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ABOUT THE EARLY BRONZE FROM TRANSYLVANIA 

Gb. Lazarovici 

The research of the early bronze from Transyhania was, lately, the abject of intense 
debates and studies (ROMAN 1975; 1977, pl. 34; 1981; 1986; ROMAN & 1992). The ethno
archaeological and field research, initiated in the mountdns Pctrindului (approx. 850 m), near 
the town ofTurda, in Central Transylvania lead to the discovery of a large number of necrop
olis and isolated tumulus, and also of severa! small surface settlements by Tureni -P oderei, 
the terrace under the cavem La cuptor, Copâceni - La Moară (pl. VI). 

The relative duration of the early bronze is situated between the final phases of the 
Coţofeni culture, so after phase 1IIC (considering thc periodization by P. Roman (ROMAN 
1976; 1977), up to the time of the II-nd phase of the cultJre Wietenberg (considering the peri
odization by N. Chidioşan (CHIDIOŞAN 1980). P. Roman was mostly concerned about the 
evolution ofthe early bronze in Romania (ROMAN Ins; 1980; 1981; 1986; ROMAN & 
1992) and about its links with the phenomenons in the Ball<ans (ROMAN 1975) to which add 

the concern of N. Harţuche and I. Andriţoiu(HARTUCHE 1969; ANDRIŢOIU 1985; 1989; 
1992, etc.) and of a group of younger colleagues. 

Systematic diggings and researches for these periods and zones were executed by: 
N. V1assa (VLASSA- TAKACS -LAZAROVICI 19861, 1. Winkler (WINKLER- TAKACS 
1981 ), Gh. Lazarovici and Z. Mii ea (LAZAROVICI MILEA 1976), H. Ciugudean 

(CIUGUDEAN 1986; 1988; 1991; 1996), Gh Lazarovici and Zoia Maxim (LAZAROVICI 
1988; LAZAROVICI- KALMAR 1985-1986; 730-740; 1985-1986a, 949-969; 1985-1986b, 

997 - 1 009; 1994) (Tureni-Poderei, pl. Vl/1-2), M. Rotca (ROTEA 198 1; 1993; 1995), and 
by M. Wiettemberger (communications 1993; 1994) (Tlreni- the Grotto and the terr.acc La 
Cuptor: pl. Vl/3) etc. 

Field research is more numerous and was initiated by The Romanian Institute for 
Thracologie (the branch from Cluj-Napoca) in cooperation with the National Museum for 
Transylvania's History from Cluj-Napoca (The mounta ins Petrindului - Sănduleşti - Cheile 
Turzii at Suli Hegi and Dealu Câcădării LAZAROVIC1 -MEŞTER 1995). They consisted 

'mostly of the identification, the prospecting and the dig ging of the tumulus (LAZAROVICI 
-MAXIM 1994. BulTracol Il, p. Il, 16, ). Other projects intend the effectuation of analysis 
by neutrino activation and metalographic analysis of ohjects and copper sources (BEŞLIU -
LAZAROVICI ..: OLARJU 1992). About the early bronze many debates and discussions took 
place last year under the coordination of Petre Roman by thc means of small colloquies, at 
Sf. Gheorghe, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Piatria Neamţ and Bucureşti. 

The cultural grotips and materials of this per.iod prove the existence of new ethno
cultural phenomenons which lack precision in their dcfnition because of the scarcity of the 
existing materials and the actual need of extended digghtgs. These groups represent local sit
uations, in evolution or involution processes determint:d by interna! reasons as well as by 

migration and diffusion phenomcnons, some of these phenomenons arc very neat, others can 
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10 GH. LAZAROVICI 

only be sketched. A list of these allows an analyze of the stage \Ve are in, but equally reflect 
the limitations and the methodological inconveni,:nces. The area we are concemed about is 
in the close neighborhood (ea�twards) of the Ap·Jseni Mountains. There are the following 
groups and phenomenons: 

The problem Coţofeni ·11 - Schneckenbc:·g A, for the eastcm zone of the Apuseni 
mountains, is sti li just a postu1ation or perhaps a dcsire to explain and date certain earlier phe
nomenons. At this 1evel c:m be signaled, for the making technique of the Coţofeni culture 
ceramics some species of gray ceramics, unfortunate1y without stratigraphy, which can be 
associated with possible southern influences. TI.e affirmation of the colleague M. Rotea 
(ROTEA 1993, 65) that there are few discoveries of Coţofeni III at D!ibâca is inexact. This 
we had stated in the manuscript: "Coţofeni III. lnh}bitation objectives from this period, at the 
present stage of the research, are not known. The inhabitation is more extended than in the 
11-nd phase, and the material is more scattered". There are not many complexes, but therc 
have been some, studied by N. Vlassa (VLASSA 1969, fig. 3-5; REPCLUJ 174-175) and 
some pits, hearts and ovens showed up subsequently. 

In this period of Coţofeni III a - IIIC, thc re are very many materials and complexes 
(settlements and graves) in the Apuseni mountain:> and in Bazinul Someşan: at Tureni in se
vera! spots and at Cheile Turzii (LAZAROVICl - MAXIM 1988, 30), Gilău (KALMAR 
1980, fig. 13-18), Cluj-Napoca (REPCLUJ 122, 123 133, 138, etc.), Floreşti (REPCLUJ, 201, 
203), Cicău (WINKLER- TAKACS 198 1 ), Cuble:1 (materials in the Museum from lclod) and 
others from recent research (KALMAR 1988; REPCLUJ, 448-449). Wc remind the existence 
of other Coţofeni III discoveries, in the area Schneckenberg (pl. IV) and our zone with the 
same sort of materia1s at Soarta (DUMITRAŞCU-TOGAN 1971) or in center and south 
Apuseni mountains at Brad-Ţebea (HAKfUCHF 1969), Bretea Mureşanli (ROTEA 1993, 
p. 66-74), Şincai (LAZĂR 1977; 1978) etc. 

The Schneckenberg materials are not specific to the phase A having only the earli
est elements. They appear in a closed complex, unfortunately, lacking clear stratigraphic 
clues. Any de bate would then be merely speculative. 

Discoveries of Schncckenberg or considered as "Schneckenberg" sometimes ele
ments common to the different stages of the ca.rly bronze, appear it numerouse points in 
Transilvania in the canuties : 
Braşov: Braşov- Dealul Sprenghi (PROX 1941, 16; NESTOR 1960, 98; ALEXANDRES
CU - CONSTANTINESCU 1.959, 670, fig 5-6), S;hneckenberg (PROX 1941, 16); 
Covasna : Sf. Gheorghe - Orko; NESTOR 19110, 98; Ariuşd, Brliduţ - Dealul Rotund 
(SSZEKELY, Zs: (J), 1995, p. 106-107; 
Harghita: P!iuleni (KALMAR - CRIŞAN 1995, 4/10), Turia (Szekely S+J ), Mureş: Cuci; 
VLASSA 1971,118; HOREDT 1968, 105; ROSI<A 1936 93. 
ROMAN 1981, 164; CIUGUDEAN 1986, 72; lemut- Huplişti (VLASSA 1976, 93), Moreşti 
(HOREDT 1968, 105; ClUGUDEAN 1986 72) Axente Sever (inf. M. Blăjan), Tg. Mureş 
(ROMAN 1981, 39; ROMAN 1981 164. 
CIUGUDEAN 1986, 72). 
Alba la: Blaj (inf.Man), Boarta (HOREDT 1968, l 05), Alba Iulia -Lumea Nouă (00, 18; Alba 
Iulia - Vlahuţă (inf. M. Blăjan), Livezile - Bedeleu (BONA 1965, 52); Livezile; Cărpiniş; 
BONA 1965, 52; Cicău (cu rezerve la ClUGUDEAN 1986, 72), Zlatna CIUGUDEAN 1986, 
72; Lipovan 1983, 326), Tărtăria (ROMAN 1981, 164; CIUGUDEAN 1986, 72); Cetea- La 
Pietrii (ClUGUDEAN 1996, 218, 22/3; HOREDT 1968, 105; ROMAN 1981, 164; 
CIUGUDEAN 1986, 72); 
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Sibiu : Mediaş - Gura Câmpului (Vinkler-Biajan; inf.), Mediaş - Carieră (inf.M.Blăjan), 
Şercaia (Giodariu-Costea 186, 9, II), pot Mediaş Autoservire (inf. M. Blâjun), Bahnea 
(CIUGUDEAN 1986, 72); 
Cluj : Aiton - Deasupra Morii (inf.M . .Blâjan; + tumulus•�s; Soroceanu- Lazarovici - Amlacher 
- Mureşan 1977 1976; Bl�jan-Cerghi 1977; REPCLUJ, 22-24), Cluj (ROMAN 1981, 164; 
CIUGUDEAN 1986, 72), Dâbâca (pl. IV-V/2-3). 
Hunedoara: Bucium; Cărpiniş; Andriţoiu 233, Il; Materials belonging to the early bronze 
appear at Dăbâca, without being able to precise whether they are part of Cernavodă III or of 
other aspects of the early bronze in the area (pl. III). Some of them are of the Schneckenberg 
A aspect (pl. IV-V/2-3) ofthe region. 

The late Coţofeni (IIIC, by P. Roman; IIIC and IV, by N. V lassa). This chronologi
cal horizon was perceived and defined as Coţofeni IV by N. Vlassa on the base of the dig
gings from the tumular necropolis from Cheile Aiudului - Dealul Velii (V LASSA - TAKACS 
- LAZAROVICI 1985-1986; 1987), and the materials from Cicău (WINKLER - TAKACS 
1981 ). P. Roman already considers it early bronze age and the materials as not belonging to 
Coţofeni (ROMAN 1977, pl. 34). 

Such materials were defined - imprope rly we think (VLASSA-TAKAC
SLAZAROVICI 1985-1986; 1987) - By the term of the group Bedeleu, by Horia Ciugudcan 
(CIUGUDEAN 1986), who !ater, in an ample synthesis, has given up this term 
(CIUGUDEAN 1991 ). Recently, he is tcmpted to accept thc idea of the existence of a phase 
Late Coţofeni (by Vlassa IV) in involution proces (conmunications Karlovo CIUGUDEAN 
1995; BOROVKA 1995), cspccially because thcy ha\e other argumcnts also with the dis
coveries from Valea Ampoiţei and Livezile - Baia (CIUGUDEAN 1996, fig. 3-20). 

In this situation, the definition of a group or lacies type Bedeleu or with any other 
name (groups Ampoiţa, Cicău, Dealul Velii, Cheile Jl.iudului etc.) as a final group of thc 
Coţofeni culture, scattered over a limited area in a limilcd interval of timc, in which are con
served and evolvc heterogenc elements which give birth to a local aspect, to a local facies, to 
a local group of the early bronze seems to us justificd and -the specialists could use any of 
the names listed before wherc, there are also the most abundant materials (CHJGUDEAN 
1995; 1996; ROTEA 1995). 

We would rather accept the term of the group Cheile Aiudului or Livezile because 
the area and its neighborhoods contain the most elements, materials phenomenons and the 
greatest diggings. Here are contained: the earlier, discoveries and somc of the !ater defined as 
the group Bedeleu; Horia Ciugudean's discoveries in the zone (CIUGUDEAN 1986; 1988; 
1991; 1992); our discoveries from Munţii Petrindului (1,etreştii de Sus; Cheile Turzii; Cheile 
Turenilor). perhaps also the discoveries from Valea Ampoiţei (communications at Karlovo 
Ciugudean and BOROVKA 1995; CIUGUDEAN 1995; 1996). 

In our acceptance, aftcr adopting the ideas and remarks of N. Vlassa and M. Takacs, 
it is the case of communitics originally belonging to Coţofeni Illb-lllc, now in an involution 
process, which Iast, kcep thcir funeral rite and ritual, an:: submit to different influences and in 
giving birth to some bronze-age materials. 

Unluckily, a good part from the materials from Cheile Aiudului are unpublished and 
we cannot afford to give aii the characteristics that they ofl'er, though known, they are par
tially published by others (CIUGUDEAN 1986; 1991; 1995; 1996) and by us also (we 
processed the information and part of the materials VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 
1985-1986; 1987). 

In the late Coţofcni phases is practiced the inhumntion in tumular graves with a 
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stane cover of the tumulus. In the tumulus are buried the defuncts, first in the central zone, 
and then -in many of the tumuluses- subsequent burials are effectuated, thc newcomers 
belonging, samplebly, to the same family. The ft..neral ritual is inhumation. The research of 
some tumuluses and graves from Munţii Petrindului, from the arca of Cheile Thrzii and 
Cheile Turenilor at Petreştii de Sus - Pă Grădini, Sănduleşti - Suli Hegy and -Căcădării, 
proved the existence of a certain funeral ritual. 

This is related to keeping the skeletons on stretchers or wooden devices for a long 
time (noticed at Suli Hegy) diggings Lazarovici - Meşter 1993-1994 (MEŞTER 1995, p. 741-
749) or on large stone constructions (at Turnului Mare from Tureni: LAZAROVICI -
MAXIM 1994; MAXIM 1994). AII this while, thc skeletons arc discarnated, are partially or 
totally destroyed and one only buries parts of skeletons, rcsts of skeletons, isolated skulls, 
groups of human bones. Some skelctons from Petreştii de Mijloc and Petreştii de Sus - Pâ 
Grădini, (Ti.lmulus 2) prove the same custom. 

It is to be preciscd that the phenomenon cannot be roade absolute, there is the pos
sibility of also other situations or rituals: for example thc keeping of the defuncts for 
discamation or for another rite, and their burial after a time period and their burial at a given 
moment or after a given moment - the data we now have are not sufficient for such precise
ments; or other example the keeping of the skel•!tons on wooden or stone platforms (as at 
Tureni - La furci) or on some big stone blocks (are remindcd such "altars" -big stone blocks 
in Cheile Aiudului signaled by Herepey. 

.. A good part of the ceramic· material has the paste and the specific forms of the late 
Coţofeni stages, the phenomenons of retardation, but there are decorative elements that are 
transmitted in the bronze age (LAZAROVICI 1994, 32, fig. 13), The making technique of the 
ceramics is identica! with the material from Cheile Aiudului - Dealul Velii (V LASSA -
TAKACS - LAZAROV ICI 1985-1986, fig. IX/1, :Il XI-XIII 1987). The omarnents appear on 
some pots from Bretea Mureşană (ROTEA 1993, 11/1-7; 11111; VII, 6, 8, 10). The forms 
evolve from those type Bretea Mureşană (ROTEA 1993, 1119, III/1-2; V/3, 7, 8) and Şincai 
(CIUGUDEAN 1996, p.I98, fig. 2; LAZĂR 1977; 1978). We though notice the big paste, 
fonn, technology differences from the de materials Of Copăceni and Tureni - terasa mică. 

The diggings from Tureni - La Furci, ir• a big hillock, with severa! stages of use, 
prove the existence Of a stone-architecture relatec! to funeral rituals which belong to the late 
phases of the Coţofeni culturc. Particularly signi ficant are some architectural elements and 
stone constructions (groups of blocks, cassettes) of which the signification of some is still 
beyond our reach. For some of the latter we can suppose to be a stone stand for the dead 
(LAZAROVICI - MAXIM 1994, 33, fig. 14) for thc defuncts to be laid on ; or they were 
marking a zone (a stone enclosure - for the constructions) for the dead to be kept in for a 
while, before · their inhumation. For other constructions, there are hypothesis (stone ci reles, 
rays, polygon-shaped constructions (LAZAROVICI - MAXIM 1994, 16-17). 

Assured by not vcry neat �tratigraphical (:onditions, especially due to the lack of the 
archaeologica1 material and to the lack of precisian in the stone constructions, the big tumu
lus from Tureni points to an inhabitation post Copfeni 1 (Coţofeni I materials were found in 
the humus under the tumulus), contemporary with late Coţofeni, marked by fragments of 
Coţofeni Ilie pots, deposited insi de a stone box (LAZAROV ICI - MAXIM 1994, 16-17, fig, 
14; ROTEA 1993, 74, fig. 3) and other construction horizons, finished at some moment at the 
beginning of the early bronze age. This is ass.ured by the location, over the whole stane con
struction complex, of a tumular inhumation grave, with the skelcton in a position type frog, 
with ochre spread over into thc pit, with an inven1ary of silex splints and tools (Geizeritic !) 
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and with a double stone cover. This was prepared by M. Rotea and M. Wietenberger (ROTEA 
1993, 74, fig. 3). By its invcntary, it has analogies in lhe late graves from Dealu Velii from 
Cheile Aiudului'( VLASSA TAKACS - LAZAROVICI 1985-1986; 1987). 

We wish to precise about the three stone groups (ROTEA 1993, fig. 3 known as the 
graves MI and M2, CI) that no skelet<ins were found, only isolated fragments of human bones, 
so that it gives us way to think them relating to the funeral ritual (either cenotaph, either stone 
stand). The ochre and the silex object, discovered in M3 (ROTEA 1993, 75, fig. 3), do not 
offer enough data for dating it but such silex pieces uppear currently in the graves post 
Coţofeni Ilie, in Cheile Aiudului (VLASSA - TAKAC:i - LAZAROVICI 1985-1986; 1987), 
in Munţii Petrindului, at Sănduleşti and Petreşii de Su> (LAZAROVICI MAXIM 1994, fig. 
Il). A grave, with a skeleton in similar position, was found by us at Gornea and it had 
remained something quite special, the data being then insufficicnt for dating it. 

From the materials published from Bretea Mureşană (ROTEA 1993, pl. 1-V) we 
notice two categories of materials: some near Coţofeni IJlb- l llc and others that could be typo
logically separated and declared bronze age (ROTEA 1993, pl. 1171, Il, 12; V/7-8, I l), opin
ion orally shared by the colleague M. Rotea. We do no: sti li sec a synthesis between the ele
ments, a proof of the intluences of the bronze over the Coţofeni materials. In the making tech
nique of the ceramics we can notice some late Vucedol influences. It may be the case of a 
series of different materials or a retardation by which .wme new ones are born. The lack of 
any B Schneckenberg materials seems to us clear enough from what has published colleague 
Rotea. The porringers with thick rims, specific to the phase Coţofeni IIIC (ibidem, 11/1-4), 
!ater develop in the group Şoimuş (ANDRITOIU 1989. 1992 and bibl.). 

· The corded pottel)·. In the zones we are concerned about appear different groups in 
which there are some percents of ceramics decoratcd with thc cord (ROMANN & 1992). 
Meanwhile, some cultural groups appear, thc phenomcnons from Cheile Aiudului, where it 
was not discovered, at least for the present, the cord decoration but there are others contem
porary materials and elements (techniques, plastic decoration, forrns). Some of the colleagues 
prefer different narnes for these phenomenons. This marks a phenomenon separated from the 
normal evolution of the Coţofeni eul ture, to which it i > subsequent. ln our zone it "does not 
appear dated before Coţofeni IIIC. In Tureni - Poderei, peştera La Cuptor (pl. Vl/1-3) it 
appears in the layer of culture above the Coţofeni lllb matcrials but in the zone it continues 
to evolve in the phase IIIC as a retardation phenomeno n. Wc ha ve already mentioned this in 
a forrner study (LAZAROVICI; 1988; 1992). 

The corded ceramics appears also in Crişana in severa! points and grottos: lgriţa, 
Izbîndiş (ROMAN 1976; 1977, 73-74; 1992; EM0Dil988; 1993). 

Thc discoveries of corded pottery from Transylvania, mentioned by P. 
Roman, are increased by new materials of provenicnc•! in the diggings in : Tureni Poderei 
(LAZAROVICI 1988, 37: 1992)(pl. Vl/1-2), Tureni- P<:ştera La Cuptor and the small terrace 
in front of it (digs M. Wietemberger 1990-1994)(pl. Vl/3), Copăccni - La Moară (ROTEA 
1993; 1995). 

In the Banat the corded ceramics appcars associated with evolved Glina 
Schneckenberg elements and also others, specific to the fi.nal phase of early bronze at Silagiu 
(LAZAROVICI - SFETCU 1990, fig. 4/1; 5: Parţa, ind it; see there also the analogies from 
the near zones), Dabâca (pl. IV-V/2-3). 

The group Copăceni. The term was introduc,:d by M. Rotea, who introduces - a 
group with black, black-gray ceramics, with forms and omaments belonging to more than one 
group: some elements are specific for the corded horizor1, other phenomenons are contempo-
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rary with it or !ater (late Coţofeni, early Bl!.deni). This would inscribe ali the carly bronze phe
nomenons in the group Copăceni. In the early ;;tage of the early bronze it inscribes the 
Coţofeni llla discoveries, in thc Ilnd stage of it, the ones called the group Copăceni, and in 
the III-rd phase would entcr the ceramics with Bc�cnstrich and textile motives. Logically, the 
things seem quite elucidated. · 

The weaker pans of the system that the collage introduces, result from the limitation 
to one of its aspects, which is predominant at Copikeni. The colleague is means only a wider 
space, defined as a unitary chronological and cultu rai horizon. He tends to inscribe in this also 
the discoveries with corded ceramics from the cav•:rns lgriţa and lzbândiş (ROTEA 1992, 75, 
84; 1995). The surfaccs researched by him in Copăceni are particularly important, the dig
gings being carefully and minutiously made, bu: they are very restrained, the number of 
closed complexes is small and the archaeological material is scarce. His materials are not all
pervading for the general phenomenon. Regarding the making technique of the ceramics 
(buming, mixture, smoothness, color) the elemenls of transition to Coţofeni exist no longer. 
There appear also incised motives type Coţofeni, ·Jut on a different paste. The new elements -
are common for larger spaces, as are: 

- black, sandy, polished ceramics as his appears also in Badeni l (0,80 - 1,20 m); 
- same type of ceramics as described abo\•e, but brick-red in the break or similar phe-

nomenons appear in the group Zăbala but also on some species from Bădeni, level 1. At 
Cheile Turenilor there is a level with corded ceramics (LAZAROVICI 1992) but also in some 
pits seemingly !ater (unpublished materials from o·Jr and our colleague Z. Maxim's diggings); 

- species with black, fin slip which falls appear in the group Şoimuş with typical 
bronze age elements (porringers, porringers with <1 thick rim, small band handles etc.); 

- some of his categories appear in the Wietemberg II level at Bădeni (the levels 
Bădeni (0, 80 - m). 

The notion of group Copăceni is still very much vague. It includes elements that are 
scattered over vast areas. This way, the scattering area cannot he limited only to the space 
defined by the author. To extend on wider spaces this phenomenon would be possible, but for • 
the moment, the existing materials do not allow such conclusions. 

If we mean the westem and eastem links, then this group ought to belong to a more 
general ethno-cultural phenomenon of the corded pottcry. If wc consider the bended rims, 
corded pottery phenomenons are similar to those from Schncckenberg B-C - Jigodin. Some 
specific things would justifY the term. The discoveries from the graves do not totally confirm 
the hypothesis. The corded pottery appears in thc settlcments from lureni (in 2 spots) and 
Copâceni it is not present in the graves of thc late Coţofeni stage. 

The synchronisms with the corded potte1y horizons are made globally, lacking for 
the moment sure dating elements. In plus, in the >ame area also appear alien elements that 
could bring new claritications. In this purpose, we would mention a recent notice of the col
lege H. Cigudean about Baia (from Livezile; ClUGUDEAN 1995, 7). Much of the material 
is common but the essential things are ditTerent al so concerning the evolution of the forms, 
of the technology, of the fu neral rite. 

The problem of the tumulus was analyzed by othcr colleagues also (CIUGUDEAN 
1991; ROTEA 1993) as well as by us (LAZAROVJCI- KALMAR 1987-1988; 1987-1988a; 
1987-1988b; 1988; 1994) in the zone, but the researches are restrained and the materials 
scarce. On the contral)', in a wider arca there is lumry of materials. From this point of view 
the group Copăceni should represent a stage more t:volved of the horizon with corded pottery 
and a local transformation of this. The things are n::�t thc same. The ceramics from the graves 
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are weaker than that from thc scttlcment. The traditional elements Coţofeni are more numcr
ous. The elements that could bc considered Coţofeni �re on black and gray ceramics in the 
technique of those of H. Ciugudean. 

Comments. In a study re gard ing the includin� of the discoveries from Suatu at the 
end of the Wietenberg 1 phase, thougli still in early brorze (in the view of M. Rotea), our col
lege tries to prove, by somc limits of the periodization of t�Je early Derşida 1 phase thc exis
tence of a hiatus between Derşida - Wietenberg 1 and Il also, that the materials from Suatu 
would belong to the early phase of the bronze age (RO TEA 1994, 136). 

We recommended, whcn giving the materials to be publisheri, a late dating for these 
materials as being Wietenberg lllb, in retardation (see plates: ROTEA 1994, pl. IX-X). The 
same thing was suggested by M .  Rusu also. Our arguments were based on opinions earlier 
than ours, on elements as : 

- the pot shapcs from ROTEA 1994, pl. IX.' 12; X/5, 7, 9; with analogies to Bădeni 
Ila, la- O, 60-0,80 m and in complcxes: LAZAROVICI- MILEA 19i6, XI/3, 5, 8, 10; Xll/8, 
10, 11; XV/2, 4; XVII/VI, black ceramics sec also analogies; 

- the decoration from Rotea (ROTEA 1994, 1 X/5-9, 13; X/ l-4, 6 8) with analogies 
to Bădeni lla (LAZAROVICI - MI LEA 1976, pl. XIIII •, XVII/VI 18) on black ceramics. But 
this appears on a sandy paste while at Suatu they arc ,on sofl. muddy paste. 

- many of his decoration elements (ROTEA · 994, IVI, 3, 5-5, 8, 9) do not appear 
associated anywhere else than in Bădeni Ila (-40 - 60 ,;m (LAZAROVICI MILEA 1976, pl. 
XII/1 1, XVII/VI, 1 1-20) 

- the hachured triangles appcar at Suatu (ROTE.''>. 1994, IV/5, 6. 8; V/7;1Xi5-7, 13) and 
in Blădeni they are from the level lla (LAZAROVICI � MILEA 1976, XVII.VIID, 14, 20); 

- late elemcnts are also the decoration metope marked by any shoulder, border or gir
dle, often decorated with alveolus, cuts or scratches tROTEA 1994, IV/1, 6, 8) at Bădeni 
appear still in Jcvel Il a (LAZAROVICI - MI LEA 1976, XVII. VI/V 1 14, 17, 19). 

The association of the elements and the presence of some thickened rims with fine 
cannelures on the rim (ROTEA 1994, V/4, Vl/3 ) determines us to kecp supporting their late 
dating, at a level post Bădeni lla, previous or contemp,)rary with the pit F from Bădeni. 

If we would leave asidc the Wietemberg elements and we would keep in sight the 
presence of a powerful .Otomani intluence in the arca, the mixture with potsherds in the paste 
ceramics, soft paste some styles of cannelures etc. the college M. Rotca would notice that the 
phenomenons are also late, post Otomani II at level Otomani II-III and even )ater perhaps. 

The ceramic horizon decorrated by broom striation and striation. In Transylvania 
there is an horizon that had not been defined clearly en )Ugh. The first who had tried defining 
this phenomena was K. Horedt (H40, 139. HOREDT ! 968, III ;113). Other trys and precise
ments have been made about thc discoveries from B:ideni (Lazarovici Milea : L58, 78; ), 
Aruncuta (pl. V/I), Cluj-Napoca - the former Băslya strcet (un-published materials in MIT; 
pot bottom with and a pot of brown paste) and other points in Transylvania (Roska, ErdRep, 
39, 6/6. V lassa l 04 118; CIUGUDEAN 1996, p. Il O and the ncxt), those from Gornea -
Vodneac and others for the Banat (Boroneanţ L93, 2 7; Roman 97, 3 1-32; Laz.Săc 98 73. ' 
Gumă 113, 60; Gogâltan 1995, Il-1 3) and Govora - Runcuri, Zdup, Buleta for Oltenia (Petre 
Govora 1995, fig. 4/9; 8/ 16-17, 20). 

· 
Lately, Horia Ciugudean has tired a new definition ofthis horizon for Transylvania 

(CIUGUDEAN 1996 l l 0-113) and Florin Gogâltan for the Banat (Gogâltan 1995). The dig
gings and researches of Valeriu Kavruk for the South-E:ist of Transylvania are very important 
(rescue diggings in 1996: Reg.Covasna, pl. .. ) they h�ving brought information and numer-
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ous new materials, which add to older discoverie:: from Cernat and Peteni (Roska, ErdRep, 
3 9, 6/6; s 1 5 6, 1 29, fig, 2). 

Only the striation decoration is not clear enough to detine an epoch, there is still 
needed data about technology, f9rms and omarnents - as striation appears to more horizons). 
This reason is accompanicd by other elements a�:- barbotin textile impressions, omaments 
made with comb and scratches type tree bark. To lhese add the specific forms.  

Such motives are rnost numerous in Tran:;ylvania, then in  Crişana, Banat and lastly, 
Oltenia. Fewer appear in the north of the country, in the area Satu Mare - Baia Mare (Derşida 
1 Chidioşa 1 980, 56, 1 6/5 ; 1 0/2).  The oldest motives, assured by data about the stratigraphy, 
are those from Tozseg A where the pieces with teJttile impressions (Jevels z - p MOZOLICS 
1 952, p. 54 65 plXX-XXVI;). Thcre, one can notice a )ater datation of those with textile 
impressions, at the level ofToszeg B (levels :o -g. MOZOLICS 1 952, p. 65 ;). 

Striation and bsesnstrich in Transvlvani :l : Aiud (H40, 1 3 9; L58, 78; inv. 3 026), 
Aruncuta (pl. V 11), Căprioara (L5 8, 78), Peştera Bobii (inf. Marriş 1 987), Ch. Turzii 
(HOREDT 1 968, 1 1 l ;  1 1 3), Cluj-Napoca (unpublished), Cuci (VLASSA 1 976, 93; VLASSA 
1 97 1 ,  1 1 8), Oaia (CIUGUDEAN 1 996, I l  O ,  86/4-7 ;  Deuş (L58, 78), Dumbrava 
(CIUGUDEAN 1 996, 1 1  O, 86/4-7; 1 996, Il 1), Hateg (inf Andriţoiu 1 978), Horea (Pădurean 
2 1  O, 34 ), lemut (V 1 04, 1 1 9; V 80, 40 1 ;  H40, 1 39; Soroceanu File lst. IV), Lopadea Veche 
(CIUGUDEAN 1 996, 1 1 0, 86/ 1 -3), Lunea Sprie ( Dumitraşcu 1 8 1 ,  56), Mociu (Materials in 
MIT unpublished), Moreşti (HOREDT 1 968, i l l ; l 1 3 ;  1-140, 1 39), Peteni (Szeke1y 1 56, 1 28-
1 29, fig. 3), Şpă1naca (CIUGUDEAN 1 996, 1 1 0, r 6/4- 7 ;  1 996, 1 ! 1), Teiuş - Valea Geoagiului 
(C 1 986, 8 I ,  8/7; CIUGUD'EANI996, I l  O, 86/4-7; 1 996, l l l ;  1 986, 8 1 ,  817), 8 1  ), Turda (MIT, 
dV, rA, C2a, Wiettenberg 1, HORE DT 1 968, II I ;1 1 3 ), Maramureş: Derşida 1 ,  Chidioşan 1 980, 
56, 1 6/5 ; 1 0/2). 

The researches from Zoltan ( ltfalva; co Jnty Covasna) of Valeriu Cavruc (Cavruc 
1 997; 1 997a) who discovered some complexes (a big pit and stepping levels). These materi
als (pl .  VI-VII;  thanks to Mr. V. Cavruc for the kindness to provide us with il lustrating mate
rials) sflow the existence of a horizon with materi als pnrticularly abundent which has corre
spondences also in the Jevcls Toszeg A and B, we think (ana1ogies at Toszeg : MOZOLICS). 
This is the earliest and clearest discovery and iLs publication and the continuation of the 
researches will allow the ellucidation of the evolution of the early bronze in Transy1vania. 
These have the best corre�pondences in the di scoveries from Gornea - Vodneac 
(LAZAROVICI 1 977, PL. LXVII). They point to a distinct horizon. 

The early metallurgy. Studies concerning the metalographic and thermal analysis, 
the antique metallurgy of the copper and the copper exploitations in România were initiated 
by Cristea Nicolescu-Otin in the 1 9 1 1 - 1 9 1 3  -s, b�' the study on the copper silicates (accord
ing to COLAN 1 964). He presented the first results concerning the use of local sources and 
the existence of metallurgy centers in Baia de Ar< mă and other parts in Transylvania. 

Analysis by neutrino activation. The stu.:Jies were realized within some projects of 
cooperatiort, initiated' by the professor Călin Beşliu ; continued by his cooperators Agatha 
Olariu, for objects and LAZAROVICI - POP - BE ŞLIU - OLARJ U 1 995), and for the sources 
the cooperation with Dana Popa, from the Mus1:um of Mineralogy from Cluj - Napoca ( 
BEŞLIU - LAZAROVICI OLARIU 1 992, p, 1 09; LAZAROVICI - POP - BEŞLIU - OLAR
IV 1 995). 

Source analysis. Ten years ago 32 sarnples of native copper -from Europe and some 
from Asia- were analyzed, by activation with ne Jtrinos (-LAZAROVICI POP - BEŞLIU -
OLARIU 1 995). Later were analyzed samples of native copper from România (from points), 
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Yugoslavia, Slovak, Hungary, Germany, Italy and Thc Urals. About problem see COLAN 
1 964; CRADOCK 1 Q82; SEILIGER 1 985; WIEDMANN 1 9 80. 

Copper sources. In Transylvania and România therl! are numerous copper deposits 
containing carbonates, sulfates, silicatcs, oxidcs (sec A rtnex 1 ) .  

In the close neighborhood o
'
r some stations with discoveries from the early bronze 

age there arc sources of copper at : 
- at Alma Salişte (county Hunedoara) there arc dcposits of copper carbonates (C2) 

and sulfates (SS) therc is an early bronze settlement, bdonging to the Şoimuş group. 
The native copper. In the mineralogy museum �rom Cluj-Napoca there are numerous 

samples of -native copper. These were analyzed by neiJtrino activation, being evidenced 1 4  
e1cments. LAZAROVICI - POP - BEŞLIU - OLARIU 1 995) .  In România there are many 
apparitions of native copper, bcsides other association �see Annex I marked "'). From the 1 4  
elements are minor ones there are just traces of Au, Ag, As, Sn, Fc, Ni, Co, Se, Sb, Hg, Cr, 
Zn, Tn, Se. 

Arsenic copper and copper with antimony. From the analysis performed on severa! 
pieces of copper is particular1y relevant the analysis or a piece, the sample L22 (refcrred to 
by: LAZAROVICI - BEŞLIU 1 990, p. 1 09; ), with the place of provenience unknown, in 
Transylvania. The piece is a wide chisel, with the edg•: round, widened ( MNIT = P 849; 1 
2978 = JUNGHANS, S. 8975). Its particularities are: th!: highest l cvels of the tin (69,4% from 
the proportions of the element; 2,82%) and of the antimony (39,09%; 0,2%), high values of 
the gold (4,85%; ), silver (3 ,44%; 925 PPM), nickel (the highest level; 1 2 1 0  PPM) (BEŞLIU 
- LAZAROVICI - OLARIU 1 992, fi g. 6, 8- 1 1 ). From a dassitication with severa! dimcnsions 
(with fuzzy sets, processed on a computer) appcars the following situation: 
Le vei 
o 
( 1 )  (2) 
Cluster 1 ________ 22 (arsenic coppcr, tin) 
( 1 . 1 )  ( 1 .2) 1 5, 4 1  arsenic copp�.;:r 
( 1 . 1 . 1 )  ( 1 . 1 .2) 
_________ 1 0, 1 4, 1 6, 37, 38 arsenic copper 
( 1 . 1 . 1 . 1 )  

. 
( 1 . 1 . 1 .2) 8, 9, 1 3 , 1 8, 25, 1 -7,  1 1 - 1 2, 1 7, 1 9-2 1 

35, 36, 40 23-24, 26-34, 39 
Fig. The clusters of the pieces Ll-L41 on ali the analyz::d elemcnts 

From the previous classilication we notice a fcw subclasses of pieces cluster and 1 .2 
= pl. 11/4 (Probe L I S); and by cluster 1. 1 .1.1 - pl. 1 /3-4 (Probe L l 8); and cluster 1.1.1.2 = pl. 
III, 2;  1112-3 ; marking a technology of the arsenic copper and the class 2 with copper and anti
mony. It is necessary to reconsider this matter and effeo;tuate new comparisons. 

About the technology and the analysis of some pieces of arsenic copper and 

with antimony 

The axe L22 was realized by hammering it 011 an anvi l  rounded, sti II ha 
cave form, kept l ike this on purpose. The traces of hitting indicate its hittin 11W_ugh 
objects of different dimensions. In the zone that consti tutes thc margin of the ge, �-� 
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had impresses on it the traces of some ci reles and of a speci fie to the manufacturer. The mar
gins of the axe evidence the traccs of some cuts of the exceeding material, bends, superpos
in·gs, we1ding. Such traces can be noticed also on rhe edge and at the axe's "nape ofthe neck". 
The surface of the axe has a reddish aspect, resulted as a consequence ofthe treatment ofthe 
surface of the copper with fats,· during its execution, at warmth, but at lower temperatures 
(200 to 300 °C) than those who generate. the re-crystallization so the decrease ofthe hardness. 
The value of the hardness is of 121 HB, specific :o copper very powerfully hardened at cold 
by deformation at Iow temperatures, by hammering. The conclusion is that the piece is made 
of native copper, by hitting. 

The dimensions of the piece are of 200 per 65-70 mm per 5 mm, its weight of 0,480 
kg. The edge has the shape of a semicircle. 

The arsenic bronze. As a result to some metallographyc analysis performed on the 
piece (analysis L I  5), a flat axe, type Co1dău, dis �overed in a place called Oragu (P 852: O 
583 = JUNGHANS, S. 8972), from the ex-collecion Dej (at Vulpe appear no. O 593 and at 
us and JUNGHANS, S. is D 583). It is part ofthe cluster 1.1.2 (see above). The piece has an 
increased percentage of As ( 1,68% = 16.800 PPM ) being, practically an arsenic copper piece. 

lts microstructure shows the presence, Î'l the basic mass, of the rounded inclusions 
of copper sulfur (pl. ll/4). The lack of the cuprous oxide would point to a processing of the 
piece by hammering, without melting. The hardn•!SS of the piece is 68,8 HB. This implies a 
quick cooling after the casting of hammering and wann deformation, continued at cold. 

The dimensions of the piece are 105 per 68 per 3 mm, its weight of 0,305 kg. The 
presence of some prominences on the lateral parts could come either from a mould or from 
the native material, which is harder to suppose because of the flat shape of the piece. The 
presence ofsome stripes on a flat part and of somt: isolated prominences, or ofthe exceeding 
prominences would indicate rests of casting horizontal ly or obliquely and a processing by 
harnmering. On the margins can be seen deep traccs of cut with a tough object. 

From the analyzed pieces, no. L 1 O is an axe (P 846), with the 1ocality of discovery 
unknown. By its particulars - high levels of the antimony 23, 38% (1220 PPM), medium to 
low levels of arsenic 3, 61% (2820 PPM), 2, 25% (913 PPM) Ag, 3,04% (24 PPM) Se, medi
um for gold 7, 8% (12, 7 PPM); (percents only rt:fer to the percent of the element from the 
series of the analyzed axes: BEŞLIU - LAZAROVICI - OLARIU 1992, fig. 6, 8-13) is part 
of the cluster 1. 1 .2, together with two of the eycgl asses spirals (Brillenspiralen) from Cheile 
Aiudului - Dealu Velii (L37-L38) (VLASSA - lAKACS - LAZAROVICI 1987, pl. IX/4) 
with the flat axe from Dragu (pl. II/4)(Ll 5). On thc hasis ofthis analysis we suppose that the 
piece is from the sources from Băiţa (UC42-43;  UC=University of Cluj) and Sîntimbru 
Băiuţului (UC48) in our country and in the same dass with the sample from Siberia (U73). 

The hardness ofthe piece is of43,7 HB (measured ls 1000 kf, the baii of 10 mm for 
30 seconds, with apparatus Brinell PH-C-02/02 Sibiu), to thc smaller limit, which implies an 
annealing (between 375 and 650 °C) of the mat•:rial, after achieving the hammering. The 
piece was hammered with a rounded object, ·not l.oo wide (pl. 112), which Iead to the slight 
increase of the hardness (the soft average is between 35-40 HB). At this increase we think 
that also the high levels of antimony and arsenic contributed. 

There can be noticed some traces from th! finishing ofthe axe, traces ofhitting with 
a body light, up to 0,5 kg (special hammer), whi<:h resulted in the improvement of the sur
face's aspect, operation pertbrmed on purpose. Tnis also Iead to the cold hardening of the 
material (surface's hardening). The piece has tracf s of cutting the burrs and excrescences on 
the rims with a rough body and in the median plan (chiscl or stone axe), after which those 
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A nnex 1 native co d pper an cooper sources m R o mama 
Locllil.lte count c:ubonate aulflte oxldc M sUg ta nliv 
Abrud AB 1 2 3 6 

Al1111 Slll1te HD 2 3 !1 

AliiiUII Mic: HD 2 3 !1 
Am110i11 AB S!l 
Arlnea.l BH !1 
Baia de Arict AB 2 3 2 !1 1 8  3 

Baia Mue MM 2 !1 16 19 

Blil Spric MM 2 1 2 !1 6 8 16 18 

Baile Boqa MM 2 2 !1 6 8 17 1 8  

Blisoan CJ 2 !1 1 8  

Bl!la BH 1 2 J 3 s 6 7 8 12 14 17 1 8  1 2 3 4 s 

Bl� MM 6 8 1 8  

Bliut MM !1 6 1 8  

Bllan HR 2 3 1 s 6 8 1 8  1 3 X 
Baba ·HD s 

Bllrioa HD !1 

Bllicstl HD !1 
Borlova cs !1 

Bolizl MM !1 
Bozovlc:l cs !1 
Buc:lum AB 2 3 1 5 6 8 18 

Bucova cs 3 1 s 
Buc:uresc:l hei 5 1 3 
Budclli MM !1 18 

Bulza TM 1 8  

Cavnic: 3 MM 2 3 6 8 12 16 It 
Clzlnctli AB 2 3 1 !1 3 X lt 
Ccrbia HD 5 
Chiril BN !1 
Cic:lova Romlnl cs 1 10 3 X 
Clrlibaba BN 3 !1 It lt 
ClunJhml AB !1 
Colteed CI J 1 
Corbcşli AB !1 
Covhtnt AR !1 
Crlciuncttl HD !1 1 3  18 
Crucea BN 1 2 !1 6 8 18 
Cu=hiu HD !1 18 
Deva HD 2 J 1 3 5 6 1 3 l 3 4 
Ditrlu HR 
Doi!IICCCI cs l 2 1 s 6 I l  1 8  1 3 X 
Doma·Arini BN !1 
Eibcnlhal cs 5 10 
Penes cs 5 

FJZCS HD 2 5 18 
Ohel III HD 3 5 
Hont BH 1 
Hllma11lu CR !1 
Hart111anl HD 2 !1 
Holbav BV !1 
Holda BN !1 
Hondol HD 3 2 8 13 18 
Il ba MM 2 3 1 2 l !1 6 8 14 18 19 3 1 X 
lnuualde AB 3 5 6 8 1 2 2 X 
Jolotca HR !1 
LiPOVI AR 2 10 
lup� a AB S6 
Mllura ToDiita HD 18 

Masiv Cibin SB s 

Masiv Fl&lra$ SB s 

Masiv Sebcs AB s 

MIIIICI AB 6 
Mic:�i HD ss s www.cimec.ro / www.mncr.ro
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1 Moldova N. 
Mun!l H!flhila 

Localilale COIInl 
Mun!l Sebce AB 
Munti Ttblq MM 

Munco1ul Mic HD 
MIIICII AB 
Nistru MM 
01:1111 de Fier cs 
Oln!len• MH 
Onvlta cs 

Onnidca HD 
Pldn AR 

PiNIUI de Jos SB 
Pielroua AB 
Plrvova cs 

PlaY*_Y� MH 
PoiNII Botizei MM 
Poiana Mlnllul cs 

PoiNII Mirului SB 
Poioa HD 

Racoeu de Jos BV 
Rl.sinart SB 
Rimetl (Aleadl BH 
Rodna BN 
Rosla Montanl AB 
Rosla Noul AR 
Ruda-Bina HD 

Rudlrta cs 

Ruşch!la cs 

Sasca Montanl cs 
Slclrfmb HD 

Slli51e HD 
Sinea Noul SB 
Shodol AB 
Somciul Rece CJ 
SINIIJI AB 
Techertu HD 
Tercaova cs 

Tincova cs 
Tlaovi&a MH 
Trestia AB 
Tulllhe5 HR 
Tumu Ruteni cs 

Vaii de Sus AB 
Var cs 

VIIISOIIII HD 

V lridia de Munss AR 
Ve� HD 
Vl!&_hi, HR 
Z.m AR 
Zia In a AB 

1 2 3 

carbonate 
2 3 
2 3 

1 2 3 

2 3 

.- . ,. 

3 

2 3 

3 

2 3 

1 2 3 

3 
3 

3 

3 
2 

3 

2 3 

3 

l .. 
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1 1 

3 4 

sutfale o ude M silicates nliv 

10 
1 5 6 8 18 
5 8 1 8  
5 8 1 8  li 
5 8 1 8  
1 3 5 1 4 

s 8 10 
1 3 5 6 10 18 1 3 

1 8  

s 6 7 1 

(foioue) " 
1 s 6 li 
5 

1 5 6 

s 1 8  
s 
5 1 4  

' 
s 
s 6 8 1 9  

2 S 8 1 8  
s 16 1 8  

s 1 2  

2 s 8 18 
s 
3 

1 3 5 6 8 1 8  3 

2 s 6 18 4 
s 16 18 

5 
5 1 8  
1 2 s 6 8 1 8  
1 5 
1 s li 
1 s 6 8 10 1 

s 10 
2 '  18 
s 18 
s 
s 

5 

5 18 

' 

' 
' 
' 1 8  
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margins were slightly harnmered. On the piece thcre are trac:es of material superposing and 
forge welding, operations that happcn at temperatures around 750-900 °C. In some places 
(opposite tO the rim of the hole) the Welding WaS not VCI)' WCI J  done, the material being after
wards dislocated (samplebly thc material was coldcr). l '1c hole ofthe axe has been processed, 
finished with a rough body (sandstone). 

The piece, according to its red patina, seems 1:0 have been treated by warming and 
grcasing. Because between the rim of the edge and bod>· the fato; did not penetrate, the mate
rial being not protected, it gave way to the forming of a vcrdigris (basic copper carbonate). 
This means the piece having been greased. 

The dimensions of the piece are of 2 1  O per 25 mm and its weight of 1, 655 kg. 
The tlat axe, (L l 6, copper chisel), (inv. P 85 :1 ; l 7928), from Hoghiz, was bought 

from Adolf Resch, in 1 908. It is of the half-moon - shaped cdge - type axes (VULPE 1 975, 
55). The piece had traces ofcasting. This is part ofthe c lustcr l,  1 .2 (sec above). From its char
acteristics are to remind the high levcls of arsenic (6271) PPM) and average to small level for 
silver (378 PPM), motives for which we think that it cc,uld bc associated with the piecc from 
Ariuşd (L41, the dagger) and an average to small level for gold (BEŞLIU - LAZAROVICI -

OLARIU 1 992, fig. 8- 1 3 )(pl. III I =L l 2; l i/L3; l i/4=L I 5). 
The piece includes in i l'> macrostructure (ll/5 ) traccs of copper sul fur (Cu2S sample 

not treated with acid), frequcntly associated with the c:opper. From the structure cleaned by 
acid treatment, photographed (pl. 1 1/2-3) and from the analysis ofthe structure results the lack 
of cuprous oxide, oxide that can be evidenced in a me :alographic analysis. At the margin of 
the polyedric crystals we can notice the presence of th! eutectic arsenic copper. 

The hardness of the piece was of 68,8%, it could rcsult from the following techno
logical processes: casting with fast cool ing; dcformation at warm fol lowed by cold hardening 
or by cold deformation. 

· 

By studying the traces conserved on the surJ'ace of the piecc it results that it was 
made by casting. On one of the surfaces one can notict· the rraces of some longitudinal rows, 
subsequent to the quick dry of the mould, occurred during thc casting (of clay or sand with 
clay) and the apparition of some streamings. An experiment performed on a clay mould, made 
using the piece, in which was cast a new piece, showed, as the metallurgists were supposing, 
that at the horizontal casting of the pieces, with reiat vely constant thickness, it occurs the 
forming of some exterior shrink holes, to the middle of the piecc, which renders the piece 
slightly concave (phenomenon similar to that which oc :urs when cool ing the fats or when the 
water frcezes phenomenon produced at the margins of the containers). 

At the casting in vertical or obl ique position, :his inconvenient is eliminated. Traces 
of streaming on one part, quite powerful, show a spced of ca�ting. Traces of eruption from the 
metal, at the solidification, "at the boiling", which appear on the othcr side of the piece indi
cate rather an obiique position dur ing the casting. In 1his case we arc in the situation of the 
existence of a dded or burnt clay mould, processed pe rhaps in the technique o f the lost wax 
(a cire perdu). The linear disposition of the promi ncnces from the casting, longitudinally 
towards the handle and their form of network towards the edge indicate that the casting was 
performed from the handle towards the edge. 

There are no traces of casting defects on any o( the surfaces, as could be: shrink holes, 
sulfurs, inclusions of sand or coal. These prove the mast(:ry of a good casting technology. 

The margins of the chisel-axe were then smc othcd by hammering. The edge of the 
axe was sharpened, the excrescences having traces of cutting and 
hammering. At the piece's "nape of the neck" there are traces of hitting, which implies its use 
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as a chisel for wood sculpting. On its lateral margins, the axe has the traces of some cuts made 
with a sharp, rough tip (maybe a stone axe ?). Thc axe was obtained by melting from native 
copper and was sharpened by hitting. 

The pickaxe-hammer, L l 3 , (P 850), with thc provenience unknown, shows, by its 
particularities, on the basis of 'the analysis, that it is from a native copper in the cluster 
( 1 . 1 . 1 . 1 BEŞLIU - LAZAROVICI - OLARIU 1 992, fig. 6). The piece is associated with those 
from Decea Mureşului (L35-36), the needle from Balomir (L25), together with other pieces, 
copper axes type Jaszladăny (L8), Szekely - Nadudvar. (L9) and axe-hammer type Plo�nik 
(pl. l /4)(L I 8) .  As horizon it belongs to the stage or the period ofthe arsenic copper having a 
percentage of l ,  68 of As ( 1 6 .800 PPM). 

Its structure is of copper polyedric crysta !s, with many macles (pl . II/2), which means 
that the piece during its technological process wa.' maintained at high temperatures (over 600 
0C) for a long time. In thc copper mass can be noticed the presence of copper oxide copper 
sulfur inclusions. From the point of view of the s-:ructure it is like the piece from Lacu (L7). 
lts hardness is 56,8 HB, which proves an average hardness resulted subsequently to the treat
ments. 

On the surface and in the hole ofthe axe !:here are superposings of material and ham
mer weldings. In some places, one can sti li see t:lc initial surface of the native copper. The 
finishing ofthe axe was realized by friction with an abrasive body (sandstone) which left fric
tion traces with the height of the roughness of 25 microns, the grooves being oriented longi
tudinally. 

The piece could have been obtained by the warming of big nuggets of native copper 
and its hammering while warm, because the tirst kcpt, here and there, the traces ofthe native 
nugget. We cannot exclude either its total or par1 1al melting. The high level of tin implies a 
melting of some minerals containing stain. Its dinensions are of 1 34 per 28 mm at the han
dle and 28 mm at the edge, the weight of 0,534 kg. 

The data above allows us to complete our information regarding the evolution and 
the metallurgy of the early bronze in the zones ea>tvl'ards from the Apuseni Mountains. 
NATIVE COPPER (UC - University of Cluj) 
Sample lnv. Ocurences mineralogical sit. 
UC 1 ,  1 /26 BĂIŢA (BH) native copper 
UC 2 cot.reg BĂIŢA (BH) native copper+calcit 
UC 3 polita BĂIŢA (BH) native copper+malachit 
UC 4 1 /3 SÂNDOMINIC-Mina Balan native copper 
UC 5 1 5/3 1 SÂNDOMINIC-Mina Bman copper nativ 
UC 6 1 5/5 1 SÂNDOMINIC-Mina Bălan industrial cop:,er 
UC 7 1 /5 SÂNTIMBRU BĂIUŢULUI copper nativ 
UC 8 1 /6 .CRIŞCIOR copper nati•t' UC 9 1 5/4 BANAT :tati ve copper and cuarţ 
UC 1 0  1 5/43 MOLDOVA NOUĂ copper nativ, cuprit and malachit 
UC I l  1 5/36 BUCIUM.mina de copper copper nativ 
UC 1 2  CAVNIC copper nativ 
UC 1 3  1 /52 RECSK, Masiv Matra native copper 
UC 1 4  1 /27 RECSK, Masiv Matra native copper+maladtit 
UC 1 5  RECSK, Masiv Malra native copper+malachit 
UC 1 6  1 5/53 RECSK, Masiv Matra native copper+maiachit 
UC 1 7  497 RECSK, Masiv Matra native copper+maiacitit 
UC 1 8  1 5/4 1 GOMOR, Ungaria native copper+malachi t  
U C  1 9  IN SZOMOLNOK, Cehoslovacia native copper 
UC 20 841 SZOMOLNOK, Cehoslovacia native copper 
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UC 21 1 5/39 SZOMOLNOK, Cehoslovacia native coppcr 
UC 22 1 S/34 SPANI DO LINA native copper 
UC 23 1 5/4 8  SPANI DOLINA native copper 
UC 24 1 5/46 SPANI DOLINA native copper 
UC 25 1 5/47 SPANI DOLINA native copper 
UC 26 - BANSKA STIAVITA native copper 
UC 27 1 5/ 1 3  BETZDORF GRUBE native copper+cuprit 
UC 28 1 / 1 4  HETZDORF native copper 
UC 29 1 11 5  ALGHERO SASARI, Sardinia native copper 
UC 30 1 / 1 8 BOGOSLOWSK, Uraii native copper 
UC 3 1  1 / 1 7  NUN! TAGHIL, Uraii native copper 
UC 32 1 / 1 9  SIBERIA native copper 

23 

Abreviations UC = University of Cluj ;  Conty : BH = Bihcr; AB = Alba; MH = Mehcdinji .  HD = 
Hunedoara; CS = Caraş-Severin; SB = Sibiu; AR=Arad; HR = Harghita; MM = Maramureş; BN= 
Bistriţa Nasăud; BV=Braşov; 
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DESPRE BRONZUL TIMPURlU DIN TRANSILVANIA 
(Rezumat) 

Durata relativă a bronzului timpuriu este cuprinsă între fazele finale ale culturii Coţofeni, deci 
post faza IIIC, după periodizarea lui P. Roman, până în vremea tazei a II-a a culturii Wietenberg (dupl:l 
periodizarea lui N. Chidioşan). 

Săpături şi cercetări sistematice pentru acestt: perioade şi zone au fost executate de către N. 
Vlassa, Gh. Lazarovici, H. Ciugudean, Gh. Lazarovici :pi Zoia Maxim, M. Rotea, M. Wiettemberg ş.a. 

Cercetări de teren au fost iniţiate in Muntii .Pctrindului - Sănduleşti - Cheile Turzii ta Suli 
Hegi - Dealu Căcădări,cu efectuarea unor analize prin �.ctivare cu neutroni şi metalografice de obiecte 
şi surse de cupru. 

Grupele culturale ale acestei perioade aratA n)i fenomene etno-culturale a cAror definire lasă 
mult de dorit. Acestea grupe. reprezintă fenomene locale, aflate in procese de evoluţie sau involuţie 
determinate de cauze interne sau de fenomene de migr�lie şi difi.lziune. 

Problema Coţofeni II - Schneckemberg A, pe ntru zona de est a Apuseni lor, rămâne mai mult 
o postulare şi poate o dorinţă de a explica şi data anumite fenomene mai timpurii. La acest nivel se sem
nalează în factura cerarnicii culturii Coţofeni unele spedi de ceramic!i cenuşie, din păcate nestratigrafi-
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ate, ce poate fi pusă in legătură cu eventuale influenţe sudict:. 
În această perioadă, Coţofeni Illa - IIIC, sunt foarte numeroase materiale şi complexe (aşezări 

şi morminte) în Apuseni şi în Bazinul Someşan: la Tureni în mai multe puncte şi Cheile Turzii ,  Gilău, 
Cluj-Napoca, Cicllu. 

Coţofeni târziu ( I I IC, după P. Roman; IIIC şi IV, după N. Vlassa). Acest orizont cronologic a 
fost sesi7..at şi definit Coţofeni IV de N. Vlassa pe baza săpllt Jrilor din necropolele tumulare din Cheile 
Aiudului - Dealul Velii .  

Noi am accepta pentru acestea termenul de grupul Livezile sau Cheile Aiudului (nu Bedeleu 
sau Copăceni) deoarece spaţiul şi vecinătăţile sale conţin cel� mai multe elemente, materiale, fenomene 
şi cele mai mari săpllturi. În accepţiunea noastrA, preluând observaţiile şi ideile lui N. Vlassa şi M.  
Takacs, considerAm că avem de a face cu comunităţi de  origine Coţofeni lllb-IIIC, aflate in  proces de 
involuţie, care dAinuiesc, îşi păstrează ritul şi ritualul funerar. suferă diferite mfluenţe şi sfârşesc prin a 
da naştere unor materiale de epoca bronzului, fliră a fi elementul director. 

În fazele târzii Coţofeni se practică inhurnarea în tumuli cu mantaua din piatră. În tumuli sunt 
îngropaţi defuncţi i, întâi în zona centrală iar mai apoi în multi dintre tumuli au loc înmormântări ulte
rioare, aparţinând probabil aceleiaşi familii. Ritul funerar e ste inhumaţia. Cercetarea unor tumuli şi 
morminte din Muntii Petrindului, din zona Cheilor TiJTzii şi Cheilor Turenilor la Petreştii de Sus - PA 
Grădini, Sănduleşti - Suli Hegy şi -CăcădAri, au demonstrat existenta unui anume ritual funerar, legat 
de ţinerea scheletelor o îndelungată perioadă de timp pe Ulrgi sau instalaţii de lemn (sesizat la Suli 
Hegy) sau mari construcţii din piatrâ (la Turnului Mare de la Tureni). 

Ceramica şnurată. În zona de care ne ocupăm apar diferite grupe în care există unele procente 
de ceramică decorată cu şnurul. În aceeaşi vreme apar grupe � ulturale, fenomenele din Cheile Aiudului, 
în care nu este descoperit, cel puţin deocamdatA, decor cu şnurul dar sunt alte materiale şi elemente con-· 
temporane (tehnici, decor plastic, forme). 

Descoperirile cu ceramică decoratl� cu şnurul din Transilvania, amintite de P. Roman, se 
înmulţesc cu noi materiale provenind din săpAturile de la: Tun:ni Poderei (săpMuri Lazarovici - Maxim), 
Tureni - Peştera La Cuptor - şi terasa micâ din faţa ei (săpături M. Wietemnerger 1 990- 1994), Copăceni 
- La Moară (SApaturi M. Retea). 

Despre grupul CopAceni. Termenul a fost lansat de M. Retea şi prezintă un grup cu ceramicA 
neagrA, neagră cenuşie, cu forme şi ornamente comune mai rrlLIItor grupe: unele elemente sunt specifice 
orizontului şnurat, altele fenomenelor contemporane sau mai târzii (Coţofeni tîrziu, Bădeni timpuriu). 
Acesta încadrează toate fenomenele bronzului timpuriu in grupul Copăceni. 

Suprafeţe cercetate de el la CopAceni sunt deosebit de importante, si!.pitturile fiind tlcute cu 
grijA, migalA, dar sunt restrânse, numărul de complexe inc hi>e este mic, iar materialul arheologic este 
puţin. Materialele sale nu sunt atotcuprinzătoare fenomenului general .  Din punctul de vedere al facturii 
ceramicii (ardere, amestec, netezire, culoare) elementele de tn.diţie Co!ofeni nu mai există. Apar motive 
incizate stil Coţofeni, dar pe altă pastă. 

Noţiunea de grup Copăceni este încă vagă. Ea cuprinde elemente ce sunt ritspândite pe spaţii 
vaste. În acest fel aria de rAspândire nu poate fi limitată doar la spaţiul pe care îl defineşte autorul .  Unele 
elemente sunt în evoluţie altele in involuţie. Cele de la Copăc eni ni se pare a ti in evoluţie. 

Sincronismele cu orizonturile cu ceramică şnurati! sunt făcute global lipsind deocamdată ele
mente sigure de datare. În acest sens am aminti o semnalare n:centă a colegului H. Cigudean de la Baia 
(corn. Livezile). 

Ceramica stiată şi cu mAturicea. În Transylvania ace;t orizont a fost definit de K. Horedt şi N.  
Vlassa. Descoperiri mai evoluate au apărut la  Bădeni cănd a fost reluată problema. Recent H. 
Ciugudean o defineşte (CIUGUDEAN 1 996 li O 1 1 3) .  Desc� periri apar la Aruncuta (Pl. V I l ), Cluj
Napoca - fosta stradA Băslya (materiale inedite în MNIT). Prin datarea lui Boroneanţ materialele de la 
Gornea-Vodenac ,au fost datate mai târziu decât o precizam noi) (Lazarovici 1 977 pl . LXVII).  

SăpAturile lui Valeriu Cavruk din zona Carpaj ilor RăsAriteni, de la. Zoltan, aduc noi date şi 
materiale deosebite, descoperirile ţinând de orizontul Toszeg A. (nivelele Z la P: MOZOLICS 1 952, p. 
54, 65 pl. XX-XXVI;). Acestea se adaugă unor materiale mai ·•cehi de la Cernat şi Peteni (RepCovasna 
1997. Roska ErdRep, 39, 6/6; p. 1 56, 129, fig. 2). 
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Metalurgia timpurie. Lucrarea prezint! unel e rezultate ale analizelor de obiecte, surse şi 
metalografice : 

- analizele prin activare cu neutroni realiza1e în cadrul unor proiecte de colaborare, iniţiate de 
profesorul CAlin Bejliu, pentru obiecte şi surse, iar pc:ntl'u surse colaborarea cu Dana Pop, de la Muzeul 
de Mineralogie din Cluj-Napoca. in cadrul proiectului au fost analizate, prin activare cu neutroni, 32 
probe se cupru nativ, provenite din Europa şi unele din Asia. 

Cupru arsenic şi cu stibiu. Din analizele efec1 Jale pe mai multe piese de cupru, semnificativă 
este analiza unei piese, proba L22, cu loc de descoperire necunoscut, din Transilvania. Piesa este o daltă 
latA, cu tăişul rotund, lăţit (MNIT = P 849; 1 .  2978). Particularitâţilc sale sunt: valorile cele mai ridi
cate ale staniului 2,82%) şi ale stibiului (0,2%), valori ri dicate ale aurului, argintului (925 PPM), nichel 
(cea mai mare valo!U'e; 1 2 1 0  PPM). 

Despre tehnologia ii analizele unor piese de cupru arsenic şi cu stibiu 

Toporul L22 a fost realizat prin batere pe o ni1:ovală rotunjitâ, păstrând o formA concavă, pAs
tratA intenţionat. Urmele de batere indicii lovirea cu obi::cte dure de diferite mArimi. În zona care delim
iteazâ tAişul toporul avea imprimate urmele unor cercuri şi a unui model specific executantului. 
Marginile toporului prezintA urmele unor tăieturi ale m iterialului în exces, indori, suprapuneri, sudliri. 
Asemenea urme se constată la ·tăiş şi la ·ceatl. Dw·it:lca este de 1 2 1  HB, specificA cuprului foarte 
puternic ecruisat prin deformare la rece, prin cioclinire. Concluzia este că piesa este realizată din cupru 
nativ, prin batere, dar se folosesc elemente ce dau duritite piesei (As, Sb, Zn, Ag). 

În urma unor analize metalografice pe piesu (analiza L I S), un topor plat, varianta Coldău, 
descoperit în localitatea Dragu are procentul ridicat de As ( 1  ,68% = 1 6. 800 PPM), fiind practic o piesă 
de cupru arsenic. Microstructura sa arată prezenJa în n·.asa de bază a incluziunilor rotunjite de sulfură 
de cupru. Lipsa oxidului cupros ar indica o prelucrare a piesei prin cioc1inire,.fără topire. Duritatea pie
sei este de 68,8 HB. Aceasta presupune o răcire rapidă dupli turnare sa� prin ciocănire şi deformare la 
cald, continuat!\ la rece. 

Bronzul arsenic. Toporul plat, (LI6,  daltă ie aramă), de la Hoghiz face parte din tipul 
topoarelor cu tâişul semilunar. Piesa avea urme de la tl.,rnare. Dintre caracteristicile sale reţinem valo
rile mari de arsen (6270 PPM) şi mediu mic la argint (:1 78 PJ>M). 

Piesa are in macrostructură urme de sul furii de cupru (Cu2S probă neatacată cu acid), frecvent 
asociată cuprului. Duritatea piesei era de 68,8% ea poate rezulta din următoarele procese tehnologice : 
turnare cu răcire rapidă; deformare la cald urmatA de ee ruisarc sau prin deformare la rece. 

Studiind urmele prlstrate pe suprafaţa piesei r·:zultă că ea a fost realizatâ prin turnare. Pe una 
dintre suprafeţe se pot vedea urmele unor şiruri longitudinale, lăsate de uscar�a rapid!\ a tiparului petre
cută în timpul tuml\rii (de lut sau nisip cu lut) şi apariţi a unor şiroiri. 

Tâmllcopul-ciocan (L J 3 ;  P 850), cu Joc necunoscut de descoperire, prin particularităţile sale, 
aparţine etapei sau perioadei cuprului arsenic având 1 ,f. 8% As ( 1 6.800 PPM). 

Structura sa este din cristale poliedrice din cupru, cu multe macle, ceea ce înseamnă eli piesa 
în procesul ei tehnologic a fost menţinut! timp îndelun�;;at la tcmperaturi înalte (peste 600 °C). În masa 
de cupru se observi prezenţa incluziunilor de oxid de c upru sau sulfură de cupru. Duritatea sa este de 
56,8 HB, ceea ce arată o duritate medie determinatA de tratamente. Pe suprafaţa şi in gura toporului se 
observă suprapuneri de material şi suduri la cald. În 1. nele locuri se mai observă suprafaţa iniţialll a 
cuprului nativ. Finisarea toporului s-a realizat prin frecare cu un corp abraziv (gresie), ceea ce a lăsat 
urme de frecare cu înălţimea rugozităţilor de 25 microni, rizurile fiind pe direcţie longitudinali\. 
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Pl. 1 .  The manuscopic structurc of sume cupper pieces: 1 ' sample Ll 2; 2 -· sample L 7 ;  
.1 -4 - samplc L 1 H .  
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Pl. 1 1. The macroswpi�: stru�:ture of some copper pie�:cs: 1 ' samplc L 1 2 ; 2-J- sampk LJ ;  

4 '  samplc- L l :'i . 
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Pl. I I I. Dâbâca, ceramics from the early bronze age . .  
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Pl. IV. Dăbâca, Schneckenberg. A ceramics . .  
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Pl .  V. 1 )  Aruncuta "tree bark" - type decorrated ceramics; 2)-3) Dăbâca, Schneckenberg A 
ceramics; 4)-5) Si lagiu, ceramics with elements Glina-Schneckenberg. 
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Pl. VI. Cbeile Turenilor. Terraces with small settlements of the early brom�e; 1 -2 Tureni 

Poderei (diggins Lazarov ici - Maxim), 1 ,� La cuptor or Poderei 2 .  
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Pl. VII. Zoltan. Striated Pottery (after Valeriu Cavruc). 
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Pl .  VI Il. Zoltan. Striated Pottery (after Valeriu Cavruc ) .  
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DENUMIREA LOCULUI TYISZK LA AŞEZAREA 
NEOLITICĂ DE LA ARIUŞD (JUD. CO VASNA) 

Szekely Zoltan 

37 

Aşezarea neolitic� cu ceramică pictată de la Ariuşd, eponimă unei culturi neolitice 
în sud-estul Transilvaniei se aflA pe înAlţimea "Dealul ryiszk" la NV de sat. Pe partea sudică 
a dealului curge pârâul Ariuşd .. Pe vârf se află staţiunea mărginită din toate pArţi le de râpi, 
numai la NS se leagă de platoul din care se ridică. În � ceastă parte este o şea tlliată printr-un 
şanţ dublu săpat în epoca neoliticăl . Aşezarea a fost semnalată prima dată de Orbăn Balăzs2, 
iar între anii 1885- 1 906 au fost făcute sondaje de către 13enkd Andrăs,Csulak Zsigmond local
nici din Ariuşd şi Julius Teitsch din Braşov. Lăszl6 Fen�nc a întreprins sâpături sistematice cu 
mare pricepere între anii 1907-1913 şi în anul 1 924 şi 1925 .  Săpături le lui Lâszl6 Ferenc din 
aceşti ani au fost subvenţionate, la propunerea lui Vasile Pârvan, de Academia Română.. 
Săpăturile lui Lăszl6 Ferenc au avut un interes deosebtt şi aprecierea în lumea ştiinţifică din 
ţară şi din străinătateJ .  Lăsz16 Ferenc a murit în anul 1 925 iar săpăturile de la Ariuşd au fost 
întrerupte timp de 40 de ani. 

În urma initiativei profesorului Ioan Nestor, sLpăturile de la Ariuşd au fost reluate în 
anul 1 968, de către Institutul de Arheologie din Bucureşti (Ioan Nestor şi Eugenia Zaharia); 
în colaborare cu Muzeele din Stăntu Gheorghe (Szckely Zoltăn) şi Muzeul R.S.R. (Doina 
Galbenu). După moartea profesorului Ioan Nestor în anul 1974 Muzeul din Sfăntu Gheorghe 
a continuat săpăturile (Szekely Zoltăn plus un colectiv compus din Bartok Botond, Foris Pal 
şi Szekely Zsolt), în anii 1 977 şi 1978 după o întrerup,!re de doi ani4. În anii următori săpă
turile au fost continuate până la 1985 în colaborare cu 'nstitutul de Arheologie din Bucureşti 
(Eugenia Zaharia). Importanţa cercetărilor arheologic': ale l ui Lăszl6 Ferenc şi rezultatele 
noilor cercetări au fost tratate în cadrul unui simpoz on organizat la Sfăntu Gheorghe cu 
ocazia aniversării a 1 00 de ani de la năşterea lui Lăszl6 Ferenc�. În acest interval de timp toţi 
cercetătorii s-au ocupat numai cu probleme ştiinţifice privind cultura Ariuşd,nimeni în afară 
de Lăszl6 nu s-a ocupat cu expl icarea originii şi înţelesul cuvânt ului Tyiszk, cu care este den
umit locul aşezării5•. 

Locul de aşezare este amintit de Laszl6 Ferenc cu denumirea de "Muntele Tyiszk
Tyiszhegy"6, care de fapt nu este un "munte", este un deal din prelungirea unui platou înalt 
de 558 m denumit "Spatele Tyiszk-ului - Tyiszkmegc" Această formă de deal a luat fiinţă în 
urma eroziunii pârâului Ariuşd dinspre N şi SV şi a săt=ării unui şanţ dublu dinspre E în tim
pul neoliticului7. La V dealul are tot o latură abruptă, fitpt .semnalat şi de Lăszl6 ferencB. 

În legătură cu denumirea locului Tyiszk, Lăszl6 nefiind lingvist, s-a adresat savan
tului lingvist maghiar dr. Melich Janos şi Lâszl6 Ferenc publică ră.�punsul lui Melich în 
lucrarea sa apărută în anul 19 1 4. Răspunsul lui Meli;:h este următorul :  "Dorind să obţin 
lămurire despre valoarea lingvistică a cuvântului Tyiszk: dr.Melich Jănos la cererea mea a fost 
cordial să comunice părerea sa privind originea şi inţf le sul cuvântului, că cuvântul l)riszk 
după aparenţă e slav şi la prima auzire s-ar putea spmw, că acel cuvânt este, care este slavul 
sztyiszk (scris stisk, compară cu ungurescul "toklasz' · cu slavul sztoklasz). Cuvântul slav 
înseamnă îmbulzeală, strângere şi astfel numele Jocului poate să fie cu înţeles de "strâm
toare". Surprinzător însă că nici în culegerea Documentelor Secuieşti nici in Urkundenbuch 
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scris de Zimmermann şi  \Verner, dar nici în reputoriul lui Lipszky nu este nici numele de 
Ariuşd,nici de Tyiszk. Din această cauză, nu se poate rezolva numele locului. Este posibil să 
nu fie slav, fiindcă istoricul mai vechi al cuvâ.ntului nu se poate dovedi"9. 

După cum se vede, dr. Mel ich Jânos nu �ste sigur în rezolvarea originii şi înţelesu
lui cuvântului Tyiszk, ba chiar se îndoieşte că este de origine slavă. Pentru rezolvarea acestei 
probleme sunt însă unele date pe care nici istorici i ,  nici l ingviştii nu le-au l uat în considerare . 
Orbân Balăzs în opera sa aminteşte numele locului ca "lgyis". Iar la Ariuşd în însemnările 
locale din anul 1859 numele locului este scris ca 'Gyisz" sau "Ciesz". Aceste cuvinte provin 
probabil dintr-un cuvânt de origine germană folosit de saşi, "Giesche" (das Giessen) care 
înseamnă şanţ, val, loc cu şanl.În această regiune mai est� o uenumire de loc de origine ger
mană. La Araci, terenul central al comunei, piata, a fost denumiotă "Gass" (die Gasse -
stradă). Populaţia română şi maghiară la pronun area cuvântului Giessen au omis ultimele 
două sunete, vocala e şi  consoana n şi  a rămas Giess, din care s-a format "Tgyisz", nume 
menţionate de Orbăn Balăzs . 

În limba maghiară Tgyisz nu are nici un înţeles şi nici nu a trecut în l imba vorbită 
de populaţia maghiară. Cuvântul Tgyisz însă seamăn:'! foarte mult cu cuvântul românesc 
"pisc", care pronunţându-se mai muiat a devenit Chisc'=Tyiszk, care a trecut în folosirea 
comună a ambelor populaţii .  Nu se poate accept�� însă cuvântul Tyiszk după înţeles fi indcă 
Locul nu este un "pisc-vâr1", este un mic platou cu laturi abrupte . 

Regiunea din valea Oltului, unde se atlă c atul Ariuşd cu Dealul Tyiszk, nu a fost aria 
de răspândire a slavilor, ca aceştia sa dea numele unei local ităţi sau unui loc geografic. Satul 
Ariuşd fiind însă situat la marginea Ţării Bârsei, regiur'e unde locuiesc saşii, este posibil ca 
denumirea locului să fie de origine germană, care prin unele schimbări fonetice a primit forma 
actuală folosită de populaţia locală. 

NOTE 

1 .  Szekely, Zoltan, în A Iuta, XI I-Xll l ,  1 98 1 ,  p. 40. 
2.  Orbăn, Balâsz, A. Szekelyfold lei�asa - Descrierea Firii Secuieşri, III, 1 869, p .  27. 
3 .  Ion, Nestor, în Studii şi Comunicări, Muzeul Sfintu Gheorghe, 1 973,  p .  2 1 -25 .  
4. Szekely, Zoltân, Alu ta, Xli-XIII ,  1 9 8 1 ,  p. 40. 
S. ldem, Studii şi Comunicări, Muzeul Sfintu Gheorghe, 1 97 3 ,  2- 1 24, 1 7 1 -205 . 
Sa. ldem, Aluta XVII ! - XVI I l  ( 1 985-1 986),p. 1 0 1 - 1 1 4 .  
6.  Lâszl6, Ferenc, Asafasok sz erdsdi dstelepen ( 1 907- 1 9 1 2), 1 .  Ktizlemeny, Dolgozatok-Travaux,V. 

1 9 1 4, 2, p. 282. 
7 .  Szekely, Zoltân, Aluw, XII-Xl l l, l 98 1 ,  p .  1 40- 1 4 1 . 
8. Lâszl6, Ferenc, Dolgozatok-Travaux, I l ,  1 9 1 1 ,  1 ,  p. 1 !W. 
9.  Lâszl6, Ferenc, Dolgozatok-Travaux, V. 1 9 1 4. 2 .  p. 283, n .  7. 

Le probleme du toponyme Tyiszk darts l 'etablissement neolithique 
d '  Ariuşd (dep. d� Covasna) 

(Resum�) 

Le lieu ou se trouve la station neolitique de la eul ture peinte d · Ariuşd est denommee la 
Colline Tyiszk. On croyait, que cette denomination i:st d 'origgine slave.Le nom provient de mot 
"Gissen" de la langue allcmande, qui signifie un lieu avec fos�e. 
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AŞEZAREA WIETENBERG DE LA 
RACOŞ-"PIATRA DETUNATĂ" 

Florea Costea 

39 

Sub stratul de cultură dacică în aşezarea Racoş -"Piatra Detunată" au fost descoperite 
materiale din epoca bronzului . Materialele apaţinând acestei epoci sunt deosebit de numeroase 
şi variate, deşi ele aparţin numai la trei categori i :  ceram. că, unelte şi anne, cele din urmă fiind 
exclusiv din piatră. Nu s-a descoperit nici un obiect de metal . Aproape toate aparţin bronzului 
mijlociu şi final, cele câteva fragmente Schneckenberg fiind prea puţine pentru a se putea susţine 
că avem de-a face cu o locuire, respectiv o aşezare de la începutul epocii.  

Ponderea vestigiilor se încadrează în cultura WIETENBERG, majoritară fiind 
ceramica. Luată în ansamblu aceasta se împarte în două categorii cal itative, criteriul fiind 
pasta şi tehnica de confecţionare, iar uneori şi decorul .  

O primă categorie o reprezintă vasele din pas1ă impură, care foloseşte ca degresant 
nisipul, uneori cu bobul destul de mare. Din ea sunt nodclate străchini ,  castroane şi ceşti, 
acestea din urmă cu torţi care nu întotdeauna depăşesc l i nia buzei în înălţime. În unele cazuri, 
pe străchini şi castroane, pe umăr sau în apropierea buzei sunt aplicate proeminente - apucă
tari perforate orizontal . Torţile sunt intotdeauna pline şi au în secţiuni fie un profil oval, fie 
unul albiat la partea superioară. 

Culoarea vaselor este foarte variată uneori şi din cauza arderii secundare : neagră, 
cenuşie, roşie, castanie, gălbui-roşcată, rareori aceeaşi ŞI la interior şi la exterior, miezul fiind 
de regulă de altă culoare sau nuanţă în raport cu suprafi:ţele. 

Foarte puţine vase din această pastă au angobă �i nu sunt nicioadatâ lustruite. Din ea 
nu se fac vase poli lobate. 

Buza vaselor este fie rotunj ita., fie retezată în unul sau două planuri, în cazul din 
urmă ambele planuri fiind decorate. Decorul constă în : b ·âuri orizontale alveolate sau cre state 
amplasate pe corp sau imediat sub buză, butoni de diferite forme, alveole sau incizii alungite 
practicate fie în partea superioară corpului fie pe bu7 â. Nid un element de decor nu se 
întâlneşte sub diametru! maxim al vaselor. Lipseşte ccmplet spirala incizată sau in relief. 
Unele vase sunt zgrunţuroase. 

A doua categorie o formează vasele din past:1 lin!\. in care se foloseşte ca degresant 
Wl nisip foarte fin şi mica şi,  deşi au angobâ, nu sunt deloc sau sunt puţin lustruite pe una, 
rareori pe ambele feţe. Din această pastă sunt confecţiomte străchini, ceşti simple sau polilo
bate, altare miniaturale, etc. De subliniat că la ceşti toartr:. este întotdeauna supraînălţată şi are 
profilul în formă de şa. Profilul vaselor este şi el divers • alungit, arcuit sau oblic. Buza este 
în cele mai multe cazuri rotunj ită, deşi nu lipseşte cea ret �zată în acest c.az înclinată spre inte
rior (mai des) sau în afară. Culoarea vaselor este preponderent neagră sau neagră - cenuşie, 
prezente fiind şi alte culori sau nuanţe de culori : roşii, gălbui - cenuşii, castanii, etc. Miezul 
are de obicei culoarea suprafeţelor. . 

Decorul de pe vasele din această categorie este destul de bogat, mai ales dacă luăm 
în seamă variantele de execuţie ale aceluiaşi element pe mai multe vase. 
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Spirala, deşi nu ocupă un registru anume în tectonica vasului, este realizată atât în 
relief cât şi incizată. În relief ea este fie simplă, fie cu îrnpunsă.turi pe muchie, făcute cu un 
instrument ascuţit. În profunzimea pastei ea este real izatil tie continuu, tie prin împunsături 
succesive, cu un instrument cu unul sau cu trei viiduri . Ea nu este niciodată singulară pe vas, 
ci în combinaţie cu alte elemente : triunghiuri, r·)mburi, benzi haşurate. În unele cazuri se 
întâlneşte şi  pe partea interioară a buzei (late) a ,·asclor. in unele cazuri ea este realizată din 
benzi de haşuri (pl . 1 2/6, p1 .2 1 ,  poate şi pl . l  0/1  0). Starea fragmentară a vaselor nu ne permite 
să afirmăm dacă forma de melc pe care o ia uneori spirala cu un "centru" marcat printr-o 
apăsare, reprezintă un registru anume în morfologia tectonică (pl .2/2; pl .4/3 ; pl . 1 7  /5 ; pl .2 1 /3 ;  
p1 .22/2,8; pl .2617; pl .27/5 ; pl . 3 5 / 1 ,2).  

Numai prin incizie sunL realizate triunghiurile haş urate simplu sau în X (pl.2/2; plJ/4;  
pl. l 0/8; pl . l l/7; pl . l 3/2; pl . 1 3/3,8; p1. 1 41 1  ,2,3 ; pl . l 6t5 ;  pl .20/l ,5 ;  pl.26/ l ;  pl.26/6 ), romburile, ca 
suprafaţă haşurată de sine stătătoare sau cadru pentr u alt element de decor (p1.2/2, p1 .4/2, p1.20/6, 
p1.2 1 /2, p1.2 1 / l ), meandrul (pl .3/7, pl .4/2, p1.7/5, pl , l 2/4, p1 .2012-4, pl. 2/1 ,  p1 .24/3) .  

Pe  multe fragmente există un variat decor practicat singur sau încadrat de  două ori 
' 

mai multe linii  incizate: triunghiuri, romburi, haşmi oblice simple sau în X, alveole, împusă-
turi succesive, cercuri cu un instrument care se (.".urăţă sau nu după fiecare apăsare, dinţi de 
lup, etc. Subliniem că amintite le cercuri practicate cu instrumentul curăţat după fiecare impri
mare se întâlnesc în special pe altarele miniatura! � .  Destul de rari sunt buton i i .  

Un decor î n  rel ief rar întâlnit este cel de pc vasul din p1 .4/5 . Pasta vasului conţine nisip 
şi mică, are angobă neagră uşor lustruită pe ambel•! fe�e şi este cenuşiu în spărtură. Pe umărul 
vasului este aplicat un decor în formă de pandativ, reprezentând un cap de berbec inversat. Din 
păcate "pandativul" este parţial exfoliat. Era încadrat de un decor incizat, spre buza vasului , con
stând din două şiruri de l inii simple, scurte, între care se găseşte o linie în zig-zag (linie prezen
tă şi la vase dar în alt context ornamental şi pe altt� categorii de vase pl.7/6). 

O notă aparte prezintă şi fragmentele nr. B din planşa 1 O şi nr.2 din planşa 28. Deşi 
pe ambele este prezentă decoraţia specifică Wict•!nberg, realizată prin incizie, în paralel se 
practică şi excizia, rezultând o mixtură motivistică  şi tehnică Wietcnberg - Suciu de Sus I l .  
Cele două fragmente, care sigur reprezintă dou:l v<,sc, pot s ă  reprezinte o sugestie pentru con
temporaneitate şi, implicit. rel aţi ile dintre cultura Wietcnherg şi  cultura Suciu de Sus. Destul 
de numeroase sunt ş'i vasele fără angobă lustruită uneori zgronţuroase, pe care se găseşte 
decorul canelat (pl .7/6, p l .24/ l ,  p 1 .26/3 , etc). 

Un loc aparte în cadrul ceramicii lucral c din această pastă îl ocupă piesele care 
îndeobşte sunt considerate "vase dreptunghiular' puţin inalte" .  În ceea ce ne priveşte ne 
îndoim că vreunul din acestea sunt vase, cu atât mai puţin vase uzuale .  Este vorba de exem
plarele din planşele 3 / 1 , 4/2, 1 6/5 , 1 7/6, 1 8/5 , 20/8 24/4, 33/ 1 -2 .  Ele nu pot fi vase uzuale din 
simplu motiv că dimensiunile, in primul rând înăll imca este întotdeauna sub 2 cm, excluzând 
posibil itatea folosirii lor ca recipientc, în special pentru lichide .  În al doilea rând, decorul de 
pe exemplarele din pl . 3  /1 ,2; cu deosebire cel de pe exemplarul 2 din pl.4, mi se pare că 
reprezintă mai degrabă o sinteză miniaturală fie a unui templu megaron de tipul celui de la 
Sălacea-Bihor, fie, mai degrabă, a unuia din altarde fixe adăpostite în astfel de construcţii.  
Nu excludem ca în această sinteză să fie însumate simbolic ambele monumente (construcţia 
şi altarul imobil), inciziile circulare din unul � au două şiruri - aliniamente putând să 
reprezinte construcţia-megaron, în timp ce decoraţia interioară ar putea fi o sugerare a 
"mobilierului" din incintă. Una dintre piese (pl . l 8/�i ) are o perforaţie la partea superioară ceea 
ce sugerează posibil itatea suspendării ei (ea face pru1e din ccramica foarte fi nă, lustruită). 

Fragmentele descoperite la Racoş pc Piatra Dctunală nu pot proveni nici de la care 
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miniaturale deoarece nu au nici una din caracteristici ] , �  acestora: dimensiuni, perforaţi i  pen
tru "osia" roţilor, etc. 

În consecinţă, credem că aceste aşa - zise " vase drcptunghiulare" nu pot fi decât 
altare portabile, cu un loc şi un rol anume în interiorul locuinţei. Ele puteau fi depuse sau sus
pendate într-un loc considerat sacru. 

Existau şi vetre de cult, singur în afara locuinţe i ,  într-o încăpere specială, aşa cum 
demonstrează fragmentele din pastă roşie, grosieră, gă ;i te în aceeaşi ambianţă. 

Tot din pastă fină, fără angobă lustruită, sunl confecţionate cele 8 "capete de bas
ton", roşii ,  cenuşii sau negre (dintre care unul în plJ I / 1 -5 şi in p1.32/ I -S).  Doar unul este 
decorat cu alveole pe diametru! maxim in grupe de Gâct� trei sau patru (pl.32/l ) . 

Celor de mai sus le pot fi adăugate o buclă (pi.2U5 ) şi o roată de car miniatura! (pl. 32/6). 

O categorie distinctă in repertoriul ceramic o reprezintă vasele din pastă foarte fină 
şi întotdeauna cu o angobă lustruită, aplicată pe ambele feţe Predominantă este culoarea nea
gră sau cenuşie � neagră, mai puţine fi ind vasele roşi1 sau gălbui-ro:jiatice. Sunt cazuri le In 
care fiecărei feţe li corespunde o altă culoare. 

În registrul tipologie al acestei categori i ,  cele mai numeroase sunt străchinile, cu 
buza polilobată sau fără lobi, ceştile mari, străchini le  cu buza invazată, ceştile cu toartă 
supraînălţată ori pornind de suh buză, castroanele. 

Majoritatea vaselor au un umăr foarte bine marcat, cu sau fără decor, in funcţie de 
care se compartimentează ornamentaţia. Decorul cun Jaşte, in general, mai puţine compo
nente, cu menţiunea că in cazul fiecăruia există o mai :narc rigoare de execuţie. 

Banda haşurată în X se întâlneşte fie pe m uch,ia buzei (pl.2/3 ; p1.2/8; p1 . 1 2/4,7;  
pl. l 3/ l  ,2; pl. l 4/3 ; pl . l 6/ l  ,9; pL 1 8/2; pl.22/S ; pl .23/4 etc . )  tie, în cele mai dese cazuri, în 
diferite porţiuni ale vasului . Pc numeroase fragmente, .;eea ce face inutilă o trimitere la i lus
traţie, se găsesc alveole sau incizi i  circulare sau alungite, încadrate sau nu de l ini i ,  amplasarea 
lor fiind pe corpul sau pe buza vasului . Pe unele vase \:x istă şi butoni c i l indrici, plaţi . 

Foarte des întâlnit este decorul canelat, direcţi a canelurii nefiind niciodată verticală. 
În majoritatea cazurilor canelurile (oblice sau uşor und'Jite) pornesc de la umăr în jos (pl.2/3 ; 

pl.4/7; pl .9/2,5; pl, 1 8/4; pl .27/7, etc). Există şi cazuri, rnai puţine, când canelurile pornesc de 
la buză sau imediat de sub buză (pl .2/2,4; pl.27/l ) . Motivul există cu cel similar de pc vase
le din pastă semifină şi se întâlneşte atât pe căni cât şi pe străchini (p1 . 1 7/7). 

Din pastă cu angobă pe ambele feţe, lustruiU, ,�ste confecţion11t şi un altar găsit frag
mentar, care putea să aibă protome în colţuri (pl . l 8.'5). 

Decorul canelat abia amintit, întâlnit pe numero lse vase, precum şi prezenţa aici a unor 
fragmente Noua decorate cu brâu simplu sau alveolat însoţit de butoni (pi .3/S-6; pl .S/1  , 5 ;  pl .7/l -
2; pl .9/3-4; pl . l 4/4; p1.26/l ;etc) pot constitui şi in ca,:ul descoperirii de la Racoş - "Piatra 
Detunată" un subiect de discuţie nu numai asupra interft�renţei etnice şi culturale Wietenberg -. 
Noua, ci, mai cu seamă, asupra genezei ceramicii canelat(: de la începutul epocii fierului din spe
cia canelată a olăriei Wietenberg (printre alte componentf : ) .  Din păcate, în staţiunea acum în dis
cuţie nu poate fi vorba de o statigrafie clară, care să se pn:tcze la i nterpretări în acest sens, mate
rialele bronz mijlociu şi final fi ind găsite în amestec cu dtele ulterioare. 

Dintre uneltele de piatră semnalăm un Krumnesser întreg (pl.29/ l l )  şi altele frag
mentare (pl. l l /9; p1.30/l ), ca şi prezenţa în secţiuni a mai mul tor râşniţe fragmentare de tuf 
vulcanic sau din piatră, dar care pot aparţine şi altor epoci .  Totodată subliniem continuarea 
funcţionării în aşezare a unor atelierc ce prelucrau piat ra, aşa cum demonstrează numeroase
le m iezuri şi aşchii rezultate în urma prelucrării, al�turi de percutoare (pl . l 4/5; pl .23/6; 

pl.25/4; pl .29/9; pl .30/3,5; p1 . 3 1  /3). Poate câ tot local ee te confecţionat şi sceptrul (?) din pia-
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tră neagră din p1.30/2. 
În categoria armelor poate ti inclus sigur un vârf de săgeată zimţat (p1 .2f4) şi, cu 

'probabilitate, câteva "proiectile de praştie " (pl .2  !1 -3). 
Restul uneltelor de lut ars (prâsnele, p .  3 17- 1 O) sau ascuţitori de piatră (pi .29/S-8; 

p1.3 1 /2; ca Şi altele neilustrate) pot aparţine oridhei epoci. Locuinţele şi dependinţe le aces
tora nu puteau fi decât construcţii supraterane şi r.cea�ta din două motive: primul este acela 
că roca nativă pe "Piatra Detunată" nu permite în nici un caz adâncirea, al doi lea - cantitatea 
apreciabilă de l ipitură de perete întâlnită peste tot în secţiuni .  

Deranjarea stratului d e  cultură din epoca bronzului, in perioadele ce au urmat a �cut ca 
vestigii le acestui timp să tie aflate aproape exclusiv L1 poz iţie secundară cu o concentrare maximă 
în componenţa şi în apropierea valului dinspre S, pe care ne ferim a- 1 data în această vreme. 

Pe baza analogi i lor ceramice, în special P'� motivistica decorului,  credem că locuirea 
Wietenberg de la "Racoş - Piatra Detunată" se în,:adrează în fazele cronologicc II şi III sta
bil ite de N icolae Chidioşan pe baza cercetărilor de la Derşida. 

În majoritate, vestigiile aparţin ariei Sig 1işoara-Carpaţi, cu nu!Jleroase analogii in 
sud-estul Transilvaniei (ex . Rotbav).  

Nu este exclus ca localnicii să fi convieţuit o vreme cu purtătorii culturii Noua. 

THE WIETENBERG SETTLEMENT FRO M RACOŞ "PIATRA DETUNATĂ" 
(Abstract) 

Urider the dacian culture layer, at Racoş - ''Piatra Detunat!i" materials from Bronze Age were 
descovered: ceramics, tools, anns,  the latest being mac e exclusivcly from stone.The majority of arte
facts belong to the Middle and Late Bronze Age, the few fragments of Schneekenberg type ceramics are 
not enough to sustairi that we are in front of a settlemert of the Early Bronze Age. 

The prevalent part of materials belong to the Wietcnbcrg eul ture. Because of the disturbance 
of the l ayer during the further periods, the traces of the timc are nearly exclusively in secondary posi
tion. 

A special interes! presents the ceramic fragmt:nts (Fig. 1 0/8 and 28/2) representing a mixture 
of Wietenberg-Suciu de Sus Il ornamental motives and techniquc. 

Related to thc ceramic analogy, especially Lo )rnamcnts, teh settlement Wietenberg of Racoş 
"Piatra Detunat!i" can be framed in 2-nd and 3-rd ·:hronological phases, established by Nicolae 
Chidiosan at Derşida. 

Most of the artefacts belong to "Sighişoara-( arpaţi" area, with some analogies in the SE of 
Transylvania (Rotbav etc.)  

It is  possible thal lhe bearers of Wietenberg c Jlture cohabited for a while with the Noua eul
ture bearers. 
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Pl. 1. Ccram i c {l .  
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Pl. 2. Ceran: ică. 
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Pl. 3. Ccramid1. 
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Pl. 4. Ccr;.11n idi (nr. 2 - fi·agmc 1t de ..1 ltar miniatura! ) .  
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Pl. 6. Cenm ică. 
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Pl. 7. Ceramică (nr. 1 -2 - Noua).  
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Pl. R. Ccran ică .  
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Pl. 9. Ceramică. 
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Pl. 1 0. Ce ramică. 
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Pl. 1 1 .  Ceramică ( 1 -8, 1 0- 1 1 ;  nr. 8 - as,�uţitoare de piatră). 
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Pl. 1 2. Ccr,>m idt. 
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Pl. 1 3. Ceramică. 
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Pl. 1 4. Ceramică ( 1 -4 ;  5 - n ucku d�.: piatră s i l  i c ioasă). 
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Pl. 1 5. Ceramică. 
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Pl. 1 6. Ceramică. 
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Pl. 1 7. Ceramică (nr. 5 - fragment de altar m i niatura!) .  
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Pl. 1 8. Ceramică_ 
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Pl.  1 9. Ceramică. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



62 Fl,OREA CUSTEA 

Pl. 20. Ceranidt. 
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Pl. 2 1 .  Ceramică .  
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Pl. 22. Ceramică ( 1 -5);  nucleu de piat!'ă s i l ic ioasă (6). 
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Pl. 23. Ceramică (nr. 2 - fragment de altar m in iatura!). 
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Pl.  24. Ceramică ( 1 l ' · . - 1  - ) ,  :>1 � X  ( 4 ) .  
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Pl. 25. Ceramică (nr. S; buqă de u1r m i :l iJtural ) .  
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delarea vaselor). 
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Pl. 27. Ceramică (nr. 1 - vas de la Suciu de Sus, di r1 cultunt cu acelaş i  nume. După 

Vladimir Dumitrescu, Arta prcistorică în România, Bucure�ti. 1 974, fig. 335 /1); 4 - frag

ment de altar miniatura! . .  
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Pl. 28. Proiectile de praştie ( 1 -3 ) ; vârf de săgeată din s i lex ( 4 ) ; ascuţitori din piatră (5-8); 

percutor din piatră (9); K t·ummesser ( 1 0).  
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Pl. 29. Vârf de Krummesser ( 1 ) ; sceptru de piatră fragmentar ( 2} ;  s i lex (J ) ; figurină din os 

(4 ) ;  nucleu de s i lex l :; ). 
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Pl. 30. Bucăţi de silex semiprelucrat ( 1 -2) ;  vas m i 1 iatural ( 3 ) ;  rotiţă din l ut ars (4); măciulie 
pentru unealtă din os sau bronz ( 5); mărgea din lut ars (6); ascuţitori fragmentare din gresie 

(7-8). 
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Pl. 3 1 .  Ceramică ( 1 -5, I l  - capete de baston; 6- 1 O - ti.Jsaiole). 
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Pl. 32. Ceramică: altare miniaturale (nr 1 - [nc,�rcarc de reconstituire). 
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Pl. 33. Râşniţă d in piatră. 
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Pl. 34. Ceramică din palisadă şi din zidul dac ic, ambele incendiate în cel de-al doilea război dacic al lui Traian 

( 1 -4 - epoca bronzului; 5, 7, 9 - Lattene; 6, 8 - Hallstatt). 
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NECROPOLA CULTURii NOUA DE LÂNGĂ CHIRILENI 

Eugeniu Klociko, Euge111 ÎU Sava 

in vara anului 1 990 lângii comuna Chirilen i ,  raionul Ungheni (Republica Moldova) 
cercetătorul ştiinţific Eugeniu Klocico a studiat prin săpături de amploare cinci tumuli 1 . 

Tumulii erau amplsaţi la intervale inegale p•! un platou uşor înclinat spre Vest la dis
tanţa 0,5- 1 ,0 km de la extrema de Nord a comunei Chirileni (Fig. 1). În cursul săpăturilor în 
tumuli au fost descoperite 87 morminte atribuite diferitelor perioade cultural-cronologice2: 
epoca eneoliticului (faza finală) - 1 ;  cultura lamnaja -J7; cultura Catacombelor - 6; cultura 
ceramicii ornamentale cu multe brâie ("mnogovalikovaj 1") - 6; epoca bronzului târziu (inclu
siv cultura Noua) - 20; cultura sarmatică - 1 2 ; evul mediu  -3 . 

În articolul de cauză se prezintă numai mormintele culturii Noua şi complexele 
funerare care conform contextului arheologic pot fi "lncadrate în epoca bronzului târziu. 

Descrierea mormintelor se prezintă în succesiunea săpăturilor efectuate, păstrând 
numerotarea de şantier. 

TUMULUL Nr. l. H- 1 ,3 m. D -40 m (fig.2) 
În turnului Nr. 1 au fost descoperite 19 morm .nte din care 3 sunt atribuite culturii 

Noua (Nr. 4, 1 3). 
Monnăntul Nr. 4 Fi , 3/ 1 -3 
A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 1 7,3 m la SV ( 1 2 1 °) de centrul 

tumulului (Reper) la adăncimea 2, 1 3  m (fig.2). Groapa funerară dreptunghiulară ( 1 ,0 x 0,75 
m )  orientată cu axa lungâ VE avea adăncimea 2,20 m de la Reper. Scheletul (adolescent -?) 
se găsea în poziţie chircită pe partea dreaptă cu craniul la V (270°). Braţele erau îndoite din 
cot în aşa mod că mâinile erau plasate în partea facială a craniului (Fig. 3/ 1 ) .  

Inventarul funerar: 1 )  Fragmentele unui vas-ceaşcă cu douii torţi supraînălţate 
(fig.3/3) se giiseau în spatele defunctului. Vasul este c onfecţionat din pasta cu amestec de 
nisip şi ceramică pisată; 2) fragmente de ceramică de h un vas -borcan (?) confecţionat din 
pastă cu amestec de nisip şi ceramică pisată (Fig.3/2). 

Monnântul Nr. 1 3  (Fig .3/4-5) 
A fost descoperit în zona extratumular1\ la distr nţa 1 7,7 m la SE ( 1 29°) la adăncimea 

2,29 m de la Reper (fig. 2). Groapa funerară trapezoidaHt (0,8 x 0,52 m) orientată cu axa lungă 
VE avea adăncimea 2,3 5 m de la Reper. Scheletul (adol escent -?) se găsea în poziţie chircită 
pe partea stăngă cu craniul orientat la V (270°). Braţele erau îndoite din cot sub un unghi de 
90° (Fig.3/4). 

Inventar funerar: Între mâini şi genunchi se .�ăsea un vas-borcan omamentat sub 
buză cu un brâu (fig.3/5). Suprafaţa exterioară a vasului este uşor lustruită. Pe unele porţiu
ni pe pereţii vasului (interior şi exterior) s-au păstrat pe :e de angobă căriimizie. Dimensiunile 
vasului: H - l 5 cm; D gurii - 14 cm; D fundului - 9,5 cm. 

TUMULUL Nr. 2. H - 2,7 m. D - 45 m (Fig.4: 
În turnului Nr. 2 au fost descoperite 23 mormii·1te din care 5 (Nr. 6,7, 1 4, 1  5, 1 8) pot fi 
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atribuite epocii bronzului târziu inclusiv culturii l\oua (Nr. 1 4  şi 1 8). 
Mormântul Nr. 6 (Fig. 5/ 1 -3 )  a fost de�:copcrit la distanţa 1 4,4 m la SSE ( 1 76°) şi 

adâncimea 3 ,03 m de la Reper (Fig. 4). Groapa "tmcrară ovală (1 ,3 x 0,75 m )  cu axa lungă 
orientată NS avea adâncimea 3 ,08 m de la Rcp1:r. Shcletul (adolescent) se găsea în poziţie 
chirciUi pe partea stângă cu craniul orientat la NE (36°) . Braţde nu s-au păstrat bine şi se 
poate numai de presupus ca iniţial ele erau îndoi :e din cot sub un unghi de 90° (Fig.5 / l  ). 

Inventarul funerar: 1) Lăngă craniu se gă � :eau 4 astragali (Fig.5/l ). Dimensiunile astra

galilor: Lung. - 3,3 - 3,5 cm; Lăţ. - 1 ,7 -2,0 cm (FigS/3); 2) În faţa craniului se aflau câteva frag
mente de la un vas confecţionat din pastă cu amest(:c dt� nisip şi ceramică pisată (Fig.S/2). 

Mormântul Nr. 7 (Fig. 5 /4) a fost descoperit la distanţa 1 4, 1  m la SE ( 1 73°) şi la 
adânc imea 3 ,08 m de la Reper (Fig. 4). Groapa fimerară ovală ( 1 ,24 x 0,78 m )  cu axa lungă 
orientată VE avea adăncimea 3 , 1 5  m de la Rt:per. Scheletul (matur) se găsea în poziţie 
chircită pe partea stăngă cu craniul orientat SEE ( 1 07"). Braţul era îndoit din cot la un unghi 
de 90°, iar cel stăng - unghi ascuţit (Fig.S/4). 

Fără inventar. 
Mormăntul Nr. 1 4  (Fig . .  S/S-6) a fost dccl•perit la distanţa 20, 1 0  m la SSE ( 1 68o) m la 

adâncimea 3 ,68 m de la Reper (Fig.4). Groapa funerară ovală (0,9 x 0,5S m ) orientată cu axa 
lungă SN avea adăncimea 3 ,70 m de la Reper. S d e letul (matur) se găsea în poziţie chircită pe 
partea stângă cu craniul orientat la N (0°). Oasele braţelor nu s-au păstrat (Fig. SIS). 

Inventarul funerar: Lângă genunchi se g.lsea un vas - castron confecţionat din pastă 
cu amestec de nisip şi ceramică şi scoica pisată. Perc:ţii la exterior sunt uşor lustl')Jiţi. 
Dimensiunile vasului: H - 4,8 cm; D - 1 1 ,7 cm (Fig.5/6). 

Mormântul Nr. 1 5  (Fig . .  6/ 1 )  a fost dt:scoperit in zona extratumulară la distanţa 1 9,8  
m ( 1  S2°), l a  distanţa 3,38 m de la Reper (Fig.4). Groapa funerară ova1ă (0,63 x 0,4 1 m ) ori
entată cu axa lungă SSE - NNV avea adăncimea 3 ,40 m de la Reper. Scheletul (copil), slab 
conservat, se găsea în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat iniţial , probabil la 
NE, însă ulterior a fost deranjat din poziţia "in silu" (Fig.6/l ). 

Fără inventar. 
Mormântul Nr. 1 8  (Fig . .  6/2-4) a fost  d•!Scopcrit în zona extratumulară la distanţa 

22,9 m SSE ( 1 52°) şi la adâncimea 2,88 m de la Reper (Fig.4). Groapa funerară ovală {0,96 
x 0,66 m )  orientată cu axa lungă SSE - NNV av(a adănc imea 2,93 m de la Reper. 

Scheletul (matur) se găsea în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul la N (0°). 
Oasele braţelor nu s-au păstrat (Fig.6/2). 

Inventarul funerar: Vas - ceaşcă cu două torţi supraînălţate (Fig. 6/4) confecţionat din 
pastă cu amestec de ceramică pisată, nisip şi scoic:l pisată. Dimensiunile: l-1 - 6,3cm; D max. -
8,9cm; D. fundului - 3,9cm. 2) Fund de vas confecţi Jnat din pastă cu amestec de ceramică pisată 
şi nisip. La exterior pereţi i  vasului sunt uşor lustrui ţi şi acoperiţi l U  angobă gri (Fig. 6/3) 

TUMULUL Nr. 3 .  H - 2,8S m;  D - 60 m (Fîg.7) 
În turnului Nr. 3 au fost descoperite 22 morminte din care trei (Nr. 1 4, 1 5, 1 6) pot fi 

atribuite epocii bronzului târziu. 
Mormântul Nr. 1 O (Fi g.6/5) a fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 2S,S 

m la S ( 1 89°) şi adâncimea 3,89 m de la Reper (Fig.7). Groapa funerară oval!l (1  ,2 x 0,8 m) 
cu axa lungă orientată NE - SV avea adâncimea 4,09 m de la Reper. Scheletul (matur), slab 
conservat, se găsea în poziţie chircită pe partea sLâng!l cu craniul orientat N E  (46°). Braţele 
îndoite din cot în unghi de 90° erau perpendicular suprapuse (Fi g.6/S). 

Fără inventar. 
Mormântul Nr. 1 4  (Fig.8/1 ,3 )  a fost dt:scoperit l a  distanţa 1 2,4 SEE ( 1 20°), la 
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adâncimea 1 ,67 m de la Reper (Fig. 7). Groapa funerară <:val fi ( l ,44 x 0,80 m) orientată cu axa 
lungă NE - SV avea adânc imea 1 ,97 m de la Reper. Scheletul (matur), slab conservat, se găsea 
în poziţie chircită pe partea stângă, cu craniul orientat NE (46°). Braţele îndoite din cot în 
unghi de 90° erau perpendicular suprapuse (Fig. 6/5) .  

Fără inventar. 
Mormântul Nr. 1 4  (Fig. 8/ 1 ,3) a fost descope rit la distanţa 1 2,4 m SEE ( 1 2°), la 

adâncimea 1 ,67 m de Ia Reper (Fig.7) Groapa funerară ovală ( 1 ,44 x 0,80 m) orientată cu axa 
lungă NE - SV avea adâncimea 1 ,97 m de la Reper. Schel etul (matur), slab conservat, se gâsca 
în poziţie chircită pe partea stângă, cu craniul orientat N E  (42°). Braţul stâng era întins para
lel corpului, iar cel drept, iniţial probabil era îndoit din :ot sub un unghi de 90°(Fig.8/l ). 

Inventarul funerar: Lângâ fragmentele oaselor abdominale se găsea un astragal cu 
dimensiunile: Lungimea - 3 , 1  cm; lâjimea - 1 ,8 x 2,3 cm (Fig.8/3 ). 

Monnântul Nr. 16 (Fig.8/3 ). A fost descoperi t la distanţa 1 5 ,25 m SSE { 1 54°) la  
adânc imea 2,43 m de la Reper (Fig. 7) .  Groapa funerară C>vală ( 1 ,2  x 0,84m) cu axa lungă ori
entată EV avea adâncimea 2,73 m de la Reper. Scheletul (matur), slab conservat, se gâsea în 
poziţie puternic chircită pc partea stângâ, cu craniul orientat SEE ( 1 1 2°). Oasele mâinilor nu 
s-au pâstrat (Fig.8/3 ) .  

Fără inventar. 
TUMULUL Nr. 4. H - 0,5 m; D - 30 m (Fig.9) 
În Turnului Nr. 4 au fost descoperite 8 morminte, din care 4 (Nr. l ,2,7,8), conform 

contextului arheologic, pot fi atribuite epocii bronzului târziu şi culturii Noua (Nr. 7 1 1  8). 

Mormântul Nr.l (Fig.S/4). A fost descoperit la dist.anţa 4,2 m SE ( 1 36°) la adâncimea 
0,57 m de la Reper. Scheletul (matur), bine conservat, s;: gâsca în poziţie cu un grad puternic 
de chircire pe partea stângâ, cu craniul orientat la SEE ( 1 25"). Oasele mîinilor erau îndoite 
din cot sub un unghi ascuţit. 

Fârâ inventar. 
Mormântul Nr. 2 (Fig. 8/5) .  A fost descoperit la. distanţa 1 2,6 m NV (3440) Ia 

adâncimea 1 ,06 m de la Reper (Fig. 9). Groapa funerar� ovală ( 1 , 1 5  x 0,7 m), cu axa lungă 
orientatA NE - SV avea adăncimea 1 , 1  O m de la Reper. Scheletul (matur) slab conservat, cu 
craniul orientat NE (65°). 

Fâră inventar. 
Mormântul Nr. 7 (Fig. I O/ l -2). A fost descoperit la distanţa 8,2 m SE ( 1 36°) la  

adăncimea 0,82 m de la Reper (Fig. 9). 
Groapa funerară ovală ( l ,22 x 0,77) cu axa lun;�ă orientată EV avea adăncimea 0,92 

m de la Reper. in mormănt se găseau 2 schelete. Scheletul unui matur se găsea în poziţie 
chircită pe partea dreaptâ cu craniul orientat la E (90°). Oasele braţului şi antebraţului drept 
erau întinse diagonal de la corp, iar cel stăng îndoit  din cot sub un unghi ascuţit, astfel că 
palmele se găseau în faţa craniului. Scheletul unui copil (probabil sugaci), slab conservat, se 
găsea în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orie ntat la SE ( 1 22°) . Scheletul copilului 
era "îmbrăţişat" cu braţele scheletului matur (Fig. 1 0/ 1 )  

Inventarul funerar: Î n  faţa craniului scheletuhl i matur se gâsca un vas cu o toartă. 
Vasul este confecţionat din pastă cu degresant de cerarmică pisată şi nisip. Suprafaţa exte
rioară este de culoare gri cu pete negre, uşor lustruită Dimensiunile vasului : 1-1 - 9,8 cm; D 
gurii - 1 1 ,3 cm; D max .- 1 4,2 cm; D fund. 8,4 cm (Fig. l ,)/2). 

Monnântul Nr. 8 (Fig . .  l 0/3-4 )4. A fost desco:Jerit la distanţa 1 4,4 m SE ( 1 60°) şi 
adâncimea 2, 1 4  m de la Reper (Fig.9). 

Groapa funerară în două niveluri. Primul n ivel arc forma dreptunghiulară cu 
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colţurile arcuite şi avea dimensiunile: 1 ,4 1  x 0,82 m şi adâncirnea de 1 0  m de la nivelul de 
descoperire (2,24 m de la Reper). La această adâncime se găsea o treaptă (5- 1 O cm) de la 
nivelul căreia a fost săpat cavoul funerar care awa dimensiunile 1 , 1 8  x O, 74 m şi adânc imea 
50 cm (de la nivelul treptci). 

La nivelul superior al treptei s-au păstrat nrme de bârne c u  care a fost acoperită groapa 
funerară. Scheletul matur se găsea în poziţie cu un �rad puternic de chircire, cu craniul orientat la 
SE ( 1 25°). Mâinile erau îndoite din cot sub un ungh i ascu�it iar palmele depuse în fa�a craniului . 

Inventarul funerar: Între braţe şi femure se găsea un vas - borcan miniatura! 
(Fig. l 0/4), confecţionat din pastă cu degresant d;: ceramică pisată şi nisip. Suprafaţa vasului 
de culoare gri cu pete negre. Dimensiunile vawlui: 1 1 .8,8 cm; D max. - 1 2,lcm; D. fund. - 9,6 
cm. 

TUMULUL Nr. 5. H - 2,0 m; D - 40 m ( F ig. I l ) .  
În  turnului Nr. 5 au fost descoperite 3 morminte d in  epoca bronzului timpuriu (nr. l ,3,5 -

cultura lamnaja) iar în zona extratumulară - 1 2  morminte a culturii Noua (nr. 2,4,6- 1 5). 
Mormântul Nr. 2 (Fig . .  1 0/S-6) . A fost descoperit la distanţa 26,4 m SE ( 1 77°) la 

adăncimea 3 ,6 1  m de la Reper (Fig. 1 1 ). 
Groapa funerar!i ovală ( 1 ,02 x 0,65 n), cu axa lungă orientată NE SV, avea 

adăncimea 3 ,66 m de la Reper. Scheletul (adoles1:ent - ?), într-o stare bună de conservare, se 
găsea în poziţie cu un grad moderat de chircire pe Jartea dreapta, cu craniul orientat NE (66°). 
Braţele întinse paralel corpului (Fig. ! 0/5). 

Inventarul funerar: vas-ceaşcă cu corpul uşor bombat cu două torţi supraînălţatc se 
găsea în faţa craniului (Fig. ! 0/5). Vasul arc suprataţa de culoare gri cu pete galben -
cărămizii .  Degresant - ceramică pisată. Dimensiu 1i le vasului :  H - 7,6 cm; D max.- 1 0,4 cm; 
D fund. - 6,0 cm (Fig. l 0/6 ). 

Mormântul Nr. 4 (Fig . .  1 2/1 2) . A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa de 
23,7 m SE ( 1 1 0°), la adăncimea 3 ,78 m de la Rcp,:r (Fig . l l ). Groapa funerarâ de formă trape
zoidală cu colţurile ascuţite avea dimensiunile 1 ,27 � O,!!B m şi adăncimea 3 ,83 de la Reper. 

Defunctul (matur) se gâsea in poziţie cu un grad puternic de chirci re pe partea stă.ngâ 
cu craniul ori�ntat NE (67°). Braţele erau îndoit � din cot sub un unghi ascuţit cu palmele 
amplasate spre partea facială a craniului (Fig. l 2/� ) . 

Inventarul funerar: lăngâ mâini se gă:>ea un vas - ceaşcă cu două torţi supraînălţate 
cu butoni (Fig. 1 2/ l  ). Vasul este confecţionat din p 1stă cu degresanţi de nisip, calcar şi ceram
ică pisată. Suprafaţa exterioară este acoperită cu angobă gri - brună. Dimensiunile: H - 1 2,0 
cm; D guri i  - 1 7,7cm ; D fund. - 8 ,5 cm. 

Mormântul Nr. 6 (fig . .  12/3-5) . A fost d�scoperiL în zona extratumulară la distanţa 24,6 
m de la SE ( 1 48°), la adăncimea 3,59 m de la Reper (Fig .  I l ) . Groapa funerară ovală ( 1 ,24 x 1 ,0 
m) cu axa lungâ orientată NY - SE avea adânc imea 3 ,64 m de la Reper. Pefunctul (matur), în stare 
de conservare bună, se găsea în poziţie cu un grad 11" oderat de chircire pe partea stângă, cu crani
ul orientat la N (0°). Oasele braţului erau îndoite din :ot �ub un unghi de 90°, iar braţul stâng - sub 
un unghi ascuţit, astfel încât palma se afla lăngă parlea facilă a craniului (Fig. 1 2/1 5). 

Inventarul funerar: 1 )  vas-borcan, ornamentat cu un brâu orizontal (Fig. l 2/4 ), plasat 
la 1 ,5 m mai jos de gura vasului .  Vasul este conf,:cţionat din pastă cu degresanţi de nisip şi 
scoici pisate. Pereţii în interior şi la exterior sunt acoperiţi cu angobâ gri - brună. 
Dimensiunile: H - 1 2,8 cm; D gură - 1 4,2 cm; D fimd. - 9,4 cm. 2) Vas - ceaşcă cu două torţi 
suprainălţate şi crestate (Fig. l 2/3). Vasul este wnfecţionat din pastă cu amestec de nisip şi 
scoici pisate. Exteriorul şi interiorul vasului este t ns cu angobă gri - brună. Dimensiunile: H 
- 1 ,4 cm; D max.- 1 4,0 cm; D fund. - 6,4 cm. 
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Mormântul Nr. 7 (fig . .  1 3/ 1 -3)  . A fost descop :rit i n  zona extratumulară l a  distanţa 
de 32,5 m SE ( l 3 8o), la adăncimea 3 ,79 m de la Reper (Fig.ll) .  Groapa funerară ovală ( 1 ,27 
x 0,98 m) cu axa lungă orientatfl NV-SE avea adâncimc a dt: 3,89 cm de la Reper. 

În mormânt se găseau 3 schelete (matur, adolescent (?), copi l-sugaci). Scheletele se 
găseau în poziţie chircită cu craniile orientate NV (231!-JL8°). Scheletul defunctului matur şi cel 
al adolescentului (?) erau culcaţi pe partea stângă, iar cel al copilului - pe partea dreaptă (Fig. I J/1  ). 

Inventarul funerar: Între scheletul defunctului matur şi al copi lului (lăng1'1. craniu) au 
fost găsite 2 vase: 1 )  vas-ceaşcă cu două torţi supraînălţate (Fig. 1 3/2) .  Vasul este confecţio
nat din pastă cu degresanţi de nisip şi ceramică pisată. Ambele suprafeţe sunt ur.se cu angobă 
gri - brună. Dimensiunile:  H - 9,4 cm; D gurll. - 1 2,7 cm; O fund.- 6,8 cm. 2) Vas-ceaşcă. cu 
două torţi supraînălţate (Fig, l J/3).  Vasul este confecţic•nat din pastă cu amestec de nisip şi 
scoici pisate. Ambele suprafeţe sunt unse cu angobă gri -brună. D imensiunile : H - 1 9,4 cm; D 
max.-1 9,4 cm; D fund.- 9,6 cm. 

Mormântul Nr. 8 (fig. 1 3/4-5) . A fost descopt:rit în zona extratumulară la distanţa 
37,7 m SE ( 1 4 1  °) de la centrul tumulului la adâncime a 4,32 m de la Reper (Fig. I l ). Groapa 
funerară ovală (1, 1 8  x R90 m) cu axa lungă orientată EV avea adânc imea de 4,3 7 m de l a  
Reper. Scheletul (matur -?), c u  u n  grad slab d e  conservare, s e  găsea î n  poziţie chircită pe 
partea stângă, cu craniul orientat NE (67°). 

Inventarul funerar: lângă craniu se găseau câteva fragmente de ceramică (fund de 
· vas) din pastă cu amestec de nisip şi calcar pisat (Fig. ! :1/5). 

Mormântul Nr. 9 (fig . .  1 4/ 1  4). A fost descope rit în zona extratumulară la distanaţa 
de 24,6 m la SE ( 1 5 8°), la adâncime a de 3, 79 m de la Reper (Fi g. I l . ) .  

Groapa funerară ovalâ (1  ,2 x R74 m),  cu axa lungă orientată NV - SE, avea 
adâncimea 3,84 m de la Reper. Scheletul matur, bine conservat, se găsea in poziţie chircită pe 
partea stângă cu. craniul oriental NV (303°). Braţele îndoite din cot sub un unghi ascuţit cu 
palmele lângll. partea facial ă a craniuluui (Fig. 1 411  ) .  

Inventarul funerar: între braţe şi oasele picioarelor se găsea 1Jn vas ceaşcâ cu două 
torţi supra înălţate, decorate cu butoni (Fig. l 4/4 ). Vasul este confecţionat din pastă cu amestec 
de nisip şi calcar pisat. Ambele suprafeţe sunt unse c:u angobă gri - brunâ. Dimensiunile: H -

1 2,4cm; O max .- 1 8,4 cm; O fund. - 9,0 cm. 
Mormântul Nr. l O  (Fig. l 4/2-3). A fost descoperi t in zona extratumulară la distanţa de 

34,81  m SE ( 1 3 5°), la adâncimea 4, 1 0  m de la Reper (Fig. 1 1 ). Groapa funerară ovalâ ( 1 ,0 x 0,63 
m) cu axa lungă orientată NV - SE, avea adânc imea 4, 1 5  m de la Reper. Scheletul matur, slab con
servat, se găsea in poziţie chircită pe partea stângă, cu craniul orientat SE ( 1 35°). Braţele erau 
indoite din cot sub un unghi ascuţit cu palmele aduse spre partea facială a craniului (Fig. l4/2) . 

Inventarul funerar: în faţa craniului se găsea un vas - borcan cu corpul bombat 
(Fig. l 4/3). Vasul este confecţionat din pastă cu ame:ste : de nisip, calcar şi ceramică pisată. 
Ambele suprafeţe sunt unse cu angobă galben - cărămizi e.  Dimensiunile:  H - 1 0,6 cm; D gură 
- 1 4,2 cm; D fund.- 9,0 cm. 

Mormântul Nr. I l  (Fig . .  1 5/ 1 ,4) . A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 
37,9 m SE ( 1 3 7°) la adâncimea 4,26 m de la Reper (Fig. I l ). Groapa funerară ovală ( 1  ,56 x 
0,82 m) cu axa lungă orientată NV - SE avea adâncimea 4,36 m de la Reper. Scheletul 
(matur), bine conservat, se afla în poziţie chircită pe p :trtea dreaptă, cu craniul orientat SE 
( 1 42°). Braţele erau îndoite din cot sub un unghi ascuţi1: cu palmele plasate în partea facială 
a craniului (Fig. l 5/1 ). 

Inventarul funerar: lângă braţe se găsea un vas - ceaşcă cu două torţi butonate plasate 
pe corpul bombat (Fig. I S/4). Vasul este confecţionat din pastă cu amestec de nisip şi 
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ceramică pisată. Ambel e  suprafeţe sunt unse w angohă. Dimensiunile: H - 1 5,6 cm; D max. -
26,4 cm; D fund. - 1 1 ,0 c:n. 

Mormântul Nr. 12 (fig. I S/2-3). A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 
39,8 m SE ( 1 46°) l a  adâncimea 4,28 m de la Reper (Fig. I l ). 

Groapa funerară ovală ( 1 ,50 X 0,97) cu olXa lungă orientată SN avea adâncimca 4,38 

m de la Reper. Scheletul (matur), bine conservat, se afla în poziţie chircită pe partea stângă 
cu craniul orientat la N (0°). Braţele erau îndoik din cot cu mâinile plasate în partea facială 
a craniului (Fig . ! S/2). 

Inventarul funerar: lângă craniu se gtse;1 un astragal fragmentat (Fig. 1 S/3 ) cu dimen
siunile 5,8 x 3,0 x 2,3 cm. 

Mormăntul Nr. 1 3 . (fig. , l 6/1 -2). A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 
26,8 m SE ( 1 59°), la adăncimea 3,98 m de la Reper ( Fig. I l ) .  Groapa funerară ovală ( 1 ,26 x 
0,7), cu axa lungă orientată NV - SE, avea adâncimea 4,28 m de la Reper. Scheletul (matur), 

bine conservat se găsea în poziţie chircită pe par :ea �tângă, cu craniul orientat Ia NV (3 1 0°). 

Braţele îndoite din cot cu mâinile aduse spre par:ea fac..:ială a craniului (Fig, l 6/ 1 ) .  

Inventarul funerar: î n  spatele craniului se  găsea un vas - ceaşcă cu două torţi 
supraînălţate (Fig, l 6/2). Vasul este confecţionat din pasta cu amestec de nisip şi calcar pisat. 
Dimensiunile: H - I l  ,8 cm; D.max.- 1 9,0 cm; D fund. 7 ,4cm. 

Mormântul Nr. 1 4  (Fig. l 6/3-4 1 ) . A fost descoperit în zona extratumulară la distanţa 

27,4 m SE ( 1 5 1  °), la adânc imea 3,80 de Ia Reper 1:Fig. 1 1  ). Groapa funerară ovală ( 1 ,4 7 x 0,90 

m), cu axa lungă orientată NV-SE, avea adănc irnea 3 ,90 m de la Reper. Scheletul (matur), 
bine conservat, se găsea în poziţie chircitâ mod•!rat, cu craniu orientat NV (333°). Braţele 
îndoite din cot cu mâinile plasate in partea faciali  a craniului (Fig. 1 6/3) .  

Inventarul funerar: lăngă mâini s e  găsea ; m  vas - borcan (fragmentat) omamentat sub 
buză cu un brâu neted (Fig, I 6/4).Vasul este o;or.fecţ10nat din pastâ de nisip şi calcar pisat. 
Dimensiunile: H - 1 3,6 cm; D gură - 1 6,4 cm; D fund. - 9,4 cm. 

Mormântul Nr. 1 5  (fig. 1 7  / 1 -2). A fost descoperit în faza extratumulară la distanţa 
27,4 m la SE ( 1 46°) la adăncimea 3 ,97 m de la Reper (Fig, 1 1  ) . Groapa funerară ovală ( 1 ,56 
x 0,80 m), cu axa lungă orientat!i NV -SE, avea adâncimea 4,22 m de la Reper. Scheletul 
(matur), bine conservat se gâsea în poziţie cu un grad moderat de chircire, cu craniul orien
tat la NV (280°). B�aţul stâng îndoit din cot sub un unghi de 90°, iar braţul drept - sub un 
unghi ascuţit în aşa fel că mâna era plasat!\ în partea facială a craniului (Fig. 1 7/4) .  

Inventarul funerar: în  faţa craniului o:e găsea un vas - ceaşcă cu două torţi 
supraînălţate (Fig. 1 7  /2). Vasul este confecţionat din pastă cu amestec de nisip şi calcar pisat. 
Este decorat cu linii orizontale şi curbe uşor inci zate. Dimensiunile:  H - I l  ,6 cm; D max. -
20,8 cm; D gurii - 1 4,9 cm; D fund. - 6,0 cm. 

NOTE 

1 .  E. Klociko, A. Subbotin. Otciel o polevîh iss/edovan.ah Unghenskoi novostroecinoi arheolo
ghiceskoi expediţii v /990 godu u s. Chiriieni 11 Arhiva Muzeului de Arheologie, Chişinău, Nr 

inventar 3 1 7 . 
2. Determinările cultural-cronologice preliminare efect1Jatc de autorul săpăturilor E. Klociko. 
3. Măsurile orizontale şi verticale s-au efectuat de la ct ntrul convenţional al tumulului (Reper). 
4. Construcţia gropii funerare (cu trepte) are analogii îr ritul funerar practicat de purtătorii culturii 

"mnogovalikovaia".  
... 
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THE NECROPOLIS OF NOUA CULTURF., Nf:AR VILLAGE CHIRILENI 
(Abstract) 

83 

In the summer ofthe 1 990, near village Chirilen i , dcpt. Unghcni (the west part of Republic of 
Moldavia) 5 tumulus were examinated, these were built in th<: late Lncolitic and Early Bronze Age. 

In the tumulus uses in the near by zone, between the graves from different areas, there were 
discovered anothcr 26 graves, attributed to the Late Bronze Agc, including Noua culture. Ali these 
graves, are of inhumation. The defuncts were put down in simple funerar graves (oval, rectangle or 
trapezium shape). Only one grave was made in a hole "with :;tep" and covered with beams. The posi
tion of the defuncts is always crouched, on Iert si de usualy. The oricntation of thc graves is instable. 

Mostly, the graves contained an inventory: 1-2 cc �amic pots or ceramic fragmenls, rarely 
astrogalum. 

The graves discovered in the tumulus are of great in1 eresl. It is certitied the fact that the Noua 
culture bearers were also practicing the burial ritual in tumulu:;, and lhat is an argument in favour ofthe 
hypotesis that eastern elements (north-pontic) had a dominate role i1� the gcnesis of Noua cullure. 
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Legenda fl)losită 
în materialul i lustrativ ( Fig. 2-1 7) 

so� humi sat 

so l brun (argilă) 

- urme de rogoj i na 

fr agmente de car·b1me de �emn 

c: entrul tumulul'Lli (pe plan 
ori zontal ) 

centrul tumulului (p e p l an  
ve rtical ) 

so l brun (argila) din mormintele 
princ ipale 

diametrul convenţlonal al tu
mulilor 

morminte cu acope:r·ire de birne 
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Fig. 1 .  Planul de  s ituaţie a tumul ilor de  lângă comuna Chirileni, raionul Ungheni, Republica 
Moldova. Semne convenţionale : 1 - tumuli ;  2 - atel iere :;i depozite agricole; 3 - râpe; 4 - dru

muri de ţară; 5 - iazuri . 
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Fig. 2. Chiri len i .  Turnul ui nr. 1 .  Planul general . 
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Fig. 3. Chirileni.  Turnului nr. 1 .  \1ormintelc nr. 4 ( 1 ,  2 .1 ) şi nr. 13 (4. 5 ) .  
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Fig. 4. Chirileni. Twnulul nr. 2.  Planul general . 
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() 20 
............... 1 

Fig. 5. Chirileni .  Turnului nr. 2. Mormintele nr. 6 ( 1 ,  2, 3);  nr. 7 (4) şi nr. 1 4  (5, 6). 
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Fig. 6. Chiri leni.  Turnului nr. 2. Mormintele nr. 1 :; ( 1 )  şi nr. 1 8  (2 ,  3, 4); turnului nr. 3 :mor
mântul nr 1 O (5) .  
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Fig. 7. Chirileni. Turnului nr. 3 .  Planul general . 
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Fig. 8. Chiri leni .  Tumulul nr. 3 .  Mormin tek nr. 1 4  ( 1 ,  2) ŞI nr. 1 6  (3) ;  turnul ui 
nr. 4 :mormintele nr. 1 (4) �i nr. 2 (5). 
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Fig. 9 .  Chirileni. Turnului nr. 4.  Planul general. 
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Fig. 10. Chirileni. Turnului nr. 4. Mormintele nr. 7 ( 1 ,  2) şi nr. 8 (3 ,  4); tumulul nr. 5 :  mor

mântui nr. 2 (5,  6). 
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Fig. 1 1 .  Chirileni. Turnului nr. 5 .  Planul general. 

L I  o o 0 III 
7 

U 5M 1 1 1 1 1 ,  

� 
12 o 

8 

95 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



96 F UG�NIU KLOCIKO, L U G EN i l l  SAVA 

o 20 
....__.___. 

4 

o 20 
.._.____. 

Fig. 12. Chiri leni .  Turnului nr. 5 .  Mormintele m. 4 ( 1 ,  2 )  şi nr. 6 (3 , 4, 5 ) . 
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Fig. 13. Chirileni. Turnului nr. 5 .  Mormintele nr. 7 ( 1 ,  2, 3 )  şi nr. 8 (4, 5).  
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'"� )  · i  nr. 1 0  (3,  4). · 
1 nr. •; �  ( 1 ' � � " Mormmte e . . 

. Tumu1u1 nr. - .  . 1 4  Chm1em. F1g. · 
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Fig. 1 5. Chirileni. Turnului nr. 5. Morminetele nr. I l  ( 1 ,  2) şi nr. 1 O (3 , 4). 
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Fig. 1 6. Chiri leni .  Turnului nr. 5 .  Mormintele nr. • 3 ( ! ,  2 )  şi nr. 1 4  (3 ,  4) .  
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Fig. 17. Chirileni. Turnului nr. 5 .  Mormârtul nr. 1 S ( 1 .  2). 
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NECROPOLA TUMULARĂ-PLANĂ A 
CULTURII  NOUA DE LA BURLĂNEŞTI 

Oleg Levitki, Tatiana Demcen ko 

1 03 

Cercetările privind perioada târzie a epocii br•)nzului din spaţiul Carpato-Dunărean 
din ultimul timp se caracterizează printr-o i ntensitate d :osebit[l .  În d i ferite zone ale arealu1ui  
complexului cultural N oua- Sabatinovka-Coslogeni au fost investigate o serie întreagă de 
monumente ale căror materiale până în prezent rămân a fi mcdite, ceea ce în mare măsură 
îngreunează soluţionarea multor  probleme discutabi l e ' . Refl.!ritor la interfluviul N i stru - Prut 
într-o perioadă de timp relativ scurtă ( 1 984- 1 990) c:m hf>t supuse săpături lor, un număr con
siderabil de aşezări şi câteva necropole deocamdată ne ;unoscute special işti lor. 

Una di ntre necropole, cea de la  Burlăneşt: ra ionul Edineţ investigată în anul 1 987 
prezintă obiectul studiului de faţă2 . 

Necropola de l a  Burlăncşti a fost evidenţiat[! în mod Q(;azional în procesul cercetării 
Tumulului nr. I I I  (înălţimea 1 ,9 m. ,  d iametru1 40 m . )  C(: intra în componenţa unui grup tumu
lar din perioada bronzului timpuriu (eul tura Iamnaia) si :uat la sud de sat• . Obiectivul în cauză 
este amplasat pe un promontoriu înalt format de confluenţa râurilor Draghişte şi Racovăţ. La 
2 km spre N-NV de nccropolă. pe panta vestică a prcmontoriului, pc malul drept al râului 
Draghişte se găseşte o întins[t a)ezarc cu cenuşare aparţinănd c ul turii N oua. (fig. ] ). 

Atât turnului nr. I I I ,  cât şi zona adiacentă, di nspre est se arau anua l .  La începutul 
săpături lor pe suprafaţa ocupată de nccropolă se gă:;eau aglomerări de pietre de calcar, 
alocuri , pietre singulare. 

Necropola culturi i Noua a suprapus partea de est a tumulului şi  se întinde spre SE. 
Perimetrul necropolei  n-a fost stabil it, deoarece n-a. fo.;t posibi l ă  dezvelirea ei integrală, din 
cauza l ipsei de timp. Faptul că necropola este mult m;;,i mare şi se extinde spre sud-est este 
atestat de pietrele din peretek de est al şantierul u i  şi de pietrele ce se găsesc la suprafaţa 
rămasă neinvestigată. 

În sectorul de sud-est al tumulului şi suprafCI.�a de circa 400 m2 cercetată dinspre est au 
fost depistate 39 morminte de inhumaţie apartinănd cultL ri i Noua *"' .  Atât mormintele depuse în 
tumul, cât şi cele din partea plc:mă a necropolei au fost depi state în stratul de trecere la roca 
maternă, în lutul cenuşiu, la adăncimea de circa 0,8 - 1 ,3 .  Indiferent de adăncimea la care au fost 
descoperite mormintele, forma gropilor funerare n-a putut fi stabilită. Unele observatii au fost 
posibile doar privitor la adâncimea lor. Calculănd difermţa dintre n ivelul la care s-au depistat 
scheletele şi nivelul la care apar pietrele, cu care mormintde erau marcate la nivelul orizontului 
antic, s-a stabil it, că adăncimea gropilor variază de la O, � i  (M 39) pănă la 0,7 m (M.23 ). 

Mormintele depuse în mantaua tumulului formează două g rupe, alcătuite din trei 
complexe (M .nr. 1 ,2,8) în sectorul de sud -vest şi  din oase ( M .nr. 1 4, 1 5 , 1 6, 1 8, 20, 2 1 )  în sec
torul de sud-est. M ormintele nr. 1 1  ş i  1 9  ti ind depus ,: separa1 ,  primu l în partea centrală a 
tumulului iar ultimul ,  la perifet·ia lui estică. 

Complexul nr. 22 ocupa o poziţie intermediară intre tumul şi necropola plană. 
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Mormintele plane, în general, erau plasate în şiruri orientate aproximativ de la nord spre sud. 
Totodată, nu l ipsesc şi morminte situate în afara lor. Distanţa dintre morminte variază de la 
1 ,8 până la S m. Cazuri de suprapunere a complcxdor funerare n-au fost identificate, ceea ce 
atestă faptul că mormintele la nivelul orizontului antic erau marcate, după cum a fost stabi lit 
în timpul cercetărilor, cu pietrele de calcar neprelucrat. 

Întrebuinţarea pietrelor pentru marcar��a monnintelor la nivelul orizontului antic, 
prezenţa lor în umplutura gropi lor sau pentru ame 1ajarea construcţii lor funerare a fost ales
tată în 1 3  cazuri"'"'"'  marcarea mormintelor la nivei J! orizontului antic se efectua cu una - trei 
pietre, ori cu o mică aglomerare de pietre. În trei cr.zuri pietrele se găseau la nivelul depuner
ii scheletului. În mormintele nr. 1 şi 1 S ele erau ar�Lnjatc paralel cu scheletul , iar in mormăn
tul nr. 34 o piatră se găsea la picioarele defunctului. 

Construcţii funerare din pietre au fost scsi:�ate in patru morminte. Mormintele nr. 1 9, 
26, 29 au fost depuse în ciste de formă rectangulară construite din lespezi de calcar, dimen
siuni le cistelor variind în fimcţie de vârsta defunctului - la maturi 1 ,4 x 0,78 x 0,36 m (M.  nr. 
1 9), ori 1 ,32 x 1 ,08 x 0,4 m (M. nr. 29}, la copii - 0,8 x 0,7 x 0,4 m (M. nr. 26). 

Cistele, în toate cazurile, în afară de lespezi se mai acopereau cu aglomerări din 
pietre neprelucrate de diferite dimensiuni. Mormântul nr. 22 a fost acoperit cu o platformă de 
pietre de formă rectangulară (0,9 x 0,56 m) orientatl'i pe axa vest-est, iar în jurul ei a fost con
struit un ring de formă ovală (Sx4m). 

Ritul funerar, după cum deja a fost mention :tt, in necropola de la Burlăneşti este exclu
siv inhumaţie. Majoritatea predominantă a monnintdor sunt individuale. Mormintele duble au 
fost atestate în două cazuri ; M .  nr. 22 (un matur ŞI un copil) ş i  M .  nr. 32 (doi maturi) .  Orientarea 
defuncţilor în cadrul mormintelor duble este in aeeeaşi directie. În primul, defuncţii  au fost ori
entaţi NE, aşezaţi spate în spate (cel matur pe part<�a dreaptă cu pieptul în jos, iar copilul pe 
partea stângă), in cel de-al doilea - SE, pe partea stângă cu pieptul în jos (doi maturi). 

Mai mult de 1 /4 din mormintele descoperite in necropolă sunt de copii ( I l  
morminte, inclusiv mormântul dublu nr. 22). Din punct de vedere al poziţiei lor în cadrul 
suprafeţei cercetate a necropolei s-a constatat c!l: M. nr. 1 6, 26, 29 sunt amplasate izolat, la 
periferia de sud a cimitirului, pe c.ând M. nr. 37, 38 ,  44, 45,  46, 47, 48 alcătuiesc un grup com
pact în sectorul de nord-est al perimetrului investigat. 

Din cele 39 de inhumaţi i descoperite s-au r·utut face observaţii complete numai privi
tor la 36, altele 3 (M. nr. 27, 37, 48) fiind distruse. S(:heletele se aflau în poziţie chircită (accen
tuat sau moderat), cu precădere pe partea stângă (33 de morminte), şase, dintre care erau cu piep
tul în jos (M. nr. 1 ,  28, 29, 3 O, 32, 42). Pe partea dTl aptă au fost depuşi trei defuncţi (M. nr. 8, 
I l  şi maturul din M. nr.22). Braţele de regulă sunt îndoite în coate cu palmele aduse in dreptul 
feţei. În patru cazuri (M. nr. 20, 26, 34, 40) braţul drept este indoit în cot cu palma adusă în faţa 
craniului, pe când cel stâng este întins de-a lungul Cl·rpului .  Aceeaşi poziţie au şi braţele matu
rului din M.  nr. 22, numai că îndoit era cel stâng, iar cel drept întins. 

Orientarea monnintelor nu este constan tă. În acelaşi timp preponderente sunt 
mormintele orientate spre SE - \ 9  şi spre sud - I l . Trei morminte au fost orientate spre nord 
est, două spre est şi unul spre vest. S-a constatat, că o mare instabil itate în orientarea 
defuncţilor este proprie celor depuşi în mantaua turnulului. În partea plană a necropolei ori
entarea mormintelor devine relativ stabilă: SES. Inventarul mormintelor este reprezentat 
exclusiv prin vase de lut ars, 8 dintre ele fiind l ipsite de orice inventar (M. nr. 1, I l , 1 4, 1 6, 
26, 34, 3 8, 54). Preponderente sunt mormintele înso �ite doar de un singur vas. Căte două vase 
au fost atestate în 6 morminte (M.  nr. 1 S, 1 8, 1 9, 22, 23, 32). Mormăntul nr. 49 alături de vasul 
ceramic era însoţit şi de patru coaste de animal . Oase de animal au mai fost găsite şi printre 
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pietrele ce alcătuiau aglomerarea, deasupra mormânt"ului nr. 1 9  şi platforma din centrul ringu
lui complexului nr. 22. În cazuri izolate vasele depuse în mmminte aveau torţile rupte din 
vechime, în altele erau prezentate doar căteve fragmen1c de ceram ică. 

Observaţii  privind amplasamentul vaselor în morminte au fost posibile în majori
tatea cazurilor, cu excepţia a patru morminte, în mare măsură răvăşite, în care fragmentele 
ceramice se găseau printre oase (M. nr. 27, 3 1 ,  37, 4f.). De regulă, vasele de ofrandă erau 
depuse la nivelul scheletelor. Predominâ poziţia va:>ell•r in faţa craniului (20 de morminte). 
Într-un singur caz (M. nr. 29) vasul a fost depus in spate le crani ului, în altul - lângă bazin (M. 
nr. 46),  în al  treilea - între oasele braţelor aduse în drept1JI craniului (M. nr. 30).  În mormintele 
însoţite de câte două vase, ultimele  erau depuse în felul următor: ambele în dreptul craniului 
(M. nr. 1 5), unul în dreptul cran iului, al doilea - în dreptul cotului (M . nr. 1 8, 1 9), în dreptul 
genunchiului (M. nr. 22, 32) sau între coate şi genunchi (M. nr. 23). În mormântul nr. 22 frag
mente ceramice au fost descoperite şi printre pietrele p latformei ce acopereau scheletele.  

Ceramica prezentă în necropola de la Burlăneşti , din punct de vedere tehnologic 
poate fi împărţită în două categori i ;  ceramica fină şi de uz comun, cantitativ predominând 
prima. Ambele sunt l ucrate din pastă amestecată în majoritatea cazurilor cu cioburi pisate. 
Pasta din care au fost mode late vasele din mormintele nr. 24, 3 1 ,  32,  39, 42, 49 în afară de 
cioburi pisate în calitate de degresant mai conţinea şi :;ilex pisat mărunt, iar din mormântul 
nr. 43 - mici pietricele de calcar. Doar silex ars a fost f.Jiosit ca degresant în pasta din care a 
fost format vasul din monnântul nr. 8. Culoarea vast�lor variazâ de la cenuşiu - cenuşiu închis 
până la maroniu deschis. Deosebiri le  dintre categorii se reduc la următoarele:  pasta densă 
pereţi rel ativ subţiri şi o prelucrare îngrijită uneori cu urme de lustrui re în cazul ceramicii fine 
şi, respectiv, pasta relativ poroasă, pereţi mai gro:�i şi o prel ucrare mai puţin calitativă a 
suprafeţei - la cea de uz comun, gradul de ardere la ambele fiind instabil şi neuniform. 

După cum deja s-a menţionat, în calitate de vast: de ofrandă cu precâdere, erau folosite 
cele din categoria ceramicii fine. Ceramica de uz comun a fost atestată "in 8 complexe, în 4 din
tre ele era depusă impreunâ cu un alt vas din categoria fină (M. nr. 1 5, 1 8, 23, 32), în rest - de 
una singură (M . nr. 22, 3 1 ,  37, 41 ) . Starea fragmentar�! a multor vase din categoria ceramicii fine 
n-a permis să fie stabilite cu certitudine tipurile morfolo �ice prezente în necropolă. Se pot evi
denţia doar 3 tipuri : ceştile cu două torţi (tip predominart), cănile cu o singură toartă şi cupele. 

Ceştile cu două torti se deosebesc intre ele după dimensiuni ,  forma corpului, mode
larea torţilor şi gradul lor de supraînălţate asupra buzei .  Ceştile de cele mai mici dimensiuni 
au înălţimea de 6,6 cm, diametru] gurii 7,4 iar al fundul ui 4,8 cm; cele de proporţii - înălţimea 
1 5 ,8 cm, diametru) gurii 1 8  cm şi al fundului 8,8 cn- (M,nr, 1 9).  Predominante însă sunt 
ceştile de dimensiuni intermediare, de regulă ele au forma globulară sau bitronconică cu mar
ginea dreaptă sau puţin evazată . Se deosebesc exempbre cu corpul relativ mai scurt (M, nr. 
28,36) şi respectiv, mai zvelt (M. nr. 29, 32). Referitor la torţi s-a stabil it, că ele fiind ovale 
sau elipsoidale în secţiune puteau fi prevăzute cu creaslâ (M, nr. 1 8, 1 9, 29, 36, 43), cu buton 
simplu ci l indric (M, nr, 1 9,20,3 1 )  sau cu buton discoidal cu suprafaţa superioară convexâ (M, 
nr. 46, 47). Neuniform este gradul de înălţare a lor asupra buzei (compară ceaşca din M, nr. 
43 cu cea mică din M. nr. 1 9, sau vasul din M, nr. 29 cu cel mare din M, nr, 1 9).  

Căni le  au fost descoperite doar în două monni nte - nr. 1 5  I l  23. Unica lor deosebire 
de ceşti o constituie doar prezenţa unei singure tortiţe. 

Cupele sunt il ustrate printr-un singur exemplar din \1, nr. 8. Vasul este de proporţii 
mij locii, cu corp·ul în forma de l alea şi cu fundul evidenţiat. 

Decorul vaselor din categoria ceramicii fine e >te foarte sărac, fiind prezent doar pe 
două ceşti şi pe o cupă. Ceaşca din M, nr. 36 este ornamentată cu un şir de perforaţ i i  incom-
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plete sub buza, cea din M, nr.43 - cu doua proemmenţc CDnice amplasate simetric pe partea 
cea mai bombatli a vasului. Cupa din M, nr. 8 esre ornamentată pe umăr cu o l inie incizatl!. 
orizontal, asupra, căreia sum si metric amplasate piltru perechi de proeminente ovale, iar de la 
ea spre fund cu linii incizate oblice, care alcătuiesc patru zone, locul de contact al cărora 
formează unghiuri cu vârfurile în jos. 

Ceramica de uz comun, în general, este t cprezentată de vase de tip borcan, printre 
care se deosebesc doul!. tipuri; cu gătul uşor evidcn{iat şi fară gât evidenţiat. Primul - include 
două variante: cu corpul puţin alungit şi puţin bomhat (M, nr, 1 5 , 23) şi vase de formă aproape 
tronconică cu o uşoară arcuire a pereţilor (M. nr 1 8, 37).  Vasele celui de-al doi lea tip se 
împart în trei variante: forme cu pereţii drepţi în panea supaioară care uşor se îngustează spre 
fund (M. nr. 4 1  ), vase având marginea uşor înclinată spre interior (M. nr. 3 1 )  şi vase cu cor
pul bitronconic puţin evidenţiat în partea superimră (Jvt .nr. 22). Decorul prezent pe vasele 
acestei categorii constă din hrâu simplu în relicf un�ori în asociere cu un şir de perforaţi i  sub 
buză sau exclusiv dintr-un şir de perforaţi i .  Fragncntele ceramice provenite d intre pietrele 
platformei M. nr. 22 sunt înzestrate cu un ornamen� în relief de tip "brăduţ" . 

Ritul şi ritualul funerar atestat în neeropola de la Burlăneşti după parametrii ca: 
practicarea ritului înhumaţie i ,  pozi ţia sche l eti! l or, orientarea instabi lă predominarca 
mormintelor individuale, numărul l imitat de morminte duble, căt şi poziţia şi orientarea 
defuncţilor în cadrul lor, amplasarea mormintelor pc copi i într-o anumită zonă, inventarul 
sărac şi dispunerea lui în morminte, depunerea va:;clor cu torţile rupte în vel:himc sau numai 
a unor fragmente ceramicc, prezenţa în cazuri izo l 3te a ofrandelor de carne (oase de animal) 
- în general este analogic celui respectat în majoritrtca necropolclor culturii Noua deja cunos
cuteJ . Apartenenţa necropolei date la cultura Noua este adeverită cu certitudine şi de inven
tarul funerar. Ceramica dep1stată după paramctr i săi tehnico-tehnologic i ,  morfologici şi 
sti l istici (cu excepţia a doua cazuri - M. nr. 8, 22) t·ste s imi lară celei specifice culturii Noua4 
Cu toate acestea, anumite trăsături ale ritului şi ritual ului funerar şi ,  chiar unele complexe din 
necropolă au avut o râspândire mult mai l imitat:� sau sunt în genere nespecifice culturii Noua. 

Privitor
, 
la ritual vom menţiona următoan·le :  modul de organizare internă a necrop

olei în şiruri este cunoscut doar pentru necropola de la Truseşti-Ţugueta\ marcarea 
mormintelor la nivelul orizontului antic cu pietre a fost identificată în necropola de la Badraj i i  
Vechi6, prezenţa pietrelor în  umplutura gropilor, sa u la nivelul scheletului, aranjate paralel cu 
el - în necropolele de la Badraj i i  Vechi7 şi de la OstrovetM, procentul relativ mare al 
mormintelor de copii ,  cât şi predominarea orientări schelctelor cu capul spre sud-est este pro
prie numai necropolei de la Badraj i i  Vechi9. 

Din complexele funerare rar întâlnite în necropolelcle purtătorilor culturii Noua fac 
parte mormintele depuse în construcţii de piatrii, în special, în c iste (M.nr. 1 9, 26, 29). 

Mormintele efectuate în ciste de piatr�1 în :1rcalul culturi i  Noua sunt cunoscute doar 
pentru teritoriul Transilvaniei, unde ele erau depuse atât în necropolele plane, cât şi sub 
tumul 1 0 .  Afirmaţia despre o oarecare dependenj:ă dintre zonele numite, actualmente pare a fi 

prematură. Prezenţa lor în Transilvania, cercetătorii sunt înclinaţi s-o pună pe seama cul
turi lor parţial s incrone, sau sincrone - Costişa, Kumarov, Sabatinovka, ş i  nu pc persistenţa 
tradiţiei din culturile precedente, de exemplu, Se1ncckenbcrg d in perioada bronzului tim
puriu, purtători i  căreia pral:ticau înmormântări în ciste de piatrft simi lare, deoarece între ele 
există o cezură de tip destul de mare 1 1 . 

Referitor la zona .Prutului Mijlociu plau:�ibile par a fi ambele moduri de tratare. 
Culturile din bronzul mijlociu ce au precedat cultura Noua în acest spaţiu - Costişa, Komarov 
(îndeosebi varianta ei locală Belii Potok) şi 1\. lnogovalikovaia de asemenea practicau 
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înhumările în ciste de piatră 1 2 .  Important de menţionat este şi faptul. că puţin mai la sud de 
Burlâneşti, la Duruitoarca Noua iJ ,  M. nr. 2 din tumulul 4 a fost depus într-o cistă aproape 
identică din punct de vedere al particularităţilor constructive şi a orientării pe axa est-vest cu 
cistele M. nr.  1 9  ş i  26 1 3 , i nventarul căre ia i ndică apartenenţa lui  l a  cultura 
Mnogovalikovaia14. Pe de altă parte, ceaşca din M. nr. 29 are torţi puţin supraînălţate asupra 
buzei, indice care după opinia unor special işti, atestă o tradiţie de tip Belopotok - Costişa1 � . 
Cât priveşte cultura Sabatinovka, mormintele efectu:tte în construcţii de piatră ( inclusiv, 
ciste), conform calculelor lui I .N.  Şarafutdinova, In bazinul N iprului de Mijloc alcătuiesc 
aproape jumătate din numărul complexelor funerare atribuite acestei culturi, iar în zona 
N iprul ui inferior, de la 1 0  până la 1 9  procente 1 6. 

În perimetrul necropolci de la Burlăneşti au fost cercetate şi două complexe care, în 
special după inventar, se evidenţiază din masivul mornintclor descoperite - M. nr. 8 şi 22. 

Cupa în formă de lalea din M. nr. 8, modelată dintr-o pastă ce conţinea ca degresant 
exclusiv silex ars, ornamentată prin incizii în îmbinare c u  mutivt: în relief după toţi parametrii ,  
poate fi atribuită ceramicii caracteristice culturii Komamvo din nordul Republicii Moldova•7, 
cât şi culturii Komarovo în ansamblu inclusiv variantei I•Jcale Bel ii  Potok, din Bazinul Nistrului 
Mij lociu 18. Dealtfel, această atribuire este confirmată atâ . de poziţia şi  orientarea scheletului, cât 
şi de poziţia geografică a necropolei in aria culturii Kamorovo din nordul Republicii Moldova19.  

Vasul de tip borcan din M .  nr. 22, este simi lar ·tasclor de tip borcan cu muchia rotun
j ită, slab evidenţiată, în partea de sus ce alc;Hui esc grupul 4 al ceramici i  culturii 
Mnogovalikovaia conform clasificării lui E.  Sava2o, sau vaselor borcan cu corpul uşor rotun
jit în partea superioară după clasificarea lui V. Dergac cv2 1 . Fragmentele de cerami că găsite 
printre pietrele platformei ce acoperea scheletele, de�:orate cu un ornament în relief de tip 
"brăduţ" ("spic", după E. Sava)22, probabil provin dt! la vasele bogat ornamentale de proporţii 
cu marimea bine evidenţiată în partea superioară a corpului atribuite de către E. Sava grupu
lui 1 al ceramicii  MnogovalikovaiH ori de la vasele de proporţii alungite cu muchia bine evi
denţiată ornamentale cu motive în rel ief de tip "br1!.duţ"24. De altfe l ceramica similar orna
mentată provine nu numai din mormintele subtumulare. Ea este prezentă şi în necropola plană 
de la Dănceni2\ cât şi în materialele aşezări i de la Dehcheau26. 

Morminte ale culturii Mnogovalikovaia efectuate în construcţii de piatră analogice 
complexului nr. 22 sunt cunoscute şi  pentru alte regiun i,  inclusiv, bazinul Nistrului M ijlociu. 
Un complex aproape identic cu cel discutat a fost dec copcrit In turnului VI, din necropola 
tumulară de la Ostapie, regiunea Ternopol. Deosebire�� dintre aceste două complexe constă 
doar în aceea, că la Ostapie unul di ntre schelete s·� aJl a sub o platformă de pietre ca şi l a  
Burlăneşti, p e  când a l  doi l ea - p e  o platformă�7. 

Obiectivul de la Burlăneşti, ca tip de monumert, necropola tumulară - plană este mai 
puţin caracteristică pentru cultura Noua, monumentele funerare ale c ăreia sunt reprezentate 
cu precădere de necropole planc28. În unele zone sunt cunoscute şi morminte subtumulare, de 
exemplu, în Transilvania - la Casolţ29, iar în Moldova c: e Sud - la GageştiJO. Însă un astfel de 
tip de monument, care ar fi îmbinat atât trăsăturile can.cteristice nccropolelor plane, cât şi a 
tumuli lor, până la cercetarea nccropolei de la Burlă:neş :i nu era cunoscut. În acelaşi timp, se 
cere de menţionat, câ necropola de la Burlâneşti în pre,:ent nu este unică. Necropole tumula
re - plane similare celei discutate recent au mai fost investigate la Pererâta, raionul Briceni 
(săpături le lui E. l arovoi ), Chi rileni, raionul Ungheni (s�1păturile lui E. Klociko) ş i  la Corjeuţi, 
raionul Briceni (sâpăturile lui T. Demcenko), toate situa :e în partea de nord - vest a Republ icii  
Moldova. Cel mai de sud situată este necropola de la C 1 irileni, restul, împreună cu cunoscu-
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ta necropolă de la Bodraj i i  Vechi1 1 fiind com:cn1 rate într-o zonă destul de limitatâ, distanţa 
dintre ele nedepăşind 30 km . Modul de constituir'� a necropolelor tumulare - plane cunoscute 
este identic. Iniţial mormintele au fost depuse� în sectorul de sud - est al turnului mai vechi 
(cultura Iamnaia), ulterior prelungindu-sc spre �st. În aşa fel ,  probabil se poate constata 
prezenţa unui obicei de amplasare a necropoleJor ,;aracteristice numai comunităţilor N oua din 
această zonă, cărora în acelaşi timp nu le era str�in nici obiceiul înhumării în necropole plane, 
propriu întregii civil izatii Noua12. 

Asemenea mod de amplasare a necropolelor pentru culturile precedente cât şi  sin
crone culturii Noua nu ne este cunoscut. Cât priveşte culturile posterioare, necropolele tumu
lare plane sunt atestate doar pentru cultura Bllozcrka din interfluviul Nistru - Dunăre, 
Kazaklia şi Budurgd i11 . 

REPERTORI UL MORM INTELOR 

M. 1. Depistat în sectorul de SV al tumul ului (205°) la distanla de 1 2  m şi adâncimea 
1 ,03 m*** * .  La nivelul scheletului se găseau 4 pietre de calcar. depuse în jurul părţii infe
rioare a defunctului. Scheletul, deranjat, al unui matur se află în poziţie chircită pc partea 
stângă cu pieptul în jos, cu craniul orientat spre SE. Poziţia braţelor nu este sesizată. 

În apropierea genunchilor şi a părţi i fac iale ale craniului au fost sesizate resturile 
aşternutului vegetal (fig. 3/1 ) .  

M .2 .  Depistat în sectorul de SV al turnul Jlui ( 1 93°) la distanţa de 1 6,2 şi adâncimea 
de 2,4 m. Scheletul parţial răvăşit al unui mat1ir se afl5 în poziţie chircită moderat pe partea 
stângă cu craniul orientat spre NEE. Braţele îndoite în coate şi probabil ,  iniţial cu palmele în 
dreptul feţei (tig.3/2). 

Inventar: Ia 0,3 m de partea facială a craniului se găseau fragmente ale unui vas, 
probabil,  ceaşcă. Se restaurează numai partea de jos. Diametru! fundului - 1 0,2 cm (fig.3/7). 

M.8 .  Depistat în sectorul de SV al turnul ului (200°) la distanţa de 1 7  m şi adâncimea 
1 ,6 m. Scheletul este puternic râvăşit. "În situ ' s-au păstrat doar fragmente din oasele 
picioarelor, braţelor şi din craniu. Probabil, iniţial jefunctul a fost în poziţie chircită pe partea 
dreaptă cu craniul orientat spre VVS (tig.3/3).  

Inventar: Ia 0,2 m spre sud-vest de cranil se află o cupă în formă de lalea, cu fundul 
evidenţiat, omamentat pe umăr cu o l inie orizontală incizatii asupra căreia sunt simetric 
plasate patru perechi de proeminenţe oval e, iar de la ea spre fund cu l inii incizate oblice, care 
formează patru zone, locul de intersecţie care formează unghiuri cu vârful în jos. Înălţimea 
vasului - I l  ,4 cm, diametru! gurii - 1 4  cm, al func ului - 8,0 cm (fig. 3/8). 

M: I l .  Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 2 5°) la distanţa de 1 0  m şi 

adâncimea 2,08 m. Scheletul unui matur se află în poziţie chircită pe partea dreaptă cu cra
niul orientat spre SSE. Braţul drept este îndoit în cot cu palma în dreptul feţei .  Cel stâng fiind 
îndoit în cot se găsea cu palma la cotul braţului drept (fig. 3/4). 

M. l 4. Depistat in sectorul de SE al tum:.1lului, ( 1 4 1  °) la distanţa de 1 8,3 m şi adâncimea 
2, l m. Scheletul unui matur se află în poziţie chirc:ith accentuat pe partea stângă cu craniul orien
tat spre SSE. Braţele sunt îndoite în coate cu pahnek aduse în dreptul feţei (fig. 3/S). 

M . l 5 . Depistat în sectorul de SE al turnul ului ( 1 40°) la  distanţa de 2 1  m şi 
adâncimea 3 ,04 m. La nivelul solului antic a fost � emnalată o mică aglomeraţie din pietre de 
calcar. Patru pietre inconjurau şi scheletul la nivel Ltl descoperirii lui. Scheletul unui matur se 
află în poziţie chircită accentuat pe partea stângă eu craniul orientat spre SE. Braţele îndoite 
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în coate sunt aduse cu palmele în dreptul feţei (tigJ/6 ) .  
Inventar: la O, 1 m de partea facială a craniul1 1i se găseau două vase - o ceaşcă cu o 

singură toartă cu înălţimea de I l  cm, diametru( gurii 1 3 ,6 cm ( fig. 3 / 10) şi un vas de tip bor
can omamentat cu un brâu simplu cu diametru! guri i d e  1 4,6 cm (fig.J/9). 

M . l 6. Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 42°) la distanţa de 23 m şi adîncimea 
de 3 , 1 2  m. Scheletul este în mare măsură distrus. "In situ" s-au păstrat numai oasele 
picioarelor şi câteva fragmente din cran iu. Probabil, dt:functul a fost depus in poziţie chirc ită 
pe partea stângă cu capul orientat spre S (fig. 3 / 1 1 ). 

M. l 8. Depistat în sectorul de SE al tumul ului ( 1 3 7°) la distanţa de 24,2 m şi 
adâncimea de 3 ,0 m.  Scheletul unui matur se află în poziţie chircită pe partea stângâ cu cra
niul orientat spre S. Braţele îndoite în coate cu palmele aduse in dreptul feţei (fig. 3/1 2). 

Inventar: lângă palme se găsea o ceaşcă �cundă cu una sau două torţi cu înălţimea 
de 1 1  cm, diametru( gurii 1 6,6 cm (tig.3/ 1 5), iar lângă coate - un vas de tip borcan ornamen
tat cu brâu simplu (fig. 3/ 1 3) .  

M. l 9. Depistat în sectorul de N Y  al  turnul ului (:!5°) la  distanţa de 1 8  m şi  adâncimea 1 ,8 
m. Defunctul a fost depus într-o cisH!. de piatră formată din şase lespezi de calcar ti ind acoperită 
cu lespezi impunătoare, deasupra cărora s-a amenajat o ' glomerare de pietre de diferite dimensi
uni printre care s-au găsit câteve oase de animal. Cista d•! fonnă rectangulară care avea lungimea 
1 ,4 m, lăţimea 0,78 m, înălţimea 0,36 m, era orientată pe axa VE. Fundul cistei era adâncit în lutul 
steril la O, 1 5  - 0,2 cm. Scheletul unui matur se găsea în poziţie chircită pe partea stângă cu crani
ul orientat spre E. Braţele îndoite în coate cu palmele ad11se in dreptul feţei (fig. 4/8, 1 2) .  

Inventar: lângă palme era depusă o ceaşcă CIJ două torţi cu înălţimea 1 5,8 cm, diametru! 
gurii 1 8  cm, al fundului 8,8 cm (fig.4/1 ), iar in dreptul •:oatdor - o altă ceaşcă cu două torţi de 
proporţi i  mai mici - înălţimea 6,6 cm, diametru! gurii 7 .4  cm; al fundului 4,8 cm (fig 4/2) .  

M .20. Depistat în sectorul de SE al tumul ului ( 1 50") la distanţa de 1 8,5 m şi 
adâncimea 2 ,94 m. Scheletul, în mare măsură distrus, al unui matur, se afla în poziţie chircită 
moderat pe partea stângă cu craniul orientat spre E. Braţul drept îndoit în cot este adus cu 
palma în dreptul fejei, cel stâng este întins paralel cu coloana vertebrală. 

Inventar: în dreptul cotului braţului drept se găseau câteva fragmente de ceramică 
care provin de la o ceaşcă cu două (?) torţi cu diarnetml gurii de circa 1 8  cm (fig. 3/ 1 4). 

M.2 1 .  Depistat în sectorul de SE al tumulului ( 1 49°) la distanţa de 1 9,1 m şi adâncimea 
2,96 m. Scheletul , parţial deranjllt, al unui matur se afiă in poziţie chircită pe partea stângă cu cra
niul orientat spre SE. Braţul drept îndoit în cot este adus cu palma în dreptul feţei (fig. 417). 

Inventar: în dreptul genunchiului stâng se afla Q aglomeraţie de fragmente de ceramică 
aparţinând unei ceşti cu înălţimea 8 cm, diametru! gurii 1 2,4 cm, al fundului 6 cm (fig. 4/3) .  

M .22 . Depistat la periferia tumulului în centrul părţi i lui de est (95°) la distanţa de 
22 m şi adâncimea 0,8 m. Complexul dat este alcătuit dintr-Wl ring oval din pietre de calcar 
neprelucrate (diametru] pe axa NS de 5 m, iar pe axa EV - 4 m), în centrul că.reia este ame
najată o platformă de pietre de formft rectangulară c:u lungimea de 0,9 m, lăţimea 0,56 m, ori
entată pe axa EV (fig. S/1 ). Printre pietrele platformei �:-au gftsit oase de animale şi fragmente 
de ceramică. de la un vas de proporţii decorat cu un omament în relief în formă de "brăduţ" 
(fig. 5/3,4). Sub platformă, la nivelul lutului galben he găsea un mormânt dublu. Scheletul 
WlUi matur cu craniul di strus (?) se afla în poziţie chirc ită pe partea dreaptă, cu toracele în 
jos, cu craniul orientat spre NE. Braţul drept este ·inti ns spre genw1chi, cel stâng - îndoit la 
maximum în cot cu pal ma în dreptul feţei .  Al doika schelet, al unui copi l  se găsea la 0,5 m 
în spatele celui matur, depus în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat spre NE.  
Braţul stâng este îndoit în  cot cu palma în dreptul feţe (fig.S/2). 
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Inventar: între palma braţului drept şi genunchi se gâsea un vas de tip borcan cu 
gâtui uşor evidenţiat, cu înălţimea 1 0,6 cm, di[metrul gurii I l  ,4 cm, al fundului 8,8 cm, 
(fig.S/6). 

M.23. Depistat Ia 35 m SE de centrul tumulului ( 1 25°) la adâncimea de 3 ,2 m ( 1 ,3 
m). La nivelul orizontului antic mormântul a fost marcat cu trei pietre de calcar neprelucrate. 
Scheletul unui matur se afla in poziţie chircită p� partea stângtl cu craniul orientat apre SE. 
Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmelt: in dreptul feţei (fig.4/4). 

I nventar: intre craniu şi palma braţului stâng se aflli o ceaşcâ cu douli torţi înaltă de 
7 cm, diametru! gurii 8,4 i.:m, al fundului 3,5 cm (fig. 415), iar între coate şi genunchi - un vas 
de tip borcan ornamentat cu brâu simplu ce are o lnălţime de de 1 5,8 cm, diametru) gurii 1 4,2 
cm, al fundului 1 0,4 cm (tig. 4/6). 

M:24. Depistat la 32,5 m SE de centru tumulului ( 1 1 3°) la adâncimea de 3 ,25 m 
( 1 ,32m). La nivelul orizontului antic monnântul �. fost marcat cu douli pietre de calcar nepre
lucrate. Scheletul unui matur se află in poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat 
spre SE. Braţele îndoite în coate erau cu palmele sub mandibulă (fig.4/l 0). 

Inventar: în dreptul feţei se găseau dou�, fragmente de ceramică din categoria celei 
fine. 

M .25.  Depistat la 36 m SE de centrul turnul ului ( 1 1 9°) la  adâncimea de 3 m ( 1 , 1  ) . 
Scheletul ,  în mare măsură distrus, al unui copil, p mbabil se găsea în poziţie chircită pe partea 
stângă cu craniul orientat spre SE. 

Inventar: lângă craniu se găseau fragme:1tele unei ceşti cu două (?) torţi înaltă de 7 
cm, diametru! gurii 8 cm, al fundului 4,3 cm (fig. 4/9). 

M.26. Depistat la 28 m SE de centul tumulului ( 1 1 8") la  adâncimea de 3 , 1 8  m 
( 1  ,28m). Defunctul a fost depus într-o cistă d� piatrli formatii din 4 lespezi de calcar acope
rită cu lespezi cu grosimea de O, 1 m. Cista de formă rectangulară cu lungimea de 0,8 m, 
lăţimea 0,7m şi înălţimea 0,4 m era orientată pe <Xa EY. Scheletul unui copil se găsea in po
ziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat spre SE.  Braţul drept este îndoit în cot sub 
un unghi de 90°, cel stâng - întins cu palma la ge:mnchi (fig.4il 1 ). 

M.27. Depistat la 37,2 m SE de centrul t Jmulului ( 1 1 4") la adâncimea de 3 m ( 1  m). 
Mormântul este distrus integral . 

Inventar: printre oase s-au adunat fragmente de ceramică care provin de la fundul 
unui vas din categoria ceramicii fine (ceaşca ?) ( lig. 5 15) .  

M.28. Depistat la 27,5 m SE de centrul tumulului ( I J Oo) al adâncimea de 3 , 1 2m 
( 1 ,22m). Scheletul unui matur se afla în poziţie chircit[l pe partea stângă cu pieptul în jos, cu 
craniul orientat spre SE. Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmele în dreptul pieptului . 
Braţul stâng parţial se găseşte sub cutia torackâ ( fig. 411 3). 

I nventar: in dreptul palmelor se găsea o �eaşcă cu dourt (?) torţi înaltă de circa 7 m, 
diametru! gurii de 1 8  cm, al fundului 6 cm (flg. 41 1 4). 

M.29. Depistat la 3 7m SE de centrul t1m ulului ( 1 22°) la adâncimea de 3 ,24 m ( 1 ,34 
m).  Defunctul a fost depus într-o cistă formatft din  cinci lespezi de calcar, având un acoperiş 
din lespezi asupra cărora a fost amenajată o aglomeraţie din pietre neprelucrate de dimensi
uni mai mici . Cista de formă rcctangularâ cu lungimea de 1 ,32 m, lăţimea 1 ,08 m şi înălţimea 
0,4 m era orientată pe axa NV - SE. Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită pe partea 
stângă cu pieptul în jos, cu craniuf orientat spre S Braţele îndepărtate de corp sunt îndoite în 
coate sub un unghi de 9011 (fig. 5/8,9). 

Inventar: în spatele craniului era depusă o ceaşcă cu două torţi cu înălţimea 1 2,4 cm, 
diametru! gurii  1 4,6 cm, al fundului 9 cm (fig. 5/7). 
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M.30. Depistat la 3 5 ,7 m SE de centrul tumuhtlui ( 1 1 3°) la adâncimea 3 ,2 m ( 1  ,3 m). 
La nivelul orizontului antic mormântul a fost marcat ,;u două pietre de calcar neprelucrate. 
Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită accentuat pe partea stângă cu craniul orientat 
spre S. Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmele in dreptul feţei (fig. 4/ 1 5) .  

Inventar: între oasele braţelor era depusâ o ceaşcă cu două torţi cu înălţimea de 1 3 ,8  
cm,  diametru! gurii 1 8  cm,  al  fundului 1 9,2 cm (fig. 411 6) .  

M J I .  Depistat la 33,8 m SE de centrul tumulului ( 1 09°) la adâncimca 3 , 1 5  m 
( 1 ,25m). Mormântul este distrus. Oasele păstrate indi<:ă faptul că defunctul, probabil a fost 
depus în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul on entat spre SE. 

inventar: printre oase au fost găsite fragmt:ntt: de la un vas de tip borcan, ornamen
tat sub buză cu un şir orizontal de perforaţii . Înălţim1!a vasului este de 1 6  cm, diametru! gurii 
1 3 ,2 cm iar al fundului de 1 O cm (fig.61 1 ). 

M.32.  Depistat la 33  m SE de centrul tumuiului (1 07°) la adăncimea 3 ,24 m ( 1 ,34m). 
La nivelul orizontului antic mormântul a fost marcat c J câteva pietre neprelucrate de calcar. 
Mormântul este dublu. Scheletele a doi maturi, depuse unul în spatele altuia, se aflau în poz
iţii chircite pe partea stângă, cu pieptul în jos, cu crani i le orientate spre SSE. Braţel e  îndoite 
în coate sunt aduse cu palmele în dreptul fejei (fig. 6/6). 

Inventar: între palmele scheletului nr. 1, s-au săsit fragmente dintr-un vas din cate
goria ceramicii grosiere (tig. 6/2), iar în apropierea genunchilor scheletului nr.2 - o ceaşcă cu 
douâ torţi cu înălţimea 1 0  cm, diametru! guri i 9 cm, al fundului 6 cm (fig. 6/3). 

M.33 .  Depistat la 28,4 m la est de centrul l umulului (98°) la adîncimea 3 , 1 6  m 
( 1 ,26m). La nivelul orizontului antic mormântul a fost marcat cu câteva pietre de calcar. 
Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat spre S .  
Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmele în drept JI feţei (fig.  6/4). 

Inventar: în dreptul pahnelor s-au găsit fragmente dintr-un vas din categoria ceramicii 
grosiere. 

M.34. Depistat la 28,5 m la est de centru tumulului (96°) la adâncimea de 3 , 1 9  m 
( 1  ,29m). La nivelul orizont ului antic mormântul a fost marcat cu pietre de calcar. Scheletul 
unui matur se află în poziţia chircită pe partea stângă cu craniul orientat spre sud. Braţul drept, 
îndoit în cot este adus cu palma în dreptul feţei, cel stâng - uşor îndoit în cot, cu. palma între 
femure. La picioarele defunctului se găsea o piatră df: calcar de dimensiuni mijlocii (fig. 6/5). 

M. 35 .  Depistat la 3 1 , 5 m la est de centrul tumulului (97°) la adâncimea 3 ,2 ( 1  ,3 m). 
Scheletul unui matur se află în poziţia chircită pe partea stânga cu craniul orientat spre SSE. 
Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmele în dreptlll feţei (fig.617).  

Inventar: la 0,2 m de palme s-au găsit fragmente dintr-o cea�că cu două torţi. 

M.36.  Depistat Ia 34,5 m SE de centrul tumulu ui ( 1 03°) la adâncimea 3 , 1  m (1 ,2m ). 
Scheletul unui matur se afla în poziţia chircită accentuat . pe partea stânga, cu pieptul în jos, cu 
craniul orientat spre S. Braţele îndoite în coate sunt adus(: cu palmele în dreptul feţei (fig. 6/1 0). 

Inventar: în dreptul palmei braţului drept {:ra .jepusă o ceaşcă cu două torţi de pro
porţi i scunde cu înăilţimea I l ,4 cm, diametru) gurii 24, 6  cm, al fundului 1 3 ,5 cm (fig. 6/1 1 ) . 

M.37.  depistat la 3 1 ,5 m SE de centrul tumulului ( 1  00°) la adânc imea 3m ( 1 m). 
Scheletul unui copil era distrus. 

Inventar: printre oase s-au găsit câteva fragm�nte de la un vas de tip borcan orna
mental cu brâu simplu în îmbinare cu un şir orizontal de perforaţii plasat între buză şi brâu, 
cu diametru! gurii 1 6  cm (fig. 6/8). 

M.38.  Depistat la 33 ,6 m la est de centrul tumulului (98°) la adâncimea 3 ,05 m 
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( 1, 1 5). Scheletul unui copil era distrus in mare rnâsură. Oasele păstrate, "in situ" indică cA 
iniţial defunctul a fost depus în poziţie chircită c1 craniul orientat spre SE. 

M.39. Depistat Ia 38,7 m SE de centrul ;umulului ( 1 1 7°) la adâncimea 2,8 m (0,9). 
La nivelul orizontului antic mormântul a fost rnar�at cu pietre de calcar. Scheletul unui copil 
era distrus în mare mAsurii. Oasele, "in situ" (:frapnente de craniu, oasele braţelor) indică că 
defunctul a fost depus cu craniu spre SE cu braţe it: îndoite în coe�te şi palmele în dreptul feţei. 

Inventar: în preajma craniului se găsea o ceaşcă cu două torţi, inaltA de I l  cm, 
diametru) gurii 1 3 ,  2 cm, al fundului 7,8 cm (fig. 6/9). 

M .40. Depistat la 40,7 m SE de centrul tumulului ( 1 1 9°) la adâncimea de 3 ,02 m 
( 1 ,  1 2m). Scheletul unui matur se afla în poziţie chircită accentuat pe partea stângă cu crani
ul orientat spre S. Piciorul drept, puternic îndoit i'n genunchi este ridicat d\tre cutia toracică 
cel stâng, îndoit în aceeaşi măsură a căzut în stânga sub un unghi de 30° faţă de cel drept. 
Braţul drept îndoit în cot sub un unghi de 90<> este adus cu palma în dreptul pieptului, cel stâng 
- este întins cu palma sub genunchiul piciorului s :âng (fig.6/1 3) .  

Inventar: lângă palma braţului stâng s-au găsit fragmente de la un vas din categoria 
ceramicii fine - ceaşca ( ?). (fig. 6/1 4).  

M .4 1 .  Depistat la  39,8 m SE de centrul tumulului (1 1 2°) la adâncimea 3 ,  I l  m 
( 1 ,2 l m). Scheletul unui matur se află în poziţie chircită pe partea stângll cu craniul' orientat 
spre SSE. Braţele îndoi-te în coate sunt duse cu p�Limele în dreptul feţei (fig. 6/1 6). 

Inventar: inaintea feţei era depus un vas de tip borcan omamentat sub buză cu un şir 
orizontal de perforaţii, având înălţimea 1 3 ,8 cm, :!.iametrul gurii 1 6  cm, al fundului 1 0,4 cm 
(fig. 6/1 5). 

M. 42. Depistat la 32,2 m la est de centiUI tumulului (93°) la adâncimea de 3 ,24 m 
( 1 ,34m). Scheletul unui matur se afla în poziţie cll ircită pe partea stânga, cu pieptul în jos, cu 
craniul orientat spre SSE. Braţele îndoite in coate ş i  aduse cu palmele în dreptul feţei (fig. 611 7). 

Inventar: lângl'i palme era depusă o ceaşca, cu torţi rupte în vechime, cu înălţimea 
1 2,8 cm, diametru! gurii 1 5 ,2 cm, al fundului 9,2 cm (fig. 6/ 1 2).  

M .43.  Depistat la 37,9 m SE de centml tumulului ( 1 02°) la adâncimea de 3 ,2 m ( 1 ,3 
m). Scheletul unui matur se afla în poziţie chircith pe partea stânga, cu pieptul în jos, cu cra
niul orientat spre SE. Braţul stâng este îndoit In c ot sub un unghi de 900, cel drept, îndoit la 
maximum în cot cu palma în dreptul feţei (fig. 71 ! ). 

Inventar: în dreptul pieptului era depusă o ceaşcâ cu doul'i torţi, ornamentată pe 
partea cea mai proeminentă a corpului, cu două proeminenţe conice dispuse simetric. 
Înlllţimea vasului este de 7 cm, diametru! gurii de 1 0,2 cm, al fundului de 5,6 cm (fig. 7/2). 

M .44. Depistat la 38 metrii SE de centrul tumulului ( 1  03°), la adâncimea de 2,79 m 
(0,89m). Scheletul unui adolescent se afla în po2 iţie chircită pe partea stângă cu craniul o
rientat spre SE. Braţul păstrat este îndoit în cot cu palma în dreptul feţei (fig. 717). 

Inventar: în dreptul pieptului era depusll o cea�că (?) cu înălţimea 1 4,4 cm, diametru! 
gurii de 20,8 cm şi al fundului  de 9,4 cm (fig. 7/1 1 ). 

M.45. Depistat la 36,8m, la SE de centrul tumulului (95,50) la adîncimea de 2,82 m 
(0,92m). Scheletul, în mare măsurll distrus, al unui copil se afla în poziţie chircitA pe partea stângl'i 
cu craniul orientat spre S-SE. Braţul păstrat este înd,Jit în cot cu palma sub mandibulă (fig. 7110). 

M .46. Depistat la 36,7 m la SE de ct�ntrul tumulului (99°) la adâncimea de 3 .09m 
( 1 ,  1 9m). Scheletul unui copi l  se afla în poziţie c:1ircită pe partea stângă cu craniul orientat 
spre SE. Braţele îndoite în coate cu palmele sub nandibulă (fig. 7/4). 

Inventar: lăngă bazin era depusă o cea�:că cu doul'i torţi cu înlllţimea de 7,4 cm, 
diametru! gurii de 1 1 ,4 cm (fig. 7/3) .  
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M.47. Depistat la 3 5 ,7 m la SE de centrul tumulului (99") la adâncimea de 2,98 m 
( 1 ,08m). Scheletul ,  parţial distrus, al unui adolescen � se afln in poziţie chircitli. pe partea 
stângă cu craniul orientat spre S .  Braţul drept este indCiit suh un unghi de circa 90°, cel stâng 
- puternic îndoit în cot cu palma în dreptul feţei (fig. 7/5). 

Inventar: în dreptul feţei era depusă o ceaşl ă cu două torţi cu înălţimea 9,4 cm, 
diametru) guri i 1 2,2 cm iar al fundului de 8 cm (fig. 7!6). 

M.48. Depistat la 37,5 m l a  SE de centrul tumulului (9 8<•) la adâncimea de 3, 1 2  m 
(1 ,22m). Scheletul unui copil era distrus integral . 

Inventar: printre oase s-au găsit câteva fragmente de la un vas din categoria eera
micii fine (ceaşcă ?). 

M.49. Depistat la 36  m est de centrul turnul ul ui (9 1 °) la adâncimea de 3 , 1 9  m ( 1 ,29 
m). Scheletul unui matur se at1a în poziţie chircită pe partea stângă cu craniul orientat spre 
SSE. Braţele îndoite în coate sunt aduse cu palmek în dreptul feţei (fig. 7/8). 

Inventar: lăngă craniu erau depuse patru coas :e de animal sub care se găsea o aglo
merare de fragmente de ceramica, aparţinând unei ceşti cu două (?) torţi (fig. 7/9). 

NOTE 

• cercetările au fost efectuate cu aj utorul buldozerului cu pă� lrarea martorilor. 
""" Turnului nr. I I I ,  înăl(at de către purtătorii culturii l arnnai<1 asupra M. plincipal nr.3 ,  mai con�inea 

două morminte apar!inănd aceleiaşi culturi (nr.7, 1 2  ), cinci CLilturii sarmatice (nr.4, 5, 6, 9, 1 7) 
şi unul din perioada evului mediu tîrziu (nr. I O), câl ji un vas de tip Edinet (fig. 3 / 16) depistat 
în sectorul de sud-vest (fig. 2). 

u• M. nr. 1 ,  1 5 , 1 9, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39 .  
• u •  Coordonatele se dau de la reper, centrul convenţional al  tumu1u1ui. Începând cu M. 23 în paran 

teză este indicată şi adâncimea depistări i mormintelor de la nivelul contemporan al solului. 
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TUMULAR-PLANE 
.
N ECROPOLIS OF NOUA CULTURE FROM B URLĂNEŞTI 

(Abstnu:t) 

In 1 987 was exeminated the necropolis near tl· .e vi l lage Burlăneşti department of Edineţ in the 
NW of Rept.iblic of Moldova. It was discovered during thc examination of a group of tumulus south 
from the village on a hight headland at the contluence of Draghişte and Racovăţ rivers, 2 km SSE from 
a settlement of Noua culture with ash-pits. 

The necropolis subject of this study supn,posed on the east side the tumulus nr. Ill and it is 
extended SE from the tumulus. The necropolis wasn"t cntierly examined, most of it remaning undevel
opped. In the SE sector or the tumulus and on a 400 .;qm near by zone, east from the tumulus there were 
discovered 39 graves of thc Noua culture. 

The graves discovered in lhe mound of the tumulus,build up two compact groups. Next to the 
tumulus, was uncovercd a grave with an unscen funer al construction in the Noua culture: over two 
skeletons there was a reclanglc stone platform (0,9 x 0,56 m) and around,an oval stonc ring (5 x 4). The 
graves were made in rectangle boxes, constructed o: stc ne slabs, covered with stone clusters. 

Ali the burials are made by inhuation. More than a quarter are children's graves. It was noted that 
3 of thern were positioned isolatelly, and the other 7 build ·1p a group in the NE sector of the exarnined area. 

The position of the skelcton is crouched, most of thcm (33 graves) on the left si de. Six were 
with their chests downwords. Usualy both arms are bet tt,with the palms in front of the skull .  ln four 
cases, the right arm is bent with the palm in front of the skull,and the left ann is stright along the body. 

1 9  graves were positionated with the head to SE, I I to S, 3 Lo E and 1 to V\1. It was noted that 
in the plane part of the necropolis, Lhe positionement of the dcfuncts was more slable: SES. 

The funeral i nventory contains only cerarnic pots: 8 graves had no inventory, in 6 of them 
there were 2 pots in each, in 25 one pot. In one of the graves (49) near the ceramic pot were found also 
4 animal ribs. In two cases, animal bones were found between the stones that covered the graves ( 1 9  
and 22). The pots were placed in front ofthe skull (20 gnves), behind the skull ( 1  grave) near the pelvis 
( 1 grave). The predominant ceramic is the fine one: cups, decanters, but there were also common use 
pots too. Most of the pots are made of paste mixed with pounded shard, in 6 graves there were found 
pots made of paste mixed with pounded sylex and in one grave the mixing was with pounded limestone. 

After the rituals, mosi of the graves presenJ:s a11alogies with Noua culture, excepting the grave 
nr. 22, wich, because of it 's funeral construction (stonc platforrn with a stone ring around) and the 
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ceramic with decorative relief "littlc pine trees" that pres�nt� analogies in the "Mnogovalikovaia" eul
ture. Regarding the funeral boxes with stane slabs. it is mentionated that this type of funeral construc
tions is knawn in many Bronze Age cultures:  Scneckenberg, Costişa, Kamarov, 
Mnagovalikovaia,Noua. The deposition of stane over or nex1 to the graves, is a custam that was certi
fied in the necropolis of the :'\!oua culture of Badraji i  Vechi a no Ostrovetz, too. 

The stane funeral constructions, includ ing bax1�s o f  stone slabs, wcre certified, according to 
1 .  N. Sarafutdinova, in almost ha!t' of the graves of Sabatinovka culture in the region of the middle 
Dnipcr,and 1 0- 1 9  % in  the zone of Inferior Dnieper. 

The funeral inventory presents analogy with Noua culturc, first of ali. In the same time, some 
pots presents analogies in Komaro v culture, and the ceramic fragments discovered between the stane 
above the platfarm of grave 22 is alike to the ceramic of the ' 'Mnogavalikovaia" eul ture. 

A great interesr is represcnted by the fact that somc af thc graves belonging to the Noua eul
turc, are discovered in the tumulus, but most of the graves arL out>ide the tumulus. At the begini ng, the 
graves were in the SE sector o f  the lumulus belonging ta Jamnaia culture . ,  !ater they were extended E 
of the tumulus. In the last yea.rs, such situatians were certi fieli at the necropolis of Noua culture, placed 
at the !efi si de of the Prut at Pcrcrâta, department Bericc nis, Chirilcni, department Ungheni and 
Corjeuţi, dept. Briceni, ali situated in the NW part of Republ i :  of Moldavia. Plane - tumular necrpolois 
were discovered also at Be lazerka culture, between Dnie1.ter and Oanube, at Kazaklia and Budurjel i .  
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Fig. J .  Condiţi i le  topogralice ale grupului tumular de la Burlăne!jti. 1 -6 tumul i i  investigaţi, 

a - necropola culturii Noua,  b - aşezarea Noua de 1 . ip cenuşar. Scara 1 : 50000. 
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Fig. 2. Burlăneşti. Planul general şi profilul Tumululu i 3 şi a necropolei twnulare - plane. 

Scara 1 :  1 00. 
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Fig. 3. Burlăneşti. 1 - M. l ;  2, 7 - M.2; 3 ,  8 - M.S ;  4 - M . l l ;  5 - M . l 4; 6, 9, 1 0 - M . l S ; I l 
M . l 6 ; 1 2, 1 3 ,  1 5  - M . 1 5 ; 1 4  - M.20; 1 6  - vas d·� tip Ed ine� depistat in sectorul de SE al 
tumulului. Scara mormintelor - l :20, al vaselor ·· 1 :3 . .  
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Fig. 4. Bur1âneştL 1 ,  2, 8, 1 2 - M. 1 9 ; 3 ,  7 - M.2 1 ;  4, 5 ,  6 - M 23 ;  9 - M.2S; 1 0 - M.24; I l 

M. 26; 1 3 ,  1 4 - M.28;  1 5 , 1 6 - M .30; Scara morminte1o · - 1 :20, a vaselor - 1 :3 .  
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Fig. 5. Burlăne ·t· 

vas 1 ·  

ş 1 .  1 , 2 3 4 
e ,or - J · 3 

' · , , 6 - M 22· 

· - . 
. , 5 - M.27· 7 , , 8, 9 - M.29· S ' cara mormintelor - 1 :20, a 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



NECROPOLA TlJM ULARĂ-PLANĂ .\. CULTU R I I  NOUA . . .  1 2 1  

10. 

. ,. ···� . .o"': 

li 

1/!ffj\, 
'Il/· 1 

l 

r� � 

Il 

Fig. 6. Burlăneşti. 1 - M.3 1 ;  2, 3 ,  6 - M .32 ;  4 - M J  3 ;  � - M.14 ;  7 - M.35 ;  8 - M . 3 7; 9 -

M.39;  1 0, l l - M.36;  1 2, 1 7 - M .42; 1 3 ,  1 4 - M.40; 1 5 , 1 6 - M .4 1 ; Scara mormintelor -
1 :20, a vaselor - 1 : 3 .  
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Fig. 7. Burlăneşti. 1 - M.43 ; 3 ,  4 - M .46; 5, 6 - l\U7 ; 7, I l  - M .44; 8, 9 - M .49; 10 - M.45. 

Scara mormintelor - 1 :20,  a vaselor - 1 : 3 .  
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CULTURA TEl ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Valeriu Leah u 

În urmă cu aproape şase decenii, Alfred Prox, arheolog şi muzeograf din Braşov 
publ ica studiul "Die Tei -Kultur im Burzeland", pri l ejuind arheol ogiei româneşti înregistrarea 
unei situaţii noi şi interesante: prezenţa în sud-estul Transilvaniei, a unui grup de purtători ai 
culturii Tei ,  identificaţi anterior, la sud de Carpa1:i ,  în zona central[ a Câmpiei Muntene ! . 
Utilizând propriile-i cercetări din peştera Gura Cheii  (·Jdweg) şi de la H1!.lchiu, dar adăugând 
şi materialele de acelaşi tip, găsite în Tara Bârsei, pe la începutul secolului, de către Jul ius 
Teutsch2, Prox a încadrat corect toare descoperiri lf: în f.:�za numită "La Stejar", a culturii din 
Muntenia şi a evidenţiat apropierile stilistice între ceramica Te i şi cea culturii Wietenberg3 . 

Receptată definitiv, contribuţia lui Prox a fost ulterior wmpletată ulterior cu câteva 
remarci pertinente, datoratA altor cercetători. Dorin Popescu a opinat, astfel, că grupul Tei din Tara 
Bârsei trebuie considerat venit acolo, din Muntenia4 - excluzând, prin urmare, posibil itatea ca zona 
de sud-est a Transilvaniei să lie inclusă în aria de genez� a culturii sud-carpatice; iar Ion Nestor5 
şi ,după aceea, Dumitru Berciu6 au apreciat că penetrc�.ţia rriburilor Tei a avut loc într-o fază veche 
a culturii, aceasta din urmă fiind ,.apoi, curând înlocuită" (sau .,absorbită") de cultura 
Wietemberg7. În sfârşit, trebuie să reţinem opini ile lui Ion Nestor şi Kurt Heredt potrivit cărora 
cultura Wietenberg a primit de la cultura Tei, influenţe care i-au determinar aspectul deosebitK. 

Toate aceste contribuţi i, înregistrate de la sfărşitul deceniului patru pân!l cărte 
mijlocul deceniului şapte a veacului nostru, se cer J:n prezen� reevaluate, printr-o confruntare 
cu trei împrejurări: 

Faptul că aspectul Tei i dentificat în staţi"Jnea bucureşteană Băneasa - ,.La stejar" 
marchează nu o fază veche, ci a treia fază din evoluţia culturii Tei9, progresele înregistrate de 
arheologia româneacă în stud iul culturilor Wietenberg şi Tci ;  în sfărşit, configuraţia cultural
etnică - îmbogâţită şi mai complexă - pe care o putem d isceme în prezent, în sud-estul 
Transilvaniei, în perioadele mijl ocie şi târzie a epocii bronzului . Asemenea împrezur!lri tac 
nu nwnai posibilă, dar şi înd rcptăţesc abordări noi ale probelmaticii pe care o implică 
prezenţa în Tara Bârsei, a purtătorilor culturii Tei .  

* 
... . 

Cu realităţile etnice şi culturale proprii epocii bronzului din sud-estul Transilvaniei, 
triburi le din Muntenia au stabilit sigur - un prim contact h faza Tei l .  Dovada o deţinem din staţi
unea Sfăntu Gheorghe - Piatra Veche(Orko), unde, în 1 9 55, în al treilea şi ultim nivel al uneu 
aşezări Schneckeilberg - nivel pigmentat însâ, în depunerile  superioare. cu vestigii apm1inând unor 
manifestări culturale ulterioare - au fost găsite - cum a infomat dr. Szekely Zoltân, şi .,fragmente 
de vas Tei", alături şi de materialele ce aparţin ., probabil culturii Wietenberg"l 0. 

Resturile ceramicii Tei sunt cu certitudine pro:)fii pentru faza l - pe un fragment păs-
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trat la I nstitutul d e  Arheologic d i n  Bucureşti (cabi netul d-nci Eugenia Zaharia) decorul fi ind 
intrutotul caracteristic, obţinut prin combinarea :zigzagului  ori zontal cu şirul frânturilor de 
l ini i  verticale, paralele 1 J .  Mai difici l  este să precizăm cu ce locui re din faza incipientă a 
Bronzului mijlociu din sud-estul Transilvani e ,  a fost asociată ceramica Tci 1 de la Sfântu 
Gheorghe-Piatra de Veghe.  

Dintre materialele presupuse a apar,inc culturii Wietcnberg, găsite in staţiunea 
citată, de. Szckely a menţionat un fragment de amforă şi o ", .strachină" - in fapt, o cupă - cu 
decor de ş i ruri de puncte şi benzi de l inii paralelc l 2 .  

Fragmentul de amtoră este ornamentat c u  b�nzi haşurate i n  reţea1 \  şi ar putea fi atribuit 
culturii Wietenberg. Recipie ntul-cupă nu poate fi acum uti l izat ţ inând seama că imaginea sa, către 
care se face trimitere 14  într-alt studiu al d-lui dr. Szckely, are acolo menţionat ca loc de 
descoperire, nu Sfântu ()hcorghe-Piatra de Veghe, ci Sfântu Gheoreghe-Piscul Cocorilor1 � .  

De altfel ,  urmărind problema enunţată - cu ce populaţie va fi venit în contact, la 
Sfântu Gheorghe-Piatra de Veghe, purtători i  cultur i i  Tci din faza 1 - trebuie să consemnăm că 
cercetări le  ş i  încheierile recente ale lui Nikolaus Borofika situează in sud-estul Transilvaniei, 
în etapa incipientă a Bronzului mij lociu, aproxima .iv între anii 2000- 1 600 i.e.n., şi s incron cu 
fazele Tei ! . ş i  II ,  cultura Ciomortan ' r' .  

În legătură cu aceasta şi  luând în considl:rarc prczen!a în sud-estul Transilvaniei,  a 
materialelor din faza )�i 1 am putea, oare, întrez5 ri contaminări, influenţa dintre cultura din 
Muntenia şi  cultura C iomortan? Stadiul de acum al  documentării nu oferă date �i nu îngăduie 
vreo concluzie în acest sens. Poate, doar - şi numai cu titlu de observaţie ce trebuie verificată 
- să consemnăm că triunghiul cu câmpul umplut de puncte, de pe ccramica Tei 1, arată a fi, 
prin tehnica de realzarc şi aspect, mai apropiat de triunghiul cu puncte din cultura Ciomortan, 
decât la cel întâlnit pe ccramica Monteoru lc3 . 

Descoperirile de până acum situează însă problemele "de fond" ridicate de prezenţa 
culturii Tei în sud-estul Transilvaniei,  intr-o etapă mai avansată din evoluţia triburilor venite 
de peste munţi . 

... ... 

Deşi, prin tehnica impunsături lor suc·�es1 ve şi pr in unele motive decorative, câteva 
materiale ceramice descoperite la Braşov - Valea Răcădăului  şi Braşov - Bartolomeu se regăs
esc, la sud de Cărpaţi, şi la aşezări Tei I l - nu trebu ie să se conchidă că triburi lor din Muntenia 
au pătruns în Ţara Bârse i ,  în faza menţionată. (Menţinerea, în ceramică a unei faze Tei ,  dar 
în procent evident redus, 'a unor elemente caractaisticc fazei anterioare, constituie o trăsătură 
definitorie pentru cultura din M untenia, sesizabib deândată ce ansambluri le tuturor compo
nentelor unei etape sau altem din evoluţia culturii sunt abordate statistic şi  comparativ l 7 .  

Materialele provenind d i n  cele 1 3  puncte c u  loc11iri Tei ,  descoperite până î n  prezent 
în Ţara Bârsei 1 K, păstrate - aproape toate - în m uzvul din H raşov şi ,  exceptând pe acelea de la 
Mereşti, bi necunoscute din publicaţi i le lui Teutsch, Proz şi Dorin Popescu - toate - dovedesc 
că trecerea unei asemenea populaţii din Muntenia in sud-estul Transilvaniei a avut loc in faza 
Tei I I I .  Mai mult, este posibil  să afirmăm că această penetraţie s-a petrecut la nivelul etapei 
întâi a fazei menţionate, luând în consi derare raritatea frapantă a brâurilor alveolate late şi  
absenţa ornamentelor de caracter spiralic apl icate, pe vasele din pastă nisipoasă, iar pe 
ceramica tină, frecvenţa crescută a împunsăturilor succesive fine, de tradiţie Tei llb şi pro-
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porţia cu totul redusă a ornamentelor complexe elaborate, combinând tehnica înpunsăturilor 
şi inciziilor cu cea a benzilor cruţate, atât de specifice pentru etapa Tei lllb19.  

În ce înprejurări istorice şi cu ce consecinţe în planul 'Configuraţiei etnice şi culturale pro
prie Bronzului mijlociu din sud-estul Transilvaniei s-a consumat transferul de populaţie şi cultură 
materială adus în discuţie - constituie probleme ce pretind, fiecare o analiză cât de sumară. 

Cu privire la momentul istoric în care un grup Tei a trecut de cealaltă parte a 
Carpaţilor, aşezându-se în Tara Bârsei, se poate estima că aceasta trebuie situat în contextul 
- mai complex şi mai larg - a ceea ce îndeobşte este de finit ca "preliminarii europene (carpa
to-dunărene) ale" mari lor migaţi i  egeene" .  

Nu omitem faptul e li  acest din urmă concept, ct tot ceea ce  el implică ş i  explică, a fost 
prezentat, foarte recent, ca o concepţie "veche" şi "nesu:;ţinut!!." pe plan arheologic2°. Dar chiar 
dacă o asemenea poziţie poartă girul şi dimensiunile autorităţii profesorului universitar Alexandru 
Vulpe, credem totuşi că arheologia, inclusiv cea româneas,;!!., a furnizat totuşi suficiente argumente 
pentru a susţine "teoria" migraţiilor egeene şi a prelirninariilor lor - unul dintre aceste argumente 
putând fi însăşi aşezarea vremelnică a populaţiilor Tei in md-estul Transilvaniei . 

Această din unnă strămutare de triburi se defineşte - în contextul evocat - ca secvenţă 
într-o înHinţuire de evenimente etnoculturale - intrusiuni din afara lumii trace, dislocări ale unor 
grupuri autohtone, perturbări temporare în echilibrul demografic şi teritorial nord tracic - eveni
mente ce au afectat, începând din a doua parte a Bronzulu mijlociu, întreg spaţiul catpato-dunăre
an, şi în a căror desfăşurare este posibil să putem intui o �:uccesiune ca aceasta: 

Pătrunderea dinspre est, din regiunea bazinelor mij locii şi inferioare a N iprului şi 
Nistrului, în masa populaţiilor autohtone trace di:n riisăritul spaţiului carpato-dunărean, a 
triburilor de caracter Sabatinovka - pe alocuri amestt:cr.tc însă cu elemente Catacombnaina şi 
Mnogovalikovaia - populaţii străine ce ocupă "zona de şes de la Nistru şi până la Valea 
Mostiştei"2 1 ,  pătrunzând de asemenea până pe dealuri submontane din zona de curbură a 
Carpaţilor22 . Această revtirsare de triburi alogene s-a produs în timpul fazelor Monteoru Ia
IIa şi Tei III şi aproximativ În aceeaşi vreme presiun,!a asupra zonelor vestice ale pămân
turilor carpato-dunărene, exercitată de migraţia spre sud-sud-est a purtătorilor culturii cu 
înmormântări tumulare2J. 

Este probabil ca - fie sub presiunea penetraţie i  triburilor răsăritene, fie în contextul 
tulburărilor produse de invazia lor, va fi avut loc retragerea din regiunile centrală şi vestică 
ale Moldovei, a unor triburi de cultură Monteoru; dimre acestea, unele - urmând văile cur
surilor inferioare ale Bârladului şi Siretului, iar apoi urcând pe văile Putnei, Râmnicului şi 
Buzăului - s-au aşezat în teritoriile de la cotul Carpa ţilor, în Vrancea şi Buzău; iar altele, 
trecând prin pasurile munţi lor şi poate străbătând un traseu parcurs încă de predecesori în 
etapa Monteoru IC3, s-au aşezat în sud-estul Tansilvaniei, urme ale lor fiind "astăzi" identi, 
ficate în Ţara Bârsei şi Covasna24. 

Aflate în linia întâi de contact cu întruş ' i  r.1săriteni ,  populaţiile culturii Tei din 
Muntenia pare că au cunoscut un destin asemănător. Grupul aflat la periferia estică a ariei a 
abandonat valea Mostiştei (pe cursul acesti râu, aşezăr1 Tei III nu sunt cunoscute) densitatea 
crescută a locuitorilor din fazele l i i  şi IV pe cursurile Colentinei şi Dâmboviţei sugerând că 

populaţia în discuţie s-a masat cu precădere aici. (Nu ştim, nu posedăm indici i  de natură a 
proba, dacă în aceste împrejurări tulburi , aria sud-dun�treană a culturii Tei se va fi revigorat 
prin adaosul unor elemente provenite din stânga fluviu lui). Putem, în schimb, să estimăm că 
in contextul istoric, demografic şi cultural produs pri rt revărsarea în zonele sud-estice ale 
spaţiului carpato-dunlirean, a triburilor Sabatinovka, un alt grup al populaţi i lor Tei ,  probabil 
din câmpia sau de pe dealurile Ploieştilor ori ale Târgoviştei, şi-a abandonat vatra şi,  
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străbătând pasuri le  Bucegi lor sau culoarul Rudir- !3ran, In căutarea unor locuri mai sigure, s
a aşezat în Ţara Bârsei . 

Această statornicie fortuit!l sol icită, desigur, încercări de răspunsuri câtorva întreb!lri. 
Una este aceea de a şti ce durată va fi avut locuirea Tei din Ţara Bârsei. A fost, ea, 

limitată doar la un anume interval de timp din evolulia etapei Tei I II-a, ori a cunoscut o 
desfăşurare mai îndelungată? Un răspuns sigur, bine argumentat este greu de obţinut, câtă 
vreme la documentaţia îndeobşte ştiută nu s-au adăugat materiale şi observaţii  noi .  În atare 
situaţie, doar apreciem că locuirea Tei în discuţie trebuie raportată numai la un segment de 
timp din evoluţia etapei Tci l ll-a; că descoperirii<: înregistrate până acum nu atestă o conti
nuitate a triburilor venite din Muntenia, şi în etape sau faze ulterioare din evoluţia culturii ;  şi, 
în fine, că aspectul l l l  mai degradat, reflectat de ,:eramica de la Codlea arată a înfâţişa mai 
curând ipostaza unei culturi materiale dislocate - î nstrăi nate şi devitalizată - iar nu un facies 
dezvoltat organic şi  firesc d intr-un fond Tei necontaminat şi nealterat. 

Pe cine au întâlnit, în Ţara Bârsei, noi i  v eniţi de peste munţi, din Muntenia, ce ca
racter va fi avut contactul lor cu "localnicii", şi ce conseci nţe se pot desluşi de pe urma unei 
asemenea convieţuiri fortuite şi temporare, pentru cultura atât a unora cât şi a celorlalţi - sunt 
probleme de interes acut. 

Numeroase descoperiri arheologice documentea?ă în aria sud-est-transilvăn�ană, în 
judeţele B raşov şi Covasna, pe parcursul perioadei mij loci i  a epoci i  bronzului, prezenţa - bine 
împământenită - a culturii Wietenberg - potrivit periodizări i şi cronologiei adoptate de 
Nikolaus Boroflka - cu începere din faza A2• 

Este greu să desluşim ce caracter a avut contactul tribului Tei cu populaţia 
Wietenberg. Putem admite că eventual s-a prodm într-o vreme în care exclusivismul tribal 
delimita strict ari ile culturale şi sancţiona dra�:tic orice încălcare de teritoriu. Dar se cere a 
avea în vedere şi densitatea locuirilor omeneşti proprie epocii - să acceptăm şi existenţa unor 
teritorii încă neacoperite demografic, în care eventualele grupuri de populaţie intruse - cum 
au fost şi triburi le Tei pătrunse în Ţara Bârsei - s i  fi putut totuşi obţine spaţii pentru insta
larea adăposturi lor lor. O asemenea ipoteză este s 1gerată şi de prezenţa, pe acelaşi spaţiu şi 
în acelaşi timp, a unor triburi Monteoru - e adevăr 1t, în acest caz evidenţi indu-se şi  mai mult 
complexitatea sub raport demografic şi cultural, i n  care ni se înfăţişează regiunea sud-est
transilvăneană, în perioada mijlocie a epocii Bromului . 

Identificarea consecinţelor produse în urr1a contnctului stabi lit în Ţara Bârsei, între 
culturile Wietemberg şi Tei se subsumează, desig1 1r, problemei mai generale, a relaţi ilor - în 
primul rând, sau în special , de ordin genetic - d intre cel e  două manifestări caracteristice 
epocii bronzului din România. 

Şi la începutul comunicării de faţă, arn e·tocat opini i le - îndeobşte ştiute şi însuşite 
- ale lui Ion N istor şi Kurt Horedt, potrivit cărora i n  formarea şi evoluţia culturii Wietenberg 
trebuie acceptată şi o participare a culturii din Muntenia. În această din urmă privinţă, apare 
ca un aspect de detal iu, dar necesar a fi unnărit - s �  ştim, anume, dacă înrâuririle culturii Tei 
s-au exercitat, în teritoriu, asupra populaţiei Wietenberg, numai prin Ţara Bârsei ori şi pe alte 
căi, în alte zone sau direcţi i .  Problema se pune (şi poate, eventual, obţine şi sugestii clarifi
catoare) ştiind acum că triburile Tei au pătrun:; în Transilvania într-o vreme în care cultura 
Wietenberg era de mult constituită şi se afla înlr-u 1 stadiu avansat al evoluţiei sale. 

Cu privire la relaţia Wietenberg-Tei ,  în urmă cu trei decenii,  plecând de la un import 
ceramic transi lvănean găsit în aşezarea Tei de Ia E ucureşti-Băneasa ("La stejar"), am opinat 
că apariţia fazei Tei l l l  a constituit rezultatul absorhţiei de către triburile din Muntenia, a unor 
elemente de cultură Wietenberg, care adaptate stilului decorativ Tei ,  au putut determina o 
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nouă "manieră�' de ornamentare a ceramicii  şi prin urmare, o fază distinctă în evoluţia culturii 
de la sud de Carpaţi2S. Argumentele principale pe care m-am intemaiat erau: util izarea în faza 
Tei lii a unor procedee şi motive decorative necunoscute până atunci in conţinutul culturii ,  
dar care apăreau bine reprezi!ntate in mediul Wietenb(�rg; şi mărturia arheologică a contactu
lui dintre culturile în discuţie, surprinsă în 1 962, la Bucureşti-Băneasa26. Puţină vreme apoi, 
N icolae Chidioşan a respins opinia noastră, arătând d, de fapt, relaţia trebuie inversată. În 
argumentarea sa, cercetătorul făcea referire cu dos•!bire la prezenţa în faza Wietcnberg I I I  a 
patru elemente de tehnică decorativă, care, neputând fi apreciate ca transmise din fazele ante
rioare a culturii transilvânene, ar putea fi însă derivate din conţinutul fazelor 1-I I l  ale culturii 
Tei27. Acceptând opinii le lui Nicolae Chidioşan, trebuie totuşi să remarcăm că problema 
relaţii lor de ordin genetic-evolutiv dintre culturile W1etenbcrg şi Tei se cere încă abordată. 
Totodată, atât timp cât argumentele lui Nicolae Chidiuşan se dovedeasc întemeiate, dar nici 
acelea invocate de noi nu pot fi înlăturate, se pune problema de a şti dacă nu cumva apariţia 
fazelor Tei II  şi Tei I II ,  ca şi constituirea fazelor 1 şi I l  Wietenberg s-au desfăşurat şi sub acţi
unea unui factor comun, revenind a spune: curentul c tltural sudic plecat din aria tivil izaţiei 
epocii bronzului din M acedonia, unde, inca din perioada timpurie se pot regăsi "modele" ale 
stilului decorativ Tei I I I  şi Wietenberg l-1 128. 

* 
* 

Opinii le formulate până in prezent în legMuril c;u di�pariţia triburilor Tei din Ţara 
Bârsei pun evenimentul pe seama extinderii, din Podiş Jl Trans ilvaniei, a purtătorilor culturii 
Wietenberg. Aceştia i-au "înlocut" şi "absorbit" pe ce i ven iţi din Muntenia - a estimat Ion 
Nestor, care, luând în considerare documentaţia existentă nu a detal iat viziunea sa şi nu s-a 
pronunţat şi asupra caracterului pe care îl va fi avut o atare substituire29. Dumitru Berciu a 
apreciat însă că grupul Tei a fost "alungat" de populaţi 3 Wietenberg1°. 

Arheologic este atestat doar faptul că in sud-est•1l Transilvaniei cultura Wietenberg şi-a 
extins şi consolidat locuirea şi şi-a continuat evoluţia şi d Jpâ faza B, sincronă cu faza Tei liP 1 .  

Dar, numai in l egătură cu extinderea ariei pu rtătorilor culturii Wietenberg poate fi 
explicată dispariţia gruputui Tci din Ţara Bârsei? 

Descoperiri din sud-estul-transilvaniei - cea de la Sânzieni, judeţul Covasna, unde 
au fost surprinse vestigii ale pw1ătorilor culturii morm ntelor tumulare32; şi cel de la Rotbav 
şi Peteni, unde au fost cercetate complexe de locuire atribuite grupului Petrişoru-RacoviţeniJJ 
- evidenţiază o dată mai mult complexitatea contextu l ui istoric şi  arheologic din teritoriul 
supus analizei, în perioadele mijlocie şi târzie ale epoc .i bronzului. 

Dacă grupul Petrişoru-Racoviţeni, ce-şi face apariţia în nord-estul Munteniei, l a  
nivelul etapelor la-J ia  ale culturii Monteoru ş i  a l  faze i Tei I I I ,  pare s ă  fi durat până către 
sflirşitul epocii bronzuluiH, neştiind cum, şi rămâniind să fie precizat, în ce etapă a evoluţiei 
sale a trecut munţi i, in sud-estul Transilvaniei ; în schi m b, descoperirea de la Sânzieni, situân
du-se la finele Bronzului mijlociu - vreme în care se demla şi episodul locuirii efemere a 
triburilor Tei în Ţara Bârsei - pare că nu trbuie excl usă d intre factorii a căror intervenţie vor 
fi contribuit la plecarea din zonă, a celor ce veniserii din Muntenia. 

În legătură cu acest din urmă context evocăm şi constatarea următoare: purtătorii culturii 
Tei ,  care, nicăieri în aria lor de geneză şi de vieţuire statornică nu s-au arătat preocupaţi de secu
ritatea aşezârilor lor - neamenajând şanţuri de aparare, valuri de pamânt - aflaţi în Ţara Bârsei şi
au ascuns de două ori adăposturile în peşteri : la Râşno v-Ciura Cheii şi la Mereşti. 
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Este încă un fapt - particular, dar cu semnificaţii ce se cer desluşite - din episodul 
prezenţei vremelnice a culturii Tei în sud-estul Transilvaniei .  

NOTE 
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2 1 .  Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria traci lor. timpurii, ], Epoca bronzului in spa
ţiul carpato-balcanic, Bucureşti, 1 978, p . l 5 1 . 

22. Alexandru Oancea, Siipăturile arheologice de la Pt,trişoru-Racoviţeni, jud. Buzău, în "Cercetări 
arheologice", Bucureşti, 5, 1 982, p. 54-56. 

23. Valeriu Leahu, Tracii carpato-dunăreni in marile migraţii egeene, în "Cercetări arheologice", 6, 
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24. Alexandru Oancea, Unele observaţii cu privire la fi •zele finale ale culturii Monteoru, în lumina 
cercetătorilor de la Cârlomăneşti, judeţul Bu;:ău, în "Cercet!iri arheologice", Bucureşti, 2, 
1 976, p. 222; Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice . . . 1, p. I I I .  
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26. Valeriu Leahu, Date noi cu privire la faza Tei Il/, în lumma ultimilor săpături arheologice, în 
"SCIV", 1 7, 1 ,  1 966, p. 1 3 , şi urm. 
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27. Nicolae Chidioşan, Beitrage zur Kenntnis der Wieten iJerg-Kultur im Lichte der neuen Funde von 
derşida, în Dacia, N. S. ,  XII ,  1 968, p. 1 55 şi urm. 

28. W. A. 1-leurtley, Prehisturic Macedonia, Cambridge, 1 93'1, p. 1 72, ne. 1 8 1 ,  etc. 
29. V. - supra, n. 7 
30. V. - supra, n. 6 
3 1 .  Nikolaus Boroffka, op. cit., I l ,  hl\rţile 56-57. 
32. Zollan Sz�kely, Cultura mormintelor tumulare în sud-e.stt.l TraiiSilvaniel, In "SCIV", 28, 1 ,  1 977, p. 

1 25- 1 27. 
33. Alexandru Oancea, "Cercetâri arheologice ", Bucure�ti, ·.;, 1 982, p. 54 şi u. J şi 4 de la p. 57. 
34. lbid p. 56-57. 

TEl CULTURE IN THE SOUTH-EA�iT TRANSYLVANIA 
(Abstract) 

The involved problems due the existence of some "Tei" tribes in "Ţara Bârsei" can still be 
discussed taking in view the complex archeological situalion fi·om south-east part of Transilvania and 
the progresses registrated in the studies concerning "Tei" and ''Wietenberg" cultures. 

"Tei" tribes entered in "Ţara Bârsei" during the thi rd s.tage of the culture, due to the distur
bances caused by ·the first Aegean migration into the Carpalhian-Danubian space; The new - comers 
from south of Carpathians settled down in a territory inhabited hy a population of "Wietenberg" culture 
(the third stage ). 

It is possible that during this contact the influence� of "Tei" culture have been transmited to 
"Wietenberg" pottery. 

In what concems the disappearance of "Tei" tribes 1'rom the south-east of Transilvania also it  
has to be taking into acount the discoveries from Sânzieni (tumular bunial culture) as well as those from 
Rotbav and Peteni (Petrişoru-Racoviţeni group) 
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CULTURA TEl ŞI SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Cristian Schus1 cr 

l .  Primul care a înmănunchiat intr-un articol de sinteză toate descoperirile Tei din sud
estul Transilvaniei - cunoscute în acea vreme - a  fiJst Alfred Prox 1 •  Tot el a fost acela, care 
încadra vestigiile Tei repertorizate în tara Bârsei în faza 1 l l l -a - La stejar - din evoluţia culturii ;  
apreciere întărită ulterior de  alti special işti2 . Deoarece Jrme materiale ale culturii Tei, care să 
aparţină altor faze nu au fost (încă?) descoperite, este ev ident că regiunea amintită a fost un 
spaţiu unde purtătorii culturii Tei s-au manifestat numai intr-o anumită perioadă. Teritoriul de 
bazâ al răspândirii culturii Tei include în principal Mu11 tenia, maxima concentrare a aşezărilor 
identificându-se în zona Bucureştiului , adică perimetrul cursurilor mijlocii şi inferioare :�le 
râuri lor Dâmboviţa, Colentina, Argeş, Sabar, Neaj lov şi afl11enţii lor'. În ultimii ani, la sud de 
Dunăre au fost identificate şi cercetate o serie de punct.! de interes pentru cultura Tei4, care se 
all'lturl'l astfel descoperirilor mai vechi5 .  Cele mai multe dintre acestea aparţin fazei a 3-a6, fapt 
ce a fhcut pe A.D. Alexandrescu să vorbească de o vanantă Tei I l l  sud dunăreană7. Relativ la 
acest aspect S. Morintz afirmă: " ipoteza existenţei unc i culturi Tei Ill la sud de Dunăre, deşi 
rămâne încă o problemă deschisă, are încă de pe acum L.n temei documentar"8. 

V. Leahu9 subliniază că: "purtătorii culturii au ocupat, durabil de o parte şi de alta ale 
unuia dintre sectoarele Dunării de Jos, un spaţiu delimi tat - la nord, de dealurile Subcarpaţilor 
Meridionali ;  în sud, de lanţul munţilor Stara Planina; la �st de cursurile superioare ale lalomiţei 
şi a afluenţilor săi, apoi de Mostiştea şi, în sudul Dunerii de bazinurilc Lomurilor; în vest, de 
valea râului Vedea şi, în continuare, în sectorul nord bal :anic, de bazinurile lskăr-ului şi al râu
lui Skât". Mai departe, în opinia domniei-sale: "acesta a fost spaţiul locuit statomic, aria pro
priu-zisă a culturi i .  Alte două zone: sud-estul Transih, aniei (Tara Bârsei) şi estul provinciei 
istorice Macedonia - nordul Peninsului Chalchidice, au constituit locuiri fortuite şi efemere ale 
triburilor Tei, determinate de împrejurări istorice specifice" .  

Cu un alt prilej i O, am arătat că, cu  toate că urme materiale Tei 1 şi  Tei I l  au fost 
descoperite la sud de Dunăre (Devetaki, Kakăkioi, Tab.1ska), acestea sunt mai degrabă dovezi 
ale unor relaţii de schimb dintre conmunităţi le (Tei) c:e la nord de fluviu cu cele autohtone 
sud-dunărene (care nu tăceau pm1e dintre triburi le Tei) sau minore deplasări de populaţie spre 
sud peste Dunăre. Credem că, în actualul stadiu de cunoaştere nu putem vorbi înainte de faza 
a III-a de pătrunderi masive ale purtători lor culturii Tei în ţinuturi!� dintre fluviu ş i  Haemus. 
Se constată astfel că, atât în Tara Bârsei cât şi la sud dt: Dunăre prezenţa comunităţilor Tei se 
manifestă cu putere abia în faza La stejar. 

I I .  Importantă în desluşirea cauzelor care au d �terminat roirea unei părţi a populaţiei 
Tei I I I  spre nord şi sud, este şi analiza proceselor ce au avut loc în aria centrală de răspândire. 

1 .  Dacă în primele două faze purtătorii ;;ulturii Tei populau şi zonele apropiate 
Mostiştei (ex. Măineasca, Sultana, Surlari etc.), ulterior, în faza La stejar, ei părăsesc această 
regiune" .  Imaginea respectivă poate fi falsă., datoriind 1-se investigaţiilor lacunare. Dar dacă 
avem în vedere că valea Mostiştei a fost supusă unor i ntense cercetări arheologice 
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(periegheze şi săpături), l ipsa urmelor Tei 1 1 1  parc să fie reală. 
2. În schimb, în aceiaşi perioadli, în Mu 1tenia centrală, în apropierea Dunlirii şi în 

regiunile colinare, creşte spectaculos numărul aşczări lor Tei I I I 1 2 .  Chiar dacă nici una dintre 
acestea nu a fost cercetată exhaustiv, şi deci, informat i i le despre numărul caselor şi implicit 
al membrilor unui sătuc rămlinându-ne necunoscut, trt�buie să admitem di în faza Tei 1 li a 
existat un spor demografic remarcabil în aria cell trală de răspândire a culturii .  Spor datorat 
ori creşterii natal ităţii ori , mai degrabă, atluxului de populatie venită din regiunea Mostiştei .  
Ipoteza dl. grupurile Tei I I I  din aria centraHi au fost cuprinse subit de frenezia intemeierii 
satelor nu ni se pare logic<\. 

N ici  hinterland-ul economic nu putea să-şi epuizcze atât de repede potenţialul , chiar 
dacă creşterea numr1rului comunităţilor a avut unele repercusiuni, încât să impună aban
donarea după o perioadă mai scurtă - acesta în r< port cu ceea ce se petrecea in fazele ante
rioare ale culturii - a aşezărilor. 

3 .  În primele două faze ale culturii Tci, pentru rid icarea de aşezări au fost preferate 
formele de rel ief joase sau de înălţime medie - l lli1Cile râurilor, pe terasele joase ori înalte, 
boturi de dealuri, platouri ! :\ .  Odată cu pătrunderea Wlor comunităţi Tei in Ţara Bârsei, sunt 
folosite ca loc de ridicare a unor aşezări şi formele de rel ief inalte. Tot acum "purtătorii cul
turi i Tei au mai dezvoltat şi  aşe7.ări cu un caracter improvizat, efemer, de tipul celor instalate 
în peşteri sau reduse la un simplu adăpost colectiv" 1 4 .  Desigur, locuirea Tei din peştera Gura 
Cheii-Râjnov nu po'ate fi socotită o aşezare propriu-zisă, ci un Joc unde s-au adăpostit pentru 
o scurtă perioadă un număr redus de indivizi (o f:1mi l ie?) 1 s .  

La sud de Dunăre, in mod cert tot grupuri re-;trânse au folosit şi peştera Devetaki, 
situată pe râul Osam, în Bulgarial6 .  

Referindu-se Ia  descoperiri le Tei 1 şi lei I l  de aid, S .  Morintz le consideră 
"asemănătoare" l 7  celor de la nord de Dunăre. V. Leahu este de plirere că respectivele piese 
ceramice intră, alături de altele de la nord de fl uviu ,  în categoria celor care permit împărţirea 
fazei Tei 1 în două etape 1 � . Considerăm că, totuş i ,  avem de-a face mai degrabă cu influenţe 
Tei, decât cu importuri sau grupuri Tei ce au plitruns pănă aici. Evident, aceiaşi ipoteză poate 
fi valabilă şi in cazul materialelor Tei I l l 1 9, pe cat e acelaşi S. Morintz le apreciază a fi tipice 
pentru această fază20. 

Chiar dacă descoperiri le de la Devet�1ki :·idici't mai multe semne de intrebare, totuşi 
ni se pare interesant şi semnificativ că exact în faza a I I I -a a culturii Tei ,  peşterile sunt folosite 
ca loc de refugiu atât Ia nord cât şi la sud de Dunăre, in teritorii care nu fac parte din aria cen
trală de răspândire. Nu putem afirma cu Cf�rtitudinc că grupurile Tei au ajuns până la 
Devetaki . Dar tinând seama de puternica pen1!trare la sud de fluviu a comunităţilor acestei 
culturi, trebuie să luăm în considerare şi acest asr cct. 

4. Analizând ceramica culturii Tei, V. Le:ahu nota: "Exceptând real ităţi din ultimile 
două faze, din punct de vedere tehnic categori i le ,;eram ice abia dacă înregistrează evoluţia . . .  
Trebuie apoi awt in vedere faciesul prea deplin cc,nstituit al fazei Tei I V, deosebirea prea fra
pantă a acesteia faţă de faza anterioară. Ipoteza e�:istenţei  unui aspect tranzitoriu, de la locu
rile şi manifestlirile Tei I I I ,  la cele de tip IV, st� impunc"2 1 •  

5 .  Faptul că în sânul comunităţilor Tei se întâmpla ceva neobişnuit este atestat, credem 
noi ,  şi de "ascunderea" unor tezaure, care sunt piesele cele mai importante de acest gen din aria 
culturii .  Ne referim la cel descopri! în judeţul Argeş, atribuit fazei a I l l-a22, şi cel de la Perşinari, 
care, după V. Leahu, este posibil să fi apaţinut unei comunităţi Tei II2J. Totuşi .  nu trebuie negli
jat faptul că el ar fi putut fi tot atât de bine un bun il unor purtători ai fazei a II I-a. 

6.  În acest context, al bunurilor materiale . trebuie consemnate, exact in acest răstimp 
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al fazei Tei I I I  contactele (schimburi le) dintre comllniUiţile Tei şi cele Monteoru - vezi 
descoperirile Monteoru l la de la Căţelu Nou şi Căldăraru şi cele Tei I I I  de la Monteoru24, 
Wietenberg - descoperiri Wi�tcnbcrg la B!\neasa2\ Gârla M are şi Verbicioara2b , Aceste 
dovezi certific!\ faptul că, în perioada respectivă s-au infiripat relaţii mai strânse între comu
nităţile Tei şi cele ale culturilor lnvecinate, lucru ce nu a putut fi sesizat în fazel e  Tei 1 si I I .  

7. Datele privind ritul funerar practicat de comunităţile Tei sunt, ca şi în  cazul altor 
culturi din epoca bronzului, destul de lacunare. Dovezi dare pot fi socotite numai mormintele 
Tei I I I  de la Chirnogi27 şi cele Tei IV de la Puieni28. Acestora li se adaugă recentele 
descoperiri de la Căscioarele-D'aia parte, pe care D. Şvrbănescu le atribuie tot fazei a lll-a29. 

Anterior acestei faze, pot fi amintite importu riie Tci din mormintele de la Smeieni 
(jud. Buzău)JO şi Baldovineşti (jud. Brăila)J l ,  punctt: de interes arheologic situate înafara ariei 
culturii Tei .  În schimb, cele două necropole Te i I I I  au fost găs ite în aria centrală. 

Posibil ca cele două descoperiri funerare menţionate, să fie legate tot de ceea ce s-a 
petrecut în mediul Tei în răstimpul fazei a l l l-a. Aşadar, nu este exclus s!\ putem vorbi nu 
numai de schimbări în planul culturii materiale, ci si în cel al vieţi i spirituale. 

I I I .  Ceea ce se petrecea în mediul Tei,  a fost strâns legat de un fenomen mai larg, 
care cuprinsese întreg spaţiul Europei de Sud-Est. Am.liz1lnd fenomenul respectiv, V. Leahu 
subliniază că în sec. XV i.Chr. zona carpato-danubianâ era ocupat!\ de populaţii sedenta
rlzate, care vor avea de suportat şocul "grupurilor de păstori nomazi, care cutreieră sectorul 
nord-estic al acestei întinse regiuni - din r!\săritul Mol(lovei şi al Munteniei peste Dobrogea, 
până pe l itoralul bulgar al Mării Negre - (care, nn.) sunt reţinute de bariera pe care o aşază în 

. calea lor îndeosebi populaţi ile �onteoru şi Tei"J2. 
Acum, în faza Monteoru l la, teritoriul aflat în stăpânirea comunităţilor acestei cul

turi se restrângeJl, al�turi de aşezările din Moldova se fortitică14 şi cele din Muntenia, iar in 
morminte apar cu o frecvenţă sporită obiecte din spaţi 11 nord-ponticl5. Tot acum, este posi-. 
bil să putem vorbi şi de o p�trundere Monteoru in sud-e:;tul Transi lvaniei16, cu toate că o parte 
din specialişti admit mai degrab;l existenţa unor "rela l i i  de caracter paşnic, ca daruri inter
tribale sau matrimonialeJn. 

Neliniştea care cuprinsese comunităţile Mont�oru la sfârşitul fazei aii-a a fost ge
nerată de penetrarea in regiunea nord-estică a M unt•!niei a purtătorilor grupului cultural 
Petrişoru-Racoviţeni38. În mişcarea lor acestia sunt însoţiţi sau urmaţi de comunit�ţi le 
CoslogenP9, care determina. migrarea grupului Tei din wna Mostiştci spre vest. 

Interesant, după contactul culturi lor Monteoru şi Tei cu noii veniţi, pe lâng!\ 
fenomenele amintite, se constată şi o creştere a activitflţii in domeniul metalurgiei.  

În concluzie, credem că este evident că apariţia unor grupuri Tei I I I  (posibil şi 
Monteoru) în Tara Bârsei, sunt legate de afluirea spre vest şi sud-vest a comunităţilor 
Petrişoru-Racoviţeni şu Coslogeni .  Viaţa aşezărilor Tei din aria centrală a fost tulburat!\, dar 
şocul suportat nu a dus la dispariţia acestei cultu�i. ea urmând s� evolueze mai departe, 
beneficiind de astă dată şi de aportul vecinilor estic1 . 

NOTE 

1 A. Prox, Mitteilungen des Burzenlander Săchsischen Mmer ,ms, I V, J 940, p. 86- 1 O 1 ;  pentru menţiuni 
anterioare vezi J. Teutsch, In Mitteilungen der AntDpologischen Gesellschaft in Wien, 30, 
1 900, p, 1 89, fig. 3 7-38 .  

2 Vezi printre alţi i :  D. Popescu, Die frulre und mitt/ere Bronzczeit in Siebenb, B ucureşti, 1 994, p .  80:  1 .  
Nestor, în Istoria României, l ,  Bucureşti, 1 960, p,  1 15; V.  Leahu,Cultura Tei, Bucureşti, 1 966, 
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p. 22; idem, Cultura Tei, în Comori, p .  253; V. Vasil icv, A. Seres, în ActamN, IV, 1 967, p. 427 

şi fig. 2/4; C. Schuster, in AnB S.N.,  III, 1 99<1 , p. 1 72- 1 73 ;  N. Boroflka, Die Wietenherg
Kultur, Universilătsfnrschungen zur Prăhistorischen Archăologie, Bl, 1 994, Tei l  1 ,  p. 26 
(ceramică Tei Ia Braşov - Valea Răcădăului). 

3 V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1 966, p. 20-2 1 şi Harta 2; S. Morintz, Contribuţii arheologice la 
i�·toria tracilor timpurii, l ,  Bucureşti, 1 97ll, p 4 7-5 1 ,  7 1 -83 ; C. Schuster şi Tr. Pop, în 
Buletinul Muzeului judeţean Giurgiu 1 / 1 , 1 995,  p. 3 1 -45; idem, în Cercetări arheologice în 
aria nord-traca, 1 ,  1 995, p. 1 47- 1 56.  

4 Informaţii amabile primite de la colegii bulgari dr. V<1lka llceva şi dr. Ştefan Alexandrov. 
5 Cf. S. Morintz, op. cit. , p. 52-55 , 79 şi fig. 29; V. Leahu, în SCIVA, 29, 1 978, 1 ,  6. 57-58 şi fig. 1 0; 

idem, în CA, IX, 1 992, pl. XV1 / 1 2- 1 3 . 
6 S. Moritz, op. cit., p. 52-54. 
7 A.D. Alexandrescu, In Dacia, N.S., XVII, 1 973, p. 8J . 
8 S. Moritz, op. cit . ,  p. 54. 
9 V. Leahu, Cultura Tei, in Comori, p. 253.  
1 0  C. Schusler, in Cu/ture el  civilisation au Bas Danub ?, I C, 1 993, p. 1 99 Sqq. 
I l  Idem, in AnB, S.N., I I I ,  1 994, p. 1 73 - 1 76. 
1 2  Amintim aşezări le de la Berceni, Chitila, Chiajn:l, (j lina, Otopeni, Băneasa, Căţelu Nou, Dealul 

Piscului, Tei, V:lcăreşti, Bobeşti, Căldăram, Călugăreni, Căscioarele, Morteni, Nucet, 
Ploieşti-Nord, Titeşti, Mironeşti (1 şi Il), Mihăileşli- Tufa, Adunatii-Copăceni, Crivina, 
Mogoşeşti ( I I ,  I I I  şi IV), Comana (l şi II), Gridiştea, Hulubeşti, Letca Veche, Vlaşinu, 
Tomuleşti, cf. V. Leahu, Cultura Tei, Bucure�ti, 1 966 p. 1 7-22 ; idem, in CA, 1X, 1 992, pl. 
VIII ,  XIV/2; C., Schuster, Tr. Popa, BMJG l/1 , 1 995, p. 3 1  sqq. 

1 3  V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1 966, p. 47 sqq; iclcm, Cultura Tei, în Comori, f. 254. 
14 Idem, Cultura Tei, Bucureşti, 1 966, p. 52. 
1 S C.S. Nicolaescu-Plopşor, Al. Păunescu, 1 .  Pop, în M::rtenale, VIII , 1 962, p. 1 1 8; V. Leahu, op. cit., p. 

52-53 ;  Al. Prtunescu, în SCIVA, 42, 1 99 1 ,  1 -� ,  p. S-6, Descoperirile Tei din peştera Almaş de 
la Mereşti, jud. Harghita (H. Scholler, Die Stein-und Kupferzeit Siebenbiirgen..v, Berlin, . 1 933 ,  
p. 75, nr.68; K .  1-loredt, în  Dacia, N .S . ,  4, 1 %0, p.  1 27- 1 21!) trebuie puse sub semnul între 
bării: cf. N. Bor'oftka, op. c i t . ,  p. 56. 

16 V. Miko, N. Djambazov, Devetaskata pescera, Sotie , 1 960. 
17 S. Moritz,' op. cit., p. 52.  
18  V. Leahu, CA, IX, 1 992, p .  69 . 
1 9  S. Moritz, op.cil., p. 52 şi fig. 29/5. 
20 Ibidem. 
2 1  V. Leahu, op. cit., p. 68, 72. 
22 D. Leahu, în CA, IX, 1 992, p. l l l - 1 1 3 . 

23 V. Leahu, SCIVA, 39, 1 988, p . .  234 
24 ldem,CA II ,  1 965 , p. 44, fig. 26; idem, în SCIV, 1 7, 1 966, 1 ,  p. 1 2, fig. 5/2; idem, Cultura Tei, 

Bucureşti, 1 966, p. 1 62; S. Moritz, op.cit , p. S 1 .  
25 V. Leahu, în SCIV, 1 7 , 1 966, 1 ,  p. 1 2, fig. 5 ;  S. MoiÎtz, op. cit. ; N.Boroflka, op.cit., p. 27 . 
26 D. Berciu, în Dada, N.S.,  V, 1 96 1 ,  tig. 4/5, 1 7/3 ; V Leahu, în SCIV, 1 7, 1 966, 1 ,  p. 1 6 ;  S. Moritz, 

op. cil. 
27 S. Moritz, B. Ionescu, în SCJV, 1 9, 1 968, 1 ,  p. 1 03- I OS; V. Leahu, în SCIV, 20, 1 969, 1 ,  p. 27; idem, 

în Cultură şi civil izaţie la Dunărea de Jos, 1 1 1-IV, 1 987, p. 49; S. Moritz, op. cil., p. 48. 
28 Gh. Rădulescu, in Revmuz, III, 1 966, p. 265-266; 'v. Leahu, vp. cit. 
29 D. Şerbănescu, Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1 994, A XXIX-a sesiune naţională de 

rapoarte arheologice. Cluj-Napoca, 1 1 - 1 4  m;.1i 1 99\ Cluj-Napoca, 1 995, p. 1 7- 1 8. 
30V. Leahu,op. cit., p. 50 .  
3 1  P. Roman, în Acta Arh., XV, 1 975, p. 1 57 cu n.60. 
32 V. Leahu, în CA, VI, 1 983 ,  p. 1 80.  
3 3  Al.  Oancea, in Dacia, N.S. ,  XXV, 1 98 1 ,  p. 39 so.q. 
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34 E. Zaharia, in SCJV. 6, 1 955 ,  3-4.  p. 504 sq; idern, Cu/tur� Monteoru, în Comori, p. 1 9 1 .  
3 5  L .  Bârzu, in Dacia, N.S . ,  3 3 ,  1 989, p. 3 9  sqq. 
36 Z. Szekely, în SCIV, 22, 1 97 1 , 3 ,  p. 329. 
37 E. Zaharia, in Thraco-Dacica, I l , 1 990, 1 -2, p. 37.  

1 3 5  

3 8  Al. Oancea, in Dacia, N.S . ,  XXV. 1 98 1 ,  p. 4 1 -44; V. Leal u, op . cit , p. I R I ;  C. Schuster, in Cui ture 
et civil isation au Bas Danube, X. 1 993, p. 200. Yn privinta acestui grup cultural existA şi alte 
pAreri :  A. Florescu, M. Florescu, în Arhmold.,  1 3 ,  1 990, p. 5 1 -52 şi n. 6.  

39 S. Moritz, N. Aghelescu, în SCTV, 2 1 ,  1 970, 3 ,  p. 373 sqq ; S.  Moritz, op.cit., p. 1 2 1  sqq; V. Leahu, 
op. cit. , p. 1 8 1 - 1 82. 

40 Vezi sporirea numArului de obiecte din metal în mediui Tc i I V- c f. V. Leahu, în SCIVA, 39, 1 988, 3,  
p. 223 sqq - şi  Monlcoru lla-llb - E. Zaharia, Cultl1ra Monteoru, in Comori, p.  1 9 1 .  Ulterior, 
în faza Tei V piesele din bronz devin rare: S. Moritz, op.cit., p. 1 88.  

DIE TEI-KULTUR UND DER SUDOSTF.N SIEBENBURGENS 
(Zusammenfassun:�) 

Die gănzliche Tei-Ware, die in SUdostsiebenbilrgL n cntdeckt wurde, gehort der III .  Stufe 
dieserKultur an. Deshalb mul3 angenommen werden, daB in di esem Zeitabschnilt von einem Eindringcn 
einiger Tei-Gruppen in das Burzenlad die Rede ist. In dersclben Zeit wandern aus dem 
Kernverbreitungsgebiet der TeiKul ttur (hauptsllchlich die Wtl lachei) weitere Gruppen Uber die Donau 
nach SUden aus. 

Diese Bewegung isl dem, was im 11stlichen Teil des TeiVcrbreitungsraumes geschehen ist, zu 
verdanken. Die Tei-Gcmeinschaft in der Nllhe des Mostis�ea-Tales werden von hier von den aus dem 
Osten kommenden Coslogeni- und Petrişoru-Racoviţeni-Stllmme verdrăngt. Nicht nur des Tei-Gebiet 
wurden den Umw!Uzungen ausgesetzt sondern auch jenes der Monteoru-Kultur. 

In dem materiellen und geistigem Leben der Tei-Ge meinschaften finden einige wichtige 
Verl!nderungen statt. 
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UN MORMÂNT AL CULTURI I TEl LA SITARU? 

Alexandra Comşa şi Cristi.an Schuster 

1. DESCOPERIREA DE LA SITARU (Anal i zj arheologică). 

1 .Contextul descoperir i i .  
Într-o pcriegheză efectuată în anul 1 967, dr. Eugen Comşa 1 identificat în zona de con

fluenţă a pârâului Cociovaliştea cu Ialomiţa, pe terito• iul satului Sitaru, comuna Grădiştea, 
judeţul lalomiţa, mai multe puncte de interes arheologic .  Dintre acestea, demnă de remarcat este 
descoperirea dintr-un mic sanţ, aflat în apropierea a ltuia mai mare de irigaţie, unde, confonn 
autorului , a fost surprins un schelet uman. Acesta "î'ncf,pea în cea mai mare parte în lăţimea 
şanţului, care în dreptul scheletului avea o lăţime de 0,60 m. În malul de est s-a tăcut o scobitură 
pentru a se scoate craniul scheletului, iar în malul de v,:st s-au păstrat resturi din partea infe
rioară a oaselor picioarelor. Din cele relatate (de lucr{ torii care au făcut descoperirea, nn.) 
rezultă că scheletul a fost în poziţie chircită, cu craniul orientat spre est ş i  se afla la cea 0,90 m 
adâncime faţă de nivelul actual al solului . Scheletul nu ' '  avut inventar. În şantul de irigaţie nu 
s-a mai găsit nici un alt, schelet nici în mal nu se vede nici o urmă din vreun alt schelet"2. 

Ceram ica găsită în sanţ, dar şi cea din im·�diata apropiere, a fost atribuită de 
descoperitor culturii TeiJ .  Fragmentele culese (fig. 2) S\mt din pastă finâ, semifină şi grosierâ, 
şi provin din ceşti , castroane, recipiente mai mari S ingurul decor îl constituie urmele de 
Besenstl ich. Având în vedere formele şi pasta, cre de1 n că. nu greşim dacă presupunem că 
aparţin fazei Tei III ale culturi i .  

2. Încadrare cronologică. 
Autorul perieghezei consideră - pe baza ceran; ici i  recuperate - că mormântul este al 

purtâtorilor culturii Tei .  Chiar dacă datele privind această descoperire sunt l acunare, nu poate 
fi exclusă ipoteza enunţată de E. Comşa. În acest sens, pot fi aduse unele argumente: 
a. În aria cultw;i i Tei au fost descoperite pân� în p rezent puţine complexe funerare : la  
Chimogi (jud. Călăraşi)4, Căscioarele-Daia parte (iud. Călăraşi)S ş i  Puieni (jud. Giurgiu)6. 
Există şi o categorie de morminte ce aparţin altor popu: aţi i ,  care au avut ca piese de inventar 
şi ceramică Tei (Smeieni, Bal dovincşti)?. 

În cazul descoperiri i  de la Chirnogi, este vorba de o necropolă plană de inhumaţie 
(s-au găsit 1 O schelete). Morţii au fost depuşi în poziţi•: chircită pe partea stângă, având ori
entarea SSE - NNY. Printre piesele  de inventar se remarc� două ceşti şi un şirag de mărgele 
din piatr� şi aurB. Depunerile funerare au aparţinut une comunităţi Tei I I I .  

Tot fazei respective i-au fost atribuite ş i  cele două morminte de la Căscioarele, cu gropi 
funerare dreptunghiulare, cu scheletele depuse pe panea stângâ, în poziţie chircită, având 
orientarea est-vest, cu capul spre est şi faţa spre sud. Inve 1tarul se compunea din ceşti tipice9. 

La Puieni a fost investigat un singur morrnân1 , aparţinând fazei Tei JV 1°. Scheletul 
zăcea pe partea stângă, în poziţie chircită, având oriemarea VNV-ESE. Inventarul mormân
tului se constituia d intr-un vas cu corpul arc uit, un ·1ârf de săgeată din bronz cu peduncul 1 1 . 
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b. Chiar dacă până în prezent au fost descoperite p1Jţine complexe funerare ce aparţin cu certitu
dine culturii Tei, analiza acestora ne arată că defunclii erau depuşi în poziţie chircită pe stângă, 
orientarea lor fiind cu unele mici abateri EV. O poziţie şi orientare identică a avut şi scheletul 
descoperit la Sitaru. De asemenea, toate monnintek, inclusiv cel analizat de noi, erau plane. 
c. Inventarul mormintelor Tei de la Chimogi, Pu ieni şi C ăscioarele se compunea din recipi
ente ceramice din pastă fină, decorate in unele c�zuri cu ornamente caracteistice pentru faza 
respectivă, şi piese din metal sau alte materiale. În privinţa inventarului mormântului de la  
Sitaru, datele sunt lacunare. Este posibil ca acesta să fi l ipsit, dar, mai probabilă este ipoteza 
că el nu a fost recuperat. Ceramica descoperită în groapa funerară, dar şi în împrejurimi, 
aparţine tuturor celor trei categori i de ceramică Tei (fină, semifină şi grosieră), ce a fost 
descoperită în unele aşeză.ri ale acestei culturi 1 2 .  

De lângă schelet a fost recuperat un fragment de ceaşcă din pastă (fig. 2/ a), care 
prezenta spărturi din vechime. 

3 .  Concluzi i .  
Cu toate semnele de întrebare ce k ridică descoperirea de la  Sitaru, nu trebuie 

exclusă atribuirea mormântului de aici culturii Tei .  Posibil să fi avut loc o înhumare în 
aşezare flicută chiar de locuitorii săi .  

Î n  aria culturii Tei n-au fost descoperi te astfel  d e  înmormântări . Dar, dacă este 
într-adevăr un mormânt Tei, care să aparţină. fazei a II I-a, contemporană cu Monteoru Ila, 
acest lucru poate fi posibi l .  Căci, datorită unor fa :tori externi l l , în această ultim menţionată 
culturi\ încep să. se practice şi lnmormântă.rile ·1n f'Crimetrul aşezărilor. 

Pe de altă parte, este posibil să avem de a face cu un mormânt Tei care să fi apatţi
nut unei comunităţi învec inate şi care să fi practi•;at înhumarca ulterior abandonării aşezării 
de la Sitaru. Pe malul drept al lacului Căldăruşani şi în apropierea cursurilor de apă (râurile 
Vlăsia, Cociovaliştea) care alimentează acest lac sau constituie legătura sa cu lalomiţa, au 
fost investigate prin săpături arheologice, sau au iost identificate prin periegheze aşezări din 
Bronzul mijlociu în punctele (v. fig. 1): "La N de conacul Hagi Tudorache Constantin şi bi
serica Sf. Vineri" (din satul Grădiştea) l 4, "La NE de Primărie" (din comuna Grădiştea) l 5, " La 
Ceiar" (fostul sat Geei, azi înglobat în satul Griidiştea) l 6, "Staţia Meteo" (sat Lipia corn. 
Gruiu, SAJ) I7,  "La Pod Il'' (sat Lipia, corn. Gruiu, SAl) IB ,  sat Lipia (corn. Gruiu, SAJ)I9.  

* * * 

I l .  ANALIZA ANTROPOLOGICĂ. 

Scheletul din mormântul de la Sitaru (cc m. Grădiştea, jud. Ialomiţa) s-a păstrat în 
stare foarte fragmentară şi incomplet. La nivelul craniului, pe lângă absenţa unor porţiuni din 
oasele temporale, parietale şi occipital, se putea re marca l ipsa aproape în totalitate a masivu
lui facial . Din acesta, s-au recuperat doar molarul stâng şi două fragmente din maxilarul supe
rior (zona cuprinsă între incisivul central superior ,Je pe partea stângă şi al doilea premolar de 
pe aceeaşi parte, precum şi cea cu molarii 2 şi 3, primul molar fi ind recuperat ca dinte izo
lat). În cazul primului segment de maxilar s-au plstrat în alveole doar premolarii, incisivii 
fiind pierduţi post-mortem. Gradul de uzură a din\ilor este avansat (3). Nu există carii .  

Scheletul post-cranian este reprezentat doar printr-un corp vertebra!, porţiuni din 
bazin (zona marii incizuri ischiatice şi cavitatea a':ctabulară), un fragment de cap femural şi 
unul de diafiză femurală. 

După reconstituire, craniul individului dvscoperit la Sitaru avea o formă ovoidă în 
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norma verticală şi de "casă" în cea occipitalll. 
Relieful cranian era bine dezvoltat. Suturilc � agitaHI. (S. I -S.4) şi coronalll (C.I-C.2, 

exclusiv C.3) erau parţial închise, atât exocranian, cait ş. endocranian. Malarul era robust şi cu 
relieful bine conturat. Apertura piri formă avea o uşoară fosă prenazală, fosa canină fiind absentă. 
Bolta palatinli avea adâncime mică. Mastoida era puternkă (5), cu un relief bine evidenţiat. 

La nivelul occipitalului, se putea observa înăl ţimea destul de mare şi gradul mediu 
de curburii (fig. 3 şi 4). 

Pe fragmentul de diafiză femurală era bine conturată l inia asprli. 
În urma calculitri i indici lor, a rezultat eli individul era ultradolicocran (62,56), carne

eran (54,35) şi acrocran (86,88), cu fruntea eurimetop[. (73 ,77 ) (v. Tab. 1) .  
Pe baza robusticităţii sale şi  a dezvoltării rclic:fului cranian, scheletul a fost atribuit 

sexului masculin. 
Având în vedere gradul de obliterare a suturi lor craniene, precum şi gradul avansat 

de erodare a suprafeţei masticatorie a dinţilor, vârsta individului menţionat a fost estimati!. la  
50-55 ani . Din  punct de vedere tipologie, e l  reprezinti!. un amestec de  elemente protoeu
ropoide şi nordoide2o. 

Căutând analogii pentru scheletul de la Sitaru, s-au avut in vedere mormintele nr. 7 
şi 25 de la Smeeni, considerate i niţial de tip Tei şi fiind ulterior atribuite culturii Coslogeni. 
Nu s-au găsit puncte de convergenţă între indivizii menţionaţi, cele două femei de la Smeeni 
aparţinând tipului paleomediteranoid2 1 .  Chiar dacă în ambele cazuri există elemente protoeu
ropoide, aceasta nu înseamnă neapârat că populaţiilt respective au avut un fond comun, 
deoarece protoeuropoizii puteau avea fie origine locaHL, tie alogenă22 . 

Dimensiuni şi indici ai craniului din mormântul de la Sitaru 

Nr. Dimensiuni şi indici 
Martin 
1 .  g-O l 1 95 
2. g-1 1 9 1  
3 .  g- 1 1 84 
8. eu-eu ? 1 22 
9. ft-ft 90 
20. po-b 1 06 
26. n-b 1 42 
27. b- 1 1 23 
28( 1 )  1 -i 90 
29. n-b 1 20 
30. b- 1 1 1 7  
3 1 ( 1 )  1 -i 84 

8/1 62,56 
20/1 54,35 
20/8 86,88 
9/8 73 ,77 
27126 86,6 1 
29/26 84,50 
3 1 /( 1 )/28( 1 )  93,33 
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Non: 

1 Căruia îi mul�umim şi pe această cale pentru gentileţea cu care ne-a pus la dispozitie materialele 
descoperi te. 

2 E. Comşa, Raport desre ceretările de la Sitaru, raiontl Urziceni (mss). 
3 Ibidem. 
4 S. Morintz, B. Ionescu, SCIV 1 9, 1 968, 1 ,  p. 1 03 sqq. ;  V. Leahu, in Culturl'l şi civil izaţie la Dunărea 

de Jos, II I-IV, 1 987, p. 49. 
5 D. Şerbănescu în Cronica cercetărilor arheologice. C3mpania 1 994, A XXIX-a sesiune na�ional!i de 

rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 1 1 - 14  mni l 995 Cluj-Napoca, 1 995, p. 1 7- 1 8. 
6 Gh. Rădulescu,Rev Muz., l l l ,  1 966, 3, p. 265 sq.: V. J .eahtL loc cit. 
7 Ibidem, p.50-5 1 ;  v. şi E. Corn şa, in lstrazivanja, S,  N o vi Sad, 1 976, p. 40-4 1 . 
8 Ibidem, fig. 1 1 1 ,  4. 
9 D. Serbănescu, loc cit.  
1 O V, nota 6; Interesante sunt şi descoperirile funerare .je la Nova Zogora din Bulgaria ( M. Kăncev, T. 

Klincev, ArheologiJa, a. 32, 1 990, 4, p. 8- 14) Aşa cum notează şi autorii săpăturilor, unele 
piese din inventarul mormintelor de inhmnaţ1 c  de aici, prezintă analogii şi cu ceramica Tei .  
Credem că - aşa cum rezultă din cele publica : c  - nu putem vorbi de morminte care să apa ţină 
acestei culturi. 

I l  Gh. Rădulescu, loc cit . ;  V. Leahu, op. cit., p. 49 şi fig.  1 /3 . .  
1 2  C. Schuster, Tr. Popa, III , 1 995, p.37-38 (de ex. în ;,şezarea de la Mironeşti - Pe Coastă). 
1 3  S. Morintz, N. Angelescu in SCIV, 2 1 ,  1 970, 3 ,  p. 373  sqq. ;  S. Morintz, Contribuţii la istoria traci/or 

timpurii, l, Bucureşti , 1 978, p. 1 2 1  sqq.; Al . Oancea, în Daciu, N.S. ,  XXV, 1 9 8 1 ,  p. 4 1 -44; V. 
Leahu, in -CA, VI, 1 984, p. 1 8 1  sq. ;  C. Sc:hu�ter, în C�lturc et civilisation au Ras Danube, X, 
1 993, p .  200. 

1 4  V. Sandu, în Cercetări urheologice în Bucureşti IV, 992, p. 3 1 8 .  
15  Ibidem. 
1 6. G. Trohani, A. Păunescu, L. Petculescu, în Muzeul National, 1 974, p. 290; Aug. Ulanici, G. 

Trohani,în CA, 1 ,  1 975, p. 77 sqq.; ibidem , t i i ,  1 979. p. 9 �qq.; Aug. Ulanici. Ilfov. File de 
istorie, Bucureşti, 1 978, p. 8 1 -83 .  

17 V. Sandu, op.  cit. 
1 8  Ibidem p. 3 1 6-3 1 7 . 
1 9  Ibidem p. 3 1 6  si Pl .  V I /  1 -4. 
20 D.H. Ubelaker, Human skeletal reamains. Excavatio,1. ana�ysM·, interpretat ion, Washington, 1 978, p. 
43; D.H. Brothwell, Digging up bones, Cornell Univ. P ress, Ithaca, New York, 1 98 1 ,  p. 59-72. 
2 1  E. Comşa, Istrazivcmija, 5, Novi Sad, 1 976, p. 40--4 1 .  
22 O. Necrasov, M .  Cristescu, S .  Antoniu, StcercAntrop., t. l ,  1 964, nr, 1 , p . .  24- 29. 
23 C. Maxhmilian, vf Congr.lntern. des. Sci .Anthrop.E1 hnol . ,  P<�ris, 30 Juillet - 6 Aout 1 960, t 1 ,  

Rapport general e l  anthrop. Paris, 1 962, p. 6 5  2 ;  S .  Antoniu, M .  El. Roşca-Gramatopol, An.şt. 
Univ. Iaşi, XIJI1 1966. p. 57. 

A POSSIBLE BURIAL BELONGING TO THE TEl CULTURE AT SITARU? 
(Abstract) 

During the digging of an urigation ditch, in 1 967, i t  was disturbed a burial that contained a 
rather poorly preserved skcleton; almost the entire posr-cranial skeleton was missing, excepting some 
small pieces of bone ( 1 vertebra! body, parts of h1p-bone, 1 head and a segment of femoral shaft). 
Around it (fig. 2), as well as in thc whole neighbc-uriug region that has been prospected, have been 
found ceramics belonging to the Tei cui ture (fig. 1). 

The skull (fig. 3 and 4) was ultradolicocranian (62,56), camaecranian (54,35) and acrocra-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



UN MORMÂNT AL CU LTURII . i,El LA SITARU? 1 4 1  

nian (86,88). The face was curimctapic (73 ,77). 
As ta the typolagy, the individual was a mixturt� of protocuropaid and nordoid elements. 

Considering the infonnations provided by this burial, as we l l  as the analagics with other funeral finds 
(orientation, crouched skeleton), wc could assign this int�rm �nt ta Lht: Tei culture. 
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Fig. 1.  Harta cu obiectivele arheologice din epoca bronzului din zona Grădişt.:a-Sitaru: l .  Sitaru; 2. "La nord de conacul 
Hagi Tudorache Constantin şi biserica Sf Vineri"; 3 .  "La nord-est de Primărie"; 4. "La Ceiar"; 5 .  "Staţia Meteo"; 6. "La 
Pod lf'; 7. sat Lipia. 
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Fig. 3. 1 .  Nonna frontalis 2. Nonna occipitalis 
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Fig. 4. 1 .  Norma Jateralis 2. Nonna verticalis. 
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TUMULUL DIN EPOCA BRONZULUI TÂRZIU DE LA 
BRĂDUŢ, JUD. COVASNA 

Szekely Zsolt 

1 47 

Între comuna Brăduţ şi Biboqeni, (jud. Cova,:na), la întâln irca hotarelor celor două 
localităţi, pe vârful Dealului Rotund şi pe Dealul cu Cioturi s<.: află un complex tumular din 
epoca bronzului (Fig. 1) .  

Această zonă a fost cercetată prima dată de baronu l  Daniel G. din Vârghiş, care a 
efectuat în anul 1 869 nişte sondaje cu scopul găsini u 1or comori. Cu această ocazie au fost 
descoperite şase morminte cu schelet, fl!.cute din kspezi d" piatră. Rezultatele acestor 

cercetări au fost descrise de 8. Orban 1 ,  preluate de K. Gooss2, G. Westel - care a publicat şi 
un plan de situaţie cu modul de plasare şi dimensiun ile tumul i lor. A urmat apoi H. Schrol ler4, 

care a publicat şi câteva fragmente ceramice, descoperite la 8răduţ. M. Roska5 prezintă mai 
multe fragmente ceramicc, descoperite la 8răduţ şi atl�tte în inventarul Muzeului de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj ,  (nr. inv. 2 1 85-2235,  material cc.re este încadrat în aşa zisa "cultură a 
ceramicii şnuratc", Materialul aflat la Cluj, în afara de: ceramică, oase umane şi de ani male, 
mai conţine şi lame de si lex, fragmente de opal alb şi dtele. 

După 1 27 de an i de la prima atestare, în va1 a anului 1 994, sub egida Institutului 
Român de Tracologie au fost reluate cercetările  de h1 8răduţ . Au fost cercetaţi mai mulţi 
tumuli ,  dintre care, cei aflaţi pe Dealul Rotund (Fi �. I l )  aparţin primei faze a culturii 

Coţofeni6, două morminte, dt��coperite pe platoul D•!alului cu Cioturi, datează dinepoca 
bronzului timpuriu, cultura Schneckenberg, iar un turn LII a avut în inventar un bogt material 

ceramic din epoca bronzului târziu?. 
În cele ce urmeaza vom prezenta numai mate,rialul aparţinând epocii  bronzului târziu. 
Pe platoul dealului Rotund, pe partea S[fingă a drumului de ţară care duce la 

Hercul ian, se află opt tumuli ,  formând un complex de formă rotundă (Fig. III) .  La nord de 
twnulul nr. 7, la marginea nord-estică a complexului se �flă un mic turnul, cu diametru) de 8,5 

rn, înălţimea de 30 cm.,  care a fost secţionat în direcţi<• nord-sud cu un şanţ de cercetare . În 
mantaua tumulului, la o adânc ime de 74 cm. au fost găsite două ceşti, cu câte două torţi 

supraânălţate, la o distanţă de 1 ,95 rn. una de alta (Fig. \1/2-3, Vl/3 ). Profilul şanţului se 

prezintă în felul următor: sub humusul gros de 1 8  . . 20 crn. ,  se află mantaua tumulului cu 

grosimea maximă de 55 cm., sub care se află stratul dL lut galben, nedcranjat. În continuare 
turnului a fost secţionat la est şi vest cu un şanţ de cen etare, cu casete, fi ind astfel  dezvel ită 
75% din suprafaţa totală, respectiv sferturile A-8 şi C .  l'e latura vestică a şanţului de 
cercetare au fost deschise două casete, (8 şi C), în care a fost găsită o ceaşcă cu două torţi 
supraînălţate (Fig. V /4) şi un vas mare, în tormă de sal (Fig. 1 V /2). Pe latura estică a şanţu
lui au fost descoperite două vase mari, întregibile (F ig. l VI I  ,3 ,  V/ 1 ). Spre marginea vestică a 
tumulului au mai fost descoperite alte patru ceşti, cu tl•arte supraînălţate, unele fragmentare 
(Fig. VI/1 -2,4 V/5-6). Probabil vasele mari care erau :oncentrate spre mijlocul tumului au 

fost folosite drept urne funerare. Unul dintre aceste V<tse a fost aşezat cu fundul în sus, are 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



1 48 SZEKELY ZSOLl 

pântecul bombat şi două toa1tc mici de bandă, una lip�;cşte din antichitate. Are înălţimea de 26 cm., 
diametru! gurii de 22 cm . . diametru! fundului de 12 un . VJsu l este făcut din pastă cu mult pietriş, 
este ars in culoare cărămizie. Înăuntru s-au observat urme de cenuşă (Fig. IV /3, V 11 ) . 

Al doilea vas are formă de sac şi este decorat sub buză cu un brâu crestat, are 
înălţimea de 29 cm., diametru) gurii de 25 cm , i<1 r  diametru) fundului de 9 cm. (Fig. I V/ 1 ) . 
Al treilea vas mare, descoperit la marginea vestid a tumulului este fragmentar, s-a păstrat 
doar marginea de sus şi este decorat sub buza dreaptă cu un briiu simplu în rcliet: sub care 
sunt aşezate şase butoane mici ,  plate, jur-împrej ur (Fig. IV/2). 

În afară de aceste vase mari au ma; fost descoperite şapte ceşti cu toarte 
supraînălţate, cu început de creastă. Primă ce·aşlă, care este mai mare (Fig. V /2,7), are o 
în ălţime de 1 1  cm.,  diametru) gurii de 1 2  cm., iar s·Jb buza uşor răsfrântă in afară, se află două 
linii  incizate paralele. A doua ceaşcă are două to�,rte suprainălţate, iar pântecul bombat este 
decorat cu două l ini i  paralele, incizate vertical ( Fig. V/3 , Vl/3 ). Sub buză sunt două l inii  
incizate orizontal. Celelalte ceşti sunt mai mici,  ta ·ă decor, cu toarte supraînălţate, cu creastă, 
unele fragmentare (Fig. V [fi  ,2,4). 

Vasele mari au pastă grosieră, cu mult pietriş şi sunt neglijent lucrate. Pereţii sunt groşi, 
cu suprafaţa destul de aspra. Vasele au culoarea m aroniu-roşcată. Primul vas mare (Fig. IV /3, 

V /1 ), cu pântec bombat şi două torţi mici este cunoscut din aşezarea tip Noua 1 de la N icoleniB şi 
de la Rotbav9.· Al doilea vas mare, in formă de sac, d ecorat sub buză cu un brâu crestat (Fig. IV I l )  
este cunoscut din aşezarea tip Noua 1 de la Gârbov ăţlo, ş i  din etapa neprecizată a aşezării de la 
Truşeşti ' ' ·  Al treilea vas mare, decorat cu un brâu simplu In relief, sub care sunt şase butoane mici, 
plate (Fig. IV /2), are analogii în materialul ceram ic l escoperit în aşezarea tip Noua 1 de la Bârlad
Căr:tmidarie l 2, sau în inventarei aşezării tip Nou:�. Il de la Pctenin 

Ceştile au formă bitronconică, fundul plat, două torţi suprainălţate, trase din buză, 
cu creastă, sau început de creastă, marginea uşor ră.sfrântă în afară . Aceste vase reprezintă 
forme dezvoltate, moştenite din fondul Monteoru şi Costişa şi sunt cunoscute din mai multe 
aşezări de pe ambi i  versanţi ai Carpaţilor. Aşa su nt cele din zona de sud-est a Transilvaniei 
de la lmeni '4 ,  Sf. Gheorghe ' �  şi Tg. Secuiesc: i 6  .. din etapa neprecizată a culturii N oua. În 
materialul necropolei tip Noua Il de la Doina' 7  8 ceastă formă de ceaşcă apare împreună cu 
alte forme mai dezvol tate, ceea ce lipseşte de la llrăduţ. 

Pe baza acestui material ceramic se poate spune că turnul ui a fost rid icat pe la sîarşitul 
epocii  bronzului, in prima fază a culturi i Noua. Dnorită faptului că informaţiile noastre despre 
dezvoltarea culturii Noua in sud-estul Transilvaniei abia satisfac exigenţele unor sondaje, consi
derăm că acest material descoperit la Brăduţ aduce o conrribuţie importantă la cunoaşterea aces
tei culturi . Este neobişnuit pentru această zonă far,tul că turnului nu a avut nici un schelet, rit 
caracteristic pentru cultura Noua. Datorită componenţei solului nu s-au păstrat nici oasele car
bonizate în urma incinerăr i i .  Înăuntru, în vasul mare cu pântec bombat, se pot observa urme de 
cenuşă. O parte din ceşti poartă de asemenea um1e ale arderi i secundare. După cercetarea exhaus
tivă a complexului, informaţiile noastre vor fi mul t mai concludente. 

NOTE 
1 .  B. Orbăn, A Szeke/yftild leirasa, vol . l . pag.222-223, �est, 1 868; 
2 .  K. Gooss, Chronic, 1 2 . 1 .  Erdelyi Mitzeum Xl l .pag .242-243 , CI A. 1 876.11 . 1 1 2. ,  1 58 .  -

Archaeo/6giasi Ertesit6, 1 9 1 4. ,  pag.387; 
3. G. Westen, Ober dic 1-liigelgraber hinter Bard6cz, nachsl Bar6t im Udvarhelyer Sthul. 
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Arch. des des Vereins FOr Sicb. Landeskunde Xl.pag. l 8-27. 
4. H. Schroller, Stein- u. Kup1i:rxeit nr.69. ,  pag.75 şi pag.24 . ,  pi .XXI/ 1 -8;  
5.  M. Roska, A zsinegdiszes agyagmilvesseg Erd(Uyben, Deb :acen. 1 939,  pag.4-5, idem, A 

Szekelyfold 6.1·kura, Cl.uj . 1 929 ., pag.20-2 1 ,  în Eml.ikkănyv; 
6. Zsolt Szekely, Şantierul arheologic Brăduţ, jud. Covanra - zona tumulilor, în Cercetări 

arheologice in aria nord tracă 1 . ,  Bucureşti, 1 955 .  pag. I 06- 1 1 4 ; 
7. Zsolt Szekely, Brăduţ, jud. Covasna, în Cronica cercetări(Prarheologice, campania 1 995 , A 

XXX-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Brăila, 2-5 mai 1 996, pag. I S; 
8. Adrian C. Florescu, Repertoriul culturii Noua - Coslogem din România, Clilăraşi 1 99 1 ,  

pag. l 9 1 .  Fig. 1 9/6; 
9. ldem, pag. J 86 . ,  Fig. l 4/6; 
IO . ldem, pag.243 . ,  Fig.7 1 /7 3 ;  
I l .  Idem, pag.3 78.,  Fig.206/5; 
1 2 .  Jdem, pag.222., Fig.S0/7; 
1 3 .  ldem, pag. l 94.,  Fig.2217; 
1 4. ldem, pag.356. ,  Fig. 1 84/4; 
1 5 .  ldem, pag.3 56.,  Fig. l 84t2; 
1 7.  ldem, pag.356.,  Fig. l 84t5; 
1 7 .  ldem, pag.366., Fig. l 94/ l -5 , pag.367., Fig. l 95/8- 1 1 , 1 4 . 

THE LATE BRONZE AGE'S TUMUL FORM BRĂDUŢ, 
(COVASNA DISTRICT) 

(Abstract) 

In the Covasna district, between Briiduţ and Biboqeni, on the border of the two villages, on 
the top of DEalul Rotund and Dealul cu Cioturi !here is a tlHnulary complex, which, after the ceramic 
material discovered belongs to the first period of the Coţc·feni Culture. On the tableland of Dealul 
Rotund was escavated one with a very rich ceramic materia from thc Late Bronze Age, from the first 
the stage of the Noua culture. The tumuli hasn't skeleton. 

· · 
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Fig. 1. Plan de situaţie. 
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Fig. 2. Harta complexului arheologi : de l a  Brădut. 
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AŞEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI TIMPURIU 
DE LA ZOLTAN 

Valeriu şi Galina C:wruc 

1 57 

La cea. 8 Km nord - est de mun. Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) la marginea de 
nord a satului Zoltan - Etfalva corn. Ghidfalău, pe tera ;a înaltă a Oltului 500 m est de albia 
sa actuală se află un sit preistoric (Fig.!) descoperit şi parţial cercetat de dr. Szekely Zoltan în 
anul l 97 l ' .  Cu ocazia acelor cercetări s-a constatat exis1enţa aici a unei aşezări aparţnând cul
turii Noua2. Studiind materialele provenite din săp�turil � efectuate în anul 1 97 1 ,  în iarna anu
lui 19963 autorii acestor rânduri au depistat printre nun eroasele fragmente ceramice Noua şi 
câteva cioburi de tip Ariuşd şi Wietenberg. Periegheza pe care am efectuat-o la faţa locului 
în primăvara anului 1 996 ne-a permis să constatăm cii urme de locuire sunt răspândite pe 
suprafaţa de cea. 300x500 m iar fragmente ceramice recoltate la suprafaţa terenului se 
încadrează în cel puţin cinci epoci ;  eneolitic (de tip Ariuşd), faza târzie a perioadei timpurii 
a epocii bronzului (Iernut după l ·l.Ciugudean4) perioaca mij locie a epocii bronzului (de tip 
Wietenberg), perioada târzie a epocii bronzului (de tip Noua), sec. XVII-XVIUS . 

În vara şi toamna aceluiaşi an, cu acordul an abil al dr. Szekely Zoltan, am reluat 
săpăturile în acest sit. Am practicat trei secţiuni : S.A ( : i5  mp), S.B (4 1 6  mp.), S.C (32 mp.), 
toate în partea de sud a sitului (Fig.2). În urma cerc(:tărilor efectuate a fost descoperit mater
ial arheologic din cele trei perioade ale epocii bronzul ui, fragmente ceramice răzleţe de tip 
Ariuşd şi din sec. XVII - XVIII .  in cele ce urmează ne propunem să semnalăm, atât cât ne 
permite stadiul actual al prelucrării materialelor, i luslraţiile existente şi spaţiul tipografic 
acordat, doar o parte de descoperiri referitoare la faza fina1ă a epocii bronzului timpuriu. 
Publicarea exhaustivă a tuturor descoperirilor o vom realiza - sperăm - într-un studiu mono
grafie după finalizarea săpăturilor arheologice. 

Materiale din Bronz Timpuriu au fost descoperit1: în stratul de cultură în toate secţiunile 
practicate. Ele s-au găsit în amestec cu materialele din alte epoci neputându-se face delimitarea lor 
stratigrafică clară. Menţionăm doar că în S.B majoritatea c•wârşitoare a fragmentelor ceramice din 
Bronz Timpuriu au fost descoperite în jumătatea de nord a �:ecţiunii deasupra şi din jurul unui com
plex din acea epocă, în timp ce în partea de sud a secţiur ii ele s-au găsit, cu predilecţie, intr-un 
strat aluvial ce suprapune un "cenuşar aparţinând cult�.:.ri i  \Joua . 

În S.B a fost descoperit şi în mare parte c·�rcl:tat un complex (compl. nr. l), asupra ·· 
destinaţiei căruia în stadiul actual al cercetării nu ne putem pronunţa. Din câte se poate con
stata după partea cercetată, complexul constă dintr-o groapă mare (peste 1 6m x 8m) de forma 
oarecum ovală, adâncă peste 2 m, cu pereţi în pantii, înconjurată cu ruinele unei construcţii 
de piatră. De-a lungul marginii sale de est s-au descoperit patru gropi de stâlpi (?), iar de jur 
împrejur la nivelul de călcare din Bronz Timpuriu precum ş i  în umplutura gropii complexu
lui, mai ales în partea sa inferioară, se aflau multe pietre neprelucrate. Atragem atenţia asupra 
a două aglomerări circulare de pietre aflate una la su d iar alta la nord de groapă (Fig.3). 
Uneori printre pietre s-au observat cantităţi reduse de argilă .  Se poate presupune că în jurul 
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gropii a existat o construcţie ridicată diri pietre prinse cu lut şi, poate, susţinută uneori cu 
stâlpi. După abandonarea complexului constru·�ţia s-a prăbuşit, o parte din pietre căzând pe 
suprafaţa de călcare iar celelalte în groapă. 

· Materialul descoperit in umplutura gropii  şi printre pietrele din construcţie constă 
din unelte, piese de cult, numeroase fragmente de vase ceramice şi oase de animale. 

Uneltele sunt reprezentate de trei pies e :  \Jn str:lpungător de os (Fig. 4/7), o "dăltiţă" 
de os (Fig. 4/ 1 1 )  şi o fusaiolă de lut ars (Fig4/l ) .  

Piese de cult. Acestei categorii atribui.m u n  toporaş votiv de lut ars (Fig. 4/3), ş i  un 
fragment de fi gurină zoomortă (taur?) ambele de l ut ars (Fig.4/5). În leg1Uură cu această din 
urmă piesă remarcăm expresia văditâ de efort de t :acţiune a animalului, iar în al doilea rând, 
plecând de la asimetria piesei (reconstituit, "animal ul " ar didea pe dreapta), presupunem că 
de partea sa stângă (ruptă) a fost prinsli figurina altui animal, amândouă fonnând probabil o 
pereche de tauri înhămaţi la un vehicol. Poate: dr la acest vehicol provin trei fragmente de 
rotiţe de car miniatura! de lut ars descoperite în umpl utura gropi i complexului (Fig.4/4). 

Cu rezervele de rigoare aceleiaşi categorii  atribuim două fragmente de piese de lut 
ars de formă cilindri că sau uşor conică cu vârfuri e sub�iate Şi rotunjite, iar una dintre ele in 
partea sa mai groasă perforată transversal (Fig. 4/(:, 4/8 ) .  Menţionăm că un fragment de o ast
fel de piesă a fost descoperit în stratul de cultur�i deasupra gropii complexului (Fig. 4/ 1 0). 
Aceleiaşi categorii ,  cu aceleaşi rezerve de rigoare, atribuim şi un fragment de obiect de lut ars 
oval în secţiune cu mijlocul îngustat având o alve olă de deget de copil (?) (Fig. 4/9). 

Nu ştim în ce categorie să includem a.z. "mo�or"- o piesă de lut ars de formă cil in
drică cu mij locul mai îngust decât marginile cu orificiu central longitudinal (Fig. 4/3). 

Materialul ceramic. În umplutura gropii ş i  printre pietrele construcţiei  complexului 
nr.l s-au găsit numeroase fragmente ccramice. Doar câteva piese au putut fi reconstituite, 
printre care menţionăn un vas-borcan lucrat din pastă în amestec cu mult nisip şi cioburi 
pisate, având suprafaţa aspră, de culoarea cărami;:ie (Fig. 8 / 1 ). 

Altă piesă ce a putut fi reconstit)Jită integral reprezinta probabil capac coniform cu 
"picior"-apucător cu vârf discoidal şi o tortiţă fn bandă, lucrat din pastă in amestec cu cioburi 
pisate şi nisip. Suprafata este uşor netezită. Atât pe ambele feţe cât şi în spărtură piesa este 
de culoare neagră. (Fig. 1 0/1 ). 

Din alte fragmente s-a reconstituit cea rr: ai mare parte a unui capac coniform având 
la margine trei perechi de orificii de prindere dispuse simetric. Lucrat din pastă în amestec cu 
cioburi pisate. Are culoarea neagră. (Fig. 1 0/ 1  0). 

Materialul ceramic fragmentar, după caracterul şi componenţa pastei precum şi după 
tratarea suprafeţelor impărtm în două categorii :  grosieră şi semifină. 

Ceramica grosi eră a fost lucrată din pasU in amestec cu nisip adesea cu bobul mare, 
mai rar cu cioburi pisate, bălegar (?) şi doar câteva fragmente cu scoică pisată. Suprafeţele 
sunt aspre sau netezite neglijent. Din cauza caracterului foarte fragmentar al materialului 
ceramic, de cele mai multe ori nu reuşim să definim cu exactitatea dorită fonnele recipien
telor. Doar din câte se p·oate judeca după fragmente d� buze întâlnite în complexd nr. l ,  defi
nim deocamndată 7 forme de recipiente de categoria ceramicii grosiere: 

1 .  Castroane-vase de formă tronconică cu pereţi drepţi sau uşor arcuiţi cu gura larg 
deschisă cu buza dreaptă (Fig. 5/ 1 -4; 6/ 1 -4). 

2. Vase cu partea superioară uşor tronconică sau aproape cilindrică , cu pereţii drepţi 
şi buza puternic îngroşată spre exterior (Fig. 6/6,7;  7/8). 

3. Borcane-vase de formă tronconică c J gătul abia evidenţiat şi buza uşor evazată 
(Fig. 6/S ; 7/1 -3). 
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4. Vase cu corpul uşor profilat cu gura hirg deschi :;ă cu buza inaltă lent evazată (Fig. 7/4 ). 
5 .  Oale - vase cu corp bombat şi buza scundă evazată (Fig. 815, 7). 
6.  Vase ce se îngustează spre gură, cu buza dreaptă (Fig. 717). 
7.  Străchini - vase ale căror gură are diaml!tn 1 mult mai mare decât înălţimea lor. 

După un singur fragment se reconstituie un exemplar cu buza uşor evaz.ată şi pereţi rotunj iţi 
şi uşor profilaţi (Fig. 8/6). 

Din complexul nr. 1 provine un număr redus de strecurătoare. Doar un singur frag
ment de buză indică forma tronconică cu pereţi dr·epţi cu gura larg deschisă cu buza uşor 
arcuită (Fig. 8/3 ) .  

O parte din fragmente ceramice din specia �:ro� ieră au ornamente. Se definesc urmă
toarele tehnici şi forme ornamentale. 

1. Brâuri in relief orizontale . De cele mai mu!te ori brâurile se afla sub buză (Fig. S/3 ; 
6/S; 7/1 -3, S, 7; 8/ 1 ,6), mai rar, pe marginea buzei (Fig. :i/4; 7/4; 8/5,7) şi într-un singur caz pe 
marginea fundului (Fig. 7 /9) .  Brâurile de cele mai multe (lri sunt alveolate, uneori crestate. 

2. "Boabe de l inte" (Fig, 1 1 / 1 4), un singur fragment descoperit in stratul de cultură. 
3 .  Ornament realizat prin şiruri orizontale de crestături pe marginile buzelor (Fig. 

6/ 1 ,  2 ;  8/1 ,4). 
4.  Ornament real izat prin şiruri orizontale de alveole aflate imediat sub marginile 

buzelor (Fig. S/2, 3). 
S .  Impunsături c i rculare dispuse pe exteriorul buzelor îngroşate (Fig.6/6, 7). 
6 ."Besenstrich"-ornament realizat cu măntrica. În această tehnică recipientele au 

fost ornamentale pe toată suprafaţa lor de exterior (Fig. 5/1 , 6/2, 911 -8), mai puţin buza 
(Fig. S/2-4, 611 ,  3, 6, 7/2-7, 8/5 ,7). Unele exemplare au acest ornament şi pe partea de inte
rior (Fig. 9/6-7). În aceste din urmă·cazuri striurile de pe exteriorul recipientului sunt verti
cale în timp ce cele din interior sunt orizontale. 

Se pot defini câteva varinte ale acestui tip de ornament: striaţii dispuse vertical 
(Fig. 6/3 ; 7/6; 917), striaţi i dispuse orizontal (Fig. S / 1 , 6/ 1 ,  6/6, 7/S, 8/5,7, 9/S), oblic orizon
tal (Fig. 5/2, 3 ,  7/7, 9/4) ,  în arcuri orizontale (Fig. �i/4, 7/3 ) ,  oblic în mai multe direcţii 
(Fig. 6/2, 4, 7/3 , 91 1 3 ).  

• 

7. Amprente de "textile" (Fig. 1 0/2-5 ,7). 
8.  Amprente dl! sfoară răsucită în forma unor linii drepte paralele între ele 

(Fig. 1 0/8). Un singur fragment descoperit în complexul nr. l .  
Încheind prezentarea ornamentelor întâlnite p1! ceramica grosieră mai specificăm că 

unele tehnici şi forme ornamentale se asociază uneori I ntre ele. 
Arderea ceramicii  grosi ere a fost destul de va1 ia bilă. Se intâlnesc cioburi de culoare 

cărămizie pe ambele feţe şi în spărtură; de culoare c:ăn1mizie sau gălbiue din exterior ş i  
cenuşie sau neagră în interior, spărtW'ă neagră; de culoarea cenuşie sau neagră pe ambele feţe. 
În acelaşi timp menţionăm că rar culoarea unui fragment variază semnificativ. 

Ceramica semijină. Această categorie de ceramica, numeric mult mai redusă în 
raport cu ceramica grosieră, se caracterizează printr-·J pastă mai fină în amestec cu nisip 
mărunt, aproape întotdeauna are slip bine netezit sau chiar uşor lustruit. Pot fi definite urmă
toarele forme: 

1 .  Fructiera cu picior tronconic plin (Fig. 1 1  1 1 2). 
2 .  Căni cu torţi uşor supraînălţate. Torţile, după caracterul modelări terminaţilor 

superioare se impart în : 
a. cu vârful în formă de ştreang; ( Fi!! , 1 1 17), 
b.  cu vărful în formă de "melc" (Fig. 1 1 /6), 
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c. cu vârful in forma de proernin �nţâ semisferil;ă (Fig. li /9). 
3. Cupe tronconice cu pereţii uşor arcuiţi cu urechiuşe sub margine (Fig. 11/ 1 -3) .  
4.  Străchini cu torţi late şi scurte (Fig, I l  i 4 ). 
5 .  Recipiente cu o toartMorţi late prinse de partea bombată a corpului (Fig, 1 1 /5). 
6. "Tăviţă" sau capac cu orificiu oblic la marginea fundului (Fig, 1 0/9). 
7. Oală cu corp proeminent şi buza uşor tvazată (Fig, I l / I l ) . 
Doar 4 fragmente de ceramică semifină a LI ornamente: 
1 .  Pe umărul unui recipient cu corp bomb.lt (cană ?) prin imprimare a fost reaizat un 

şir de triunghiuri îndreptate cu vârful în sus ("d nţi de lup"); de la acest şir pleacă oblic 
grupirri din trei l ini i  incizate fonnând triunghi uri cu vărful in jos (Fig, I l  /1 0). 

2 .  Pe un fragment de perete uşor profilat a unei căni se observa ornament realizat 
prin incizii şi împunsături . Prin incizi i sunt reahzate lriunghiuri cu vărful în sus haşurate 
oblic. Prin impunsl\turi au fost realizate: un şir de puncte la bază şi câte un punct la vârful tri
unghiurilor, iar deasupra lor, arcuri (Fig. 1 1 /8). 

3. Pe un fragment provenind de la un va�. de dimensiuni mai mari, prin incizie sunt 
realizate tri.unghiuri şi o l inie la baza lor, iar prin impw1sărunri puncte cu care sunt umplute 
triunghi urii!! (Fig. I I / 1 3  ) .  

4 .  Pe un fragment de oală lucrată din pasta �i cu suprafaţa bine netezită, sub buză se afll\ 
un brâu în relief cu impunsături dreptunghiulare real izate cu vârful unui obiect dur (Fig. 1 1 / 1 1 ). 

Îri ceea ce priveşte arderea ceramicii semifme se constată o anume varietate coloristică 
de la negru până la gălbui deschis - şi calitatea mai bună în comparaţie cu ceramica grosieră. 

Încheind prezentarea materialelor din Bnonz timpuriu de la Zoltan ţinem să precizăm 
şi faptul că in partea centrală a gropii Complexul li nr.l a fost descoperită şi ceramica de tip 
Wietenberg (Fig. l 2). S-a observat că solul in care s-a găsit această ceramică era altul decât 
cel în care s-au găsit materiale din Bronz Timpuriu. Credem că această ceramică a nimerit în 
groapă la scurt timp după abandonarea comple,:ului nr. 1, când groapa era umplută doar 
parţial. În acelaşi timp, întrucât cercetarea grop 1i complexului nu s-a terminat şi nu s-au 
obţinut date destul de relevante, nu putem exclude cu desăvăşire posibilitatea ca ceramica de 
tip

' 
Wietenberg să !le de fapt contemporan2. cu ceramica atribuită Bronzului Timpuriu. 

Sperăm să putem verifica a�,:eastă relaţie in campania ce urmează, pentru care ne propunem 
sâ cercetăm definiti\' Complexul nr. l .  

Făcând deocamdată abstracţie de cemmi :a de tip Wietenberg, apreciem că cele mai 
apropiate analogii pentru descoperirile prezentate le găsim în grupul Iemut (după H. 
Ciugudean).. În acelaşi timp repertoriul formelor ccramice şi a ornamentelor de la Zoltan este 
evident mai variat, lotul ccramic de aici in prezent fiind, se pare, mai reprezentativ decât toate 
materialele de acest gen descoperite până acum pe teritoriul Transilvaniei. Considerăm de 
prisos, după apariţia în ultimii ani a mai multor l ucrări dedicate fazei finale a Bronzului pe 
teritoriul Transilvaniei, Olteniei şi Banatului6, să mai abordăm aspecte legate de incadrarea 
cultural!\ şi cronologică a acestui grup. Menţionăm doar el\ această descoperire impune mo
dificarea ariei de răspândire a cercului cultural caracterizat prin ceramica ornamentată cu 
"Besenstrich" şi cu ornamente "textile", care pân�i recent a fost percepută ca o formaţiune ce 
nu depăşeşte spre est centrul Transilvaniei. Dacă se va confirma "impresia noastră că 
depunerea cu ceramica de tip Wietenberg s-a fm mat la foarte scurt timp după abandonarea 
complexului nr,l, atunci se va putea defini mai exact şi faza timpurie a culturii Wietenberg 
(Wietenberg 1 ?) in Sud- Estul Transilvaniei. 
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I .Szekely Zoltan, Conlribu(i privind epoca bronzului În Sud Estul T'ransilvuniei, în Alu ta, VII-IX, 
1 976- 1 977, p.25-36; Mcn�onăm el\ în mod ine>mct dr. Szekely scria că aşezarea se află "la 
capătul satului Ghidfalău'', vezi: Op. Cit., p.26. 

2. Ibid, p.26 - 28; 33 - 34, 36, Fig, 1 ;2;4. 
3. Mulţumim d-lui Szekely Zoltan pintru sprij inul acordat în vederea studierii materialelor. Mulţumirile 

noastre adresAm şi  colegului drd. Bartok 86tond c 1re nt�-a facilitat studierea acestor materi 
ale păstrate în Muzeul Naţional Secuiesc, nr. inventar 1 7 1 82 - 1 7 1 84. 

4. H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului in centrul �·i s1.d-vestul Transilvaniei, Buc., 1 996, p, I l  0-

1 1 2 .  
5 .  Probabil fragmente ceramice din �ee. XVII-XV111 sunt în 1 �glUUl·ă c u  centrul de olărit existent în  acea 

perioadă în localitate. Vezi catalogul expoziţiei "( cntre de olari în Sud-Estul Transilvaniei", 
Sf. Gheorghe, 1 977. 

6. Ciugudean, Op, cit. , FI. Cogâltan în Thraco-Dacia, XVI ,  1 -2, 1 995, p. 55 -79; Gh. Lazarovici, în 
prezentul vo 1 um; ş.a. 

THE SELTLEMENT OF EARLY BRONZE AGE AT ZOLTAN 
(Abstract) 

In summer and autumn 1 996 the Eastern Carpathian Branch of the National History Museum 
ofTransylvania etfected excavations în the prehistoric settlement Zol tnn (South - Eastern Transilvania, 
8 Km NE from Sfăntu Gheorghe, Covasna district) (Fig, 1). lnvestigations provided descovcries from 
Early (lernut type), Middle (Wietenbcrg eul ture) and Late (NJua Culture) Bronze Age. The article deals 
with the final stage of Early Bronze Age (EBA) discoverics only. 

The point of interes! represents the Complex no.l Hhich consists of an oval pit (more than 1 6 
x 8 m. and more than 2 m. depth) and ruins ofthe stone construction above and alonsgide of it (Fig. 3). 
In this complex, among the ruins and in the pit wcre found S •Jrne clay (Fig. 4/1 ) and bone (Fig. 417, I l ) 
tools, burnt clay cult objects (Fig. 4/3, 4-9) and pottery frngrncnts (Fig. 5-I IJ. 

Above the EBA level soon after destruction ol Complex no,l a level containing Early 
Wietenberg type pottery (Fig, 1 2) was deposited. 

The descoveries from Zoltan impose modification of the lernut group's areal, which untill 
recently was considered as one including only western and central parl of Transylvania. For the first 
time was descovered a we11 strafi fied complex of Iernut typc:. More thai1 that, the lot of archaeological 
materials from Zoltan seems to bc lhe most representative one for lern ul group. 
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Fig. l. Aşezarea Zoltan. Situaţia topogratică. 
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Fig. 2. Aşezarea Zoltan. Planul general al secţiunilor. 
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Fig. 5. Zoltan. Bronz Timpuriu. Ceramică. 
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Fig. 6. Zoltan . Bronz Tirr puriu.  Ceramică. 
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Fig. 7. Zoltan. Bronz Timpuriu .  Ceramică. 
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Fig. 8. Zoltan. Bronz Timpuriu. Ceramică. 
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Fig. 9. Zoltan. Bronz Timpur i u .  Ceramicli. 
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Fig. 1 2. Zoltan. Bronz Mij l ociu. Ceramică. 
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CONTRIBUŢIA LUI NICOLAE BOGDAN LA ÎNTEMEIEREA 
ÎNVĂŢ ĂMÂNTULUI LICEAL ROMÂNESC DIN CLUJ 

Victor Moldovan 

Întemeierea învăţâmântului l iceul române�c t1in Cluj ,  se încadreazâ în procesul mai 
larg de instituţionalizare româneasdt ce decurge din a(:tul Unirii din 1 9 1 8 . Până la Unire, la 
Cluj orice iniţiativă în această direcţie a fost blocatii în permanenţă de conservatorismul 
administraţiei locale înteme iat pc o legislaţie restri(:1 iv ' şi pe atitudinea constant refractară a 
Curţii de la Viena, faţă de revendicări le şcolare ale ronânilor. 

În condiţi i le unei creşteri continue a populaţie i  româneşti (de Ia 1 450 suflete în 1 839  
l a  1 0000 î n  anul 1 9 1 5  di n totalul d e  6 1 000 locuitori) ş i  a >ituării oraşului într-o zonă c u  o 
densă populaţie românească, au funcţionat doar dou� şcol i  primare , una infiinţată în anul 
1 853 la care se adaug!!. din 1 895  şcoala din Mănăştur 1 . 

De altfel, după studiul lui Ioan Bratu, în Intreaga Transilvanie, liceele româneşti 
reprezentau înainte de Unire numai 7,5 % din total fap de 79 % ponderea liceclor maghiare 
şi 1 3  % ponderea licee lor germane*.  Încă din 1 850, Şaguna a cerut guvernului sprij i n  pentru 
intemeierea a 1 8  şcoli secundare pentru românii ortodocş i d i n  care 6 l icee . Printre localităţile 
in care se propunea înfi inţarea unui liceu se număra şi  Cluj ul alături de Sibiu, Deva, Chioar, 
Cohalm şi Braşov. Demersul pc lângă guvern a rămas �ră rczultatl. 

Sunt efecte ale unei politici culturale discr imi natorii faţă de populaţia românească 
majoritar!!., ce urmărea cu obstinaţie orientarea tinere tului şcolar român spre invăţământul 
public magh iar. 

Numai unirea Transi lvaniei cu România prin reconstrucţia întregi i vieţi publice a 
permis populaţiei româneŞti să îşi constituie instituliilc fundamentale. 

Temeiul juridic al organ izării şcolilor române�ti din Transilvania după 1 9 1 8  îl găsim 
în Ordinul nr. 1 711 9 1 8, prin care Resortul Instrucţiunii din Consil iul Dirigent comunica pre
cizările referitoare la predarea limbii române , istoriei şi geografiei . Orientările adoptate de 
acest organism de specialitate aveau în vedere deschide rea la 1 septembrie 1 9 1 9  a 28 l icee de 
bâieţi şi a 8 licee de fete. Acum îşi vor găsi materia l izarea străduinţele mai vechi privitoare 
la întemeierea învăţământului liceal românesc clujean, prin inaugurarea şi deschiderea în 
octombrie 1 9 1 9  a l iceulu i de fete numit timp de două deceni i  Liceul ''Regina Maria". 

Valoarea de prioritate na!ională a întemeierii, l ipsa unei tradiţii locale în domeniu, 
greutăţile materiale ale începutului (spaţiu, dotare didactit:o-materială) ca şi năzuinţele exprimate 
faţă de viitorul acestei instituţii au determinat autorităţile să dcl ivereze cu multă responsabilitate 
atât asupra persoanei ce urma să fie numită director dtt ŞI asupra problemei corpului profesoral. 

În momentul în care i s-a încredinţat conducer·�a l iceului "Regina Maria' " " * ,  cel din-

• Prin comparaţie, reţeaua de unităţi şcolare in limbile maghi 1ră şi germană era vădit mai favorizată, în 
llnul 1 9 1 5  funcţionând 1 6  grădiniţe, 29 şcoli primare zilnice , 1 0  şcoli primare complementare şi agri
col�, 3 şcoli de ucenici, 3 gimnazii şi  6 liceeJ. 
•• In prezent Lice.ul "George Coşbuc". 
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tâi liceu românesc de fete din Transilvania, Nicolae Bogdan avea 52 de ani şi se afla Ia vârs
ta deplinei maturităţi profesionale. Anii în carf: conduce liceul (intre 1 9 1 9- 1  932) sunt hotărâ
tori pentru valoarea şi progresul şcol i i .  Cele mai d t ticilc probleme privitoare Ia spaţiu, dotare, 
încadrare, referitoare la stabil irea şi aplicarea unu i sistem de exi genţe sunt soluţionate acum. 
Cu certitudine, răspundea acestor înalte cerinţe. 

Originar din judeţul Trei Scaune (azi Covasna), Nicolae Bogdan s-a nâscut in comuna 
Hăghig in 1 O martie 1 867, fiind unul din cei 1 1  copii pe care părinţii Gheorghe şi Zamfira Bogdan 
i-au crescut în omenie şi în spirit românesc4 . Studi le liceale le-a terminat la Braşov în 1 887 şi 
s-a inscris la Universitatea din Cluj la specializflrile l imba latină şi limba maghiari!.. După 
absolvirea facultăţii predă la Gimnaziul Mare Publit Român din Braşov, vreme de 25 de ani. 

Perioada braşoveană a rămas in conşti in!a şi  memoria contemporanilor săi prin trei 
semnificative străduinţe: activitatea pedagogică concretă (practică.) in calitate de profesor de 
limbă română şi l imba maghiară, elaborarea şi editarea de manuale şcolare şi activitatea cul
tural-politid1 desfăşurată în cadrul Astrei şi a Part idului Naţional Român. 

Dimensiunea pedagogică a operei sale esle  ilustrată de editarea a diverse manuale şi 
studii între care "Gramatica limbii române" publ icati în trei ediţii, "Limba maghiară pentru clase
le 1-IV" precum şi de bogata activitate de predare la Gimnaziul Român din Braşov. Ca autor de 
manuale îşi însuşeşte îndemnul 1 ui Coresi privitor 1 a învăţarea şi folosirea limbii, şi în lucrările 
sale face dintr-un exerciţiu gramatical un exerci�iu de cunoaştere a particularităţilor construcţiei 
frazei din operele celor mai semnificativi scriitori ai literaturii române astfel, la tema "Atributul", 
exerciţiul propus cuprinde şapte propoziţii din texte le  a şapte clasici ai literaturii române*** .  

În timpul războiului, în  anul 1 9 1 6, după el iberarea B raşovului de către armata 
română, s-a pus Ia dispoziţia administraţiei ron1ân �şti . Retragerea armatei române dincolo de 
Carpaţi îl determină să aleagă calea pribegiei Î'l Suedia şi apoi Franţa.,i.mde conduce la 
Stockholm un birou de presă şi la Paris unde va sluji intersele ţării ;  în Comitetul Naţional 
Român alături de Take Ionescu, Octavian Goga şi Traian Vuia, militând pentru apărarea 
intereselor României.  Continuă să scrie (lucrează 1 a comisia presei) şi participă la organizarea 
unităţilor de voluntari6. 

· Sunt suficiente elemente pentru a conchi jc că Nicolae Bogdan era după cum a fost 
caracterizat "un bun român" dar şi "dascălul cu har şi dar" ce corespundea cu prisosinţă înal
tei răspunderi ce i s-a încredinţat. După cum afirmă Valeriu Bologa., referindu-se Ia înte
meierea celui dintâi 1 iceu românesc de fete al Tran�;il vaniei ,  "nimeni nu mai era vrednic şi mai 
capabil" decât Nicolae Bogdan ca să ia conduc.�rea acestei şcoli care trebuia "să fie nu numai 
o afirmare ci şi un model"7. 

Un nou drum s� deschide în faţa sa, înpunându-i noi şi grele reponsabilităţi, o 
activitate neobosită şi un efort statornic,îndreptat spre organizarea şi consolidarea i nstituţiei 
al cl'lrui director devenise. 

Dimensiunile şi oportunitatea acestei opere . sunt fără echivoc explicate in discursul ros
tit la finele anului şcolar 1 928- 1 929 (la 1 O ani de la întemciere) când arăta: "după Unire în Ardeal 
instrucţia se impunea ca cea mai importantă şi cea mai urgentă chestiune de rezolvat"R.  

Analiza momentelor semnificative din evoluţia liceului în anii  1 9 1 9- 1 932 evidenţi
ază două etape în organizarea şi consolidarea l iceului : prima cu durata unui an şcolar în care 
se soluţionează probelemele de spaţiu, dotare şi 1ncadrare şi în timpul căreia se instituie 

------------------- -

*** Textele literare alese deprind elevii cu morala c i vică, creştină şi respectul dată de înaintaşi. 
Defini!iile sunt simple şi accesibile: "scrierea corectă a cuvintelor se numeşte ortografia" spune in 

manualul publicat în 1 908, definiţie care şi-a păstrat valoarea explicativă5 . 
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regimul de exigenţe şcolare (in domeniul instruirii şi discipl [nei) aplicându-se in domeniul 
pregătirii un program de tranziţie necesar elevelor :an: au studiat în l iceul maghiar, şi a doua 
în care şcoala îşi definitiveaza. organizarea, se consol tdează şi se afirmă în rândul unităţilor 
liceale din oraş şi pc plan naţional . 

Perspectiva înfiinţări i l iceului a fost privită cu neîncredere de către profesorii 
maghiari şi o parte a opiniei publice şi aceasta cu <Ltât mai mult cu cât în vechea şcoală 
("Marianum") cu predarea în l imba maghiară, doar trei eleve t:rau românce. 

Înscrierile au început încă din 1 august 1 9 1 9, până la începerea cursurile înscriindu
se 2 1 8  eleve din care 90 erau in�erne. Inaugurarea noului lăcaş de învăţământ a avut loc la 
5 octombrie 1 9 1 9, iar cursurile au început a doua zi, după programul stabilit. În cadrul primu
lui consiliu profesoral (numit în epocă conferinţă profesorală) din 3 octombrie cu pa11iciparea 
a 1 5  profesoare şi profesori (din care 9 proveneau din vechiul regat) s-a decis aplicarea unui 
program de tranziţie pe baza căruia s-a organizat studiul exclusiv a trei materi i :  l imba română, 
istoria românilor şi limba franceză. Dacă la limba rom mă scopul acestui curs era iniţierea în 
problemele de "dicţiune şi scriere", la istorie se urmărea real izarea unei "priviri generale 
asupra neamului românesc" şi a "închegării lui"9. Salu :ul adresat de către director, în această 
conferinţă profesorală, "profesoarelor venite din vechiul regat pentru a face apostolat între 
românii dezrobiţi" IO, sub linia semni ficaţia momentului şi evidenţia în acelaşi timp valoarea 
morală a corpului profesoral . 

În legătură cu temeinicia activităţii de instrucţie, sunt evocate lecţiile de fizică sau 
de chimie predate de erudita profesoară Lucia Spin hez, cele de limba franceză predate 
magistral de Ioana Popescu-Nicolau, care-şi tăcuse studiiJe în Franţa, modul în care era pre
dată limba engleză de către englezoaica Maud Griffith- 3albin, dupâ manualul său propriu sau 
efortul depus de .directorul l iceului Nicolae Bogdan în direcţia însuşirii limbii literare l l .  

Situaţia grea a dotării didactico-material.e este treptat ameliorată prin sprij inul 
oferit de persoane particulare ca şi de instituţiile ştiinţi fi ce nou înfiinţate. Edificatoare în acest 
sens, este adresa directorului Grădinii Botanice, biologul Alexandru Borza prin care încă din 
primele zile pune la dispoziţia şcoli i  "lista plantelor aflătoare în Institutul Botanic şi care se 
pot pune la dispoziţie pentru instrucţiune şcolară" l2 . 

Materialul arhivistic, bogat, ilustrează înc:ă din primele luni numeroase iniţiative 
organizatorice şi spiritul de desăvârşit pedagog pe cart: il manifesta N icolae Bogdan în con
trolul activităţi i de învăţare şi în instituirea şi aplicarea unui sistem de exigenţe şcolare. Asistă 
la lecţii, dă îndrumări şi aşa cum face in 30 martie 1 9  W se întâlneşte cu eleve le, ocazie cu 
care laudă sau admonestează in raport cu rezultatele obţmute la invăţăturăi J .  Pregătirea 
temeinică a elevelor este demonstrată de datele referit::�are la situaţia şcolară de la sfărşitul 
anului şcolar 1 922- 1 923 , când din 309 eleve au promovat 266 şi mai ales de rezultatele 
obţinute la examenele de bacalaureat în primii şase !!ni de existenţă, când, din 1 25 eleve 
prezentate, au promovat examenele (în faţa unei comi >ii exigente, constituită din profesori 
din afara şcol ii) 1 1 6, reprezentând 92 %. De asemenea, in anul şcolar 1 928-1 929 din 260 
eleve câte au urmat cursul inferior (clasele 1-II I )  au p ·omovat 2 1 8  iar 28 au fost declarate 
repetente şi 1 4  au fost eliminate 14 .  

Intervenţiile lui  Nicolae Bogdan ca şi dinamimnul faptelor sale, evidenţiază o per
sonalitate complexă, cu o concepţie pedagogică clara, preocupat in egală măsură de randa
mentul instruirii ca şi de eficienţa demersului educativ. În acest sens exprimă idei cu valoare 
de axiomă: "nimic nu înmoaie şi nu modelează mai uşor sufletele ( . . .  ) ca bunătatea şi iubirea; 
instrucţia se face in întregime în şcoală; educaţia nu o face singură profesorul, ci e influenţată 
de familie, societate de diferite maniere şi atitudini ale diferiţilor indivizi; până când aceşti 
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trei factori şcoală-fami l ie şi societate nu vor iţjunge l a  unitate de vederi şi făpturi, educaţia 
tineretului nostru va l ăsa de dorit" 1 5 .  Recomandările făcute dup� asistenţele la lecţi i ,  demon
strează grija pentru elevi, pentru ameliorarea situ 1ţiei acestora la învăţătură şi pentru evalu
area corectă. Astfel, cere ca profesorii să cunoaslă fiecare elcvft şi în special să se ocupe de 
cele mai slabe la învăţătură, iar antrenarea în timpul orelor să ţină seama de "gradul de dez
voltare al acestora". Recomandă "contactul neinc,:tat cu familia, cu părinţii" şi "solidaritatea 
acestora cu şcoala". 

An de an numărul elevelor creşte, fapt ihstrat de următoarele evoluţ i i :  
1 9 1 9- 1 920 - 5 clase - 2 1 8  eleve; 
1 92 1 - 1 922 - 7 clase - 309 elo!Ve , 
1 922- 1 923 - 8 clase - 3 72 elo!ve , 
1 923- 1 924 - 7 clase - 399 eh:ve . 
1 925- 1 926 - 1 4  clase - 488 elev �; 
1 928- 1 929 - 1 3  clase - 528 elev � H · .  

Elevele erau grupate în  ciclul inferior, constituit din :: clase ş i  ciclul superior constituit din 4 clase. 
Prezenţa în anul 1 932- 1 933  a unor ele \'c din Bucovina, Dobrogea sau Severin, 

demonstrează convingător că greutăţile au fost depăşite ş i  Liceul "Regina Maria" s-a impus 
ca o instituţie şcolară cu un solid prestigiu. În acc�şti ani, aşa cum arăta Nicolae Bogdan, în 
rândul corpului profesoral "s-a creat o stabilitate :; i ierarhie" .  

Şcoala era dechisă şi elevelor de alte etnii . În acest sens este edificator că in anul 
şcolar 1 928- 1 929, învăţau în acest l iceu 388 el<:ve de naţional itate română, 68 eleve evreice, 
28 eleve maghiare, 1 8  eleve nemţoaice şi 3 eleve i talience 17 .  

Între elevele înscrise în anul şcolar 1 928- 1 929 se număra Maria Agârbiceanu, Ileana 
Ghibu din el .  VI-a B şi Coernelia Boilă din el . a IV-a .ar intre premiante Sanda Ştefănescu-Goangă 
din clasa a Il-a, Rea Silvia Lepădatu din clasa a IV-t1 şi Ana Lcpădatu din clasa a V-a B .  

Aşa cum rezultă d in  studiul documentelc r şcolare, formarea personalităţii elevilor, 
se continua prin activităti cxtraşcolare, prin excursii ,  serbări şi exerciţii sportive . Sunt eva
eate excursia clasei a VI l -a în apri l ie 1 928 în Ital ia ,  excursia organizată la Brad, în octombrie 
1 930 şi excursia vechilor şi actualelor capitale. 

Baza didactico-materială a l iceului a crescut continuu prin alocaţii bugetare şi 
donaţii în aşa fel încât la încheierea mandatului l ui Nicolae Bogdan, în 1 93 3  dispunea de 
"laboratorii bogat înzestrate şi variat material did;1.ctic, de teren de tenis, voley-ball şi de un 
parc întins de arbori seculari 1 M .  Numai în anu.l ] <:28- 1 929, biblioteca s-a îmbogăţit cu 2 1 5  
cărţi în l imba france7.ă la care s-au adăugat 3 3  de cărţi donate de Academia Română ş i  a fost 
procurat un aparat de "proiectiuni" cu filme. Pcntm proiecţia de diapozitive era folosit 
"skioptikonul". Şcoala dispunea de o frumoasii dotare pentru cultura muzicală, de pildă în 
anul şcolar 1 929- 1 93 O pe lângă cele 7 piane existente, s-a mai procurat unul nou în valoare 
de 5 7000 lei, unul din cele vechi dându-se sâlii de gimnastică pentru exerciţiile ritmice. Tot 
atunci s-a procurat un aparat de radio în valoare de 303 4 1  lei, astfel că atât elevele interne cât 
şi cele externe au avut posibil itatea să cunoască această invenţiel9. Este edificator faptul că 
la nwnai doi ani de la înfi inţarea Radiodifuziunii Române elevcle l iceului audiau la radio 
informaţi i, muzică, conferinţe, iar sâmbătă între orele 1 5 ,30- 1 7  ,0(} conferinţele pe care 
Ministerul Învăţământului le organiza pentru şcola· i10. 

Prezentarea succintă a datelor despre co rpul profesoral, dotarea didactict\, rezul
tatele şcolare şi preocupări le de modernizare, �:ur['rinde o unitate J iceală valoroasă în plină 
afirmare. Scriitorul englez Seton Watson, cu prilejul vizitei din 28 noiembrie 1 920 (în care 
asistă la lecţii de l imba română şi l imba franceză) este impresionat de ritmul organizării şi 
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rezu ltatele obţinute într-un timp atât de scurt. Între vizitatorii celebri se numără şi Principesa 
Ileana, Regina Maria şi mitropolitul V. Suciu. Peste ani, Eugenia I. Mihalca, fostii elevii în 

primul deceniu de activitate al liceului, devenită mai târziu profesor universitar, remarca spi
ritul de pedagog desăvârşit al primului director "ceea ce a imprimat o atmosferă de râvnă şi 
muncă disciplinată, situaţie ce a pennis ca şcoala să se situeze printre liceele fruntaşe ce 
rival i7..au cu cele mai bune şcoli din capitala ţării"2 1 ,  

L a  trei ani ş i  jumătate de l a  încheierea mandatului lui Nicolae Bogdan, în februarie 
1 936, C. Angelescu,Ministrul Instrucţiunii din România consemna în cartea de aur a liceului, 
cu prilejul vizitei efectuate: "afinn că această instituţie face mare cinste şcolii româneşti"22 
Prin aceste cuvinte cea mai autorizată personalitate din domeniul conducerii învăţământului 
naţional, aprecia instituţia dar şi truda primului director a liceului. 

NOTE 

1 .  Istoria Clujului, 1 974, p. 28 1 .  
2. G .  Sima - Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria,Bucureşti 1 9 1 5 . ;  1 .  Bratu, Învăţământul 

secundar din Ardeal, Bucureşti, 1 929, p.8-39; 
3. Istoria Clujului, p. 345. 
4. Valeriu Bologa, Cel dintâi director al liceului: Nicolae Bogdan în "Aspiraţii" nr. 1 ,  1 969, p .  9. 
5. Nicolae Bogdan, Gramatica limbii romdne pentru clasele 1, 11, gimnazială, reală, civilă şi seminarul 

pedagogic, Ed. a II-a, Braşov, 1 908, p. 96, 206. 
6. Ion Nicoarll, Aspecte privind contribuţia braşovenilor la lupta pentru desăvârşirea unitdţii naţionale 
a poporului român (1 91 8) în Studii şi articole de istorie, XI, 1 968, p. 1 86- 1 99. 
7. Valeriu Bologa, op. cit., p. 1 0. 
!!. Anuarul Liceului de Fete "Regina Maria" din Cluj pe anul şcolar 1 928- 1 929 (publicat de N. Bogdan) 

Cluj, 1 930, p .4 .  
9. Arhivele Nationale Cluj, Fondul Liceul de Fete "Regina Maria ", Procese verbale 1 9 1 9- 1 926 fila 1 .  
1 0. Ibidem. 
I l . Eugenia Mi halca, Liceul de fete Cluj în primul său deceniu de funcţionare, în "Aspiratii", nr. l ,  1 969. 

p. 24. 
1 2. Arhivele Nationale Cluj, Fond cit., fila 5. 

1 3 .  Ibidem, fila 1 8 .  
1 4. Anuarul 1 928- 1 929, p .  5 ş i  84. 
1 5 .  Ibidem, p. 8 .  
16 .  Ibidem, p. 10 şi Anuarul Liceului de Fete "Regina Maria" 1 932- 1 933. 
1 7 . Ibidem, p. 85. 
18. Ibidem. 
1 9 .  Rodica Păun, Şcoala secundară de fete "Regina Maria " din Cluj 1919-1948, lucrare de gradul ! ,  

(manuscris) 1 992, p. 62-63. 
20. Ibidem. 
2 1 .  Eugenia Mihalca, op. cit., p. 24, 25. 
22. Rodica Păun, op. cit.,  p.  66. 

BEITRĂGE VON NICOLAE BOGDAN ZUM BEGRUNDUNG RUMĂNISCHE 
GYMNASIALE SCHULWESEN AUS CLUJ 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

Das rumanische gymnasiale Schulwesen aus Cluj - das wichtigste kulturelle Zentrum 
Siebenbiirgens - wurdc im Herbst des Jahres 1 9 1 9  gegrtlndet. 

Frilhere Inititiven und Forderungen in dieser Richtung wurden systemalisch von den damaligen 
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politischen Regimen (habsburger un !:lsterreich-ungarischer) und den lokalen Beh!:lrden blockiert und nur die 
Vereinigung SiebenbUrgens mit Rumllnien und der Wiederaufbau des Offentlichen Lebens hat das Schatli:n 

einiger fundamentalen lnstitutionen und die Erftlllung dieses wichligen Ziels zugelassen. 
Der erste Direktor des Gymnasiums "K!:Inigin Maria" Uetzt Gymnasium .. George Coşbuc··) 

war Nicolae Bogdan, eine besondere PersOnlichkeit, gesch!l.tzt fUr seine reichhaltige plidagogische 
Aktivit!lt, aher besonders fUr die Hartnlickigkeit mit der er sich in den kulturell-politischen Karnpf und 
den tUr nationale Einheit eingesetzt hat. Die Jahre in denen er das Gymnasium fUhrt ( 1 91 9- 1 932) sind 
entscheidend fUr den Wert und den Fortschritt der Schule. Die schwierigsten Probleme betreffend 
Rl!ume, Ausstanung-Einstufung, und auch die Festlegung und Anwendung eines Exigenz-systems sind 
jetzt gelOst. 

Zahlreiche Archivdokumente, Beweise und Wertschll.tzungen, so wie die auBerordentliche 

Qualitllt der hier gebildeten Fachleute, die Attraktion, die das Uymnasium auf einegen Schillerinnen aus 
entti:rnten Gebieten (Bucovina, Dobrogea, Severin) ausilbt, beweisen daB die Schwierigkeiten d�:s 
Anfangs ilberschritten wurden und das Gymnasium "'K!:Inigin Maria'' ist eine wertvolle gymnasiale 
Einheit geworden, die in vollem Ausstieg steht. 

Nicolae Bogdan ( 1867 - 1 952) 
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Grup de eleve în uniforma şcolarlt de zi cu zi . 

Grup de eleve în uniformlt de gallt. 
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CONTRIBUŢII PRIVIND REPREZENTAREA ROMÂNILOR 
ÎN ADUNAREA STĂRILOR TRANSILVANE DIN ANUL 1 29 1  

Gheorghe Bichice.an 

Andrei III ,  care o dat� cu coroana regală a pr,:luat şi conflictul cu Yoievodatul tran
silvan, a incercat s�-şi intemeieze acţiunile politice cu sprij inul nobi l imii  şi Jll celorl alte stări 
privilegiate, cărora le-a recunoscut statutul de factor constituti onal . În acest scop, el a con
vocat congregaţia generală a stărilor transilvane la I l  martie 1 29 1 in Alba Iulia, cu "univer
sis Nobilibus, Saxonibus, Syc:.�lis et Olachys" ' ·  

Documentul congregaţiei generale transilvane din 1 29 1  a fost supus unor numeroase 
contestâri .  Istoriografia romănească a problemei şi critica poziţ iei  istoricilor maghiari şi ger-

mani ,  a fost realizată de Aurcl Decei2 · Sintetizate, concluziile sale se pot clasifica In relaţie 
cu autenticitatea documentului, a participârii românilor  la congregaţia generală cu titlu iden
tic celui al nobil i lor, saşilor şi secuilor şi scopul adună <i i .  Se pot adăuga acestora problemele 
discutate în legătură cu teritoriul de pe care au fost repr1:zentaţi românii în adunare şi omiterea 
menţionări i documentului in lucrări de specialitate. 

În contestarea autenticităţii documentului, :H• susţinut ca argument l ipsa originalu
lui. J. Vass, primul autor maghiar care a real izat un nudiu asupra instituţiei congregaţiilor 
generale din Transilvania, admitea în final că totuşi n•1 exi stă nici un motiv pentru a refuza 
autenticitatea acestuiaJ. 

În legătură cu scopul congregaţiei generale; c ontestările au vizat caracterul politic, 
reformator al adunări i ,  care ar fi avut ca obiect doar j udecata pentru restituirea posesiunilor 
lui Ugrinus, deci o problemă privată. Autorii lucră rii '·Documenta Valachorun"4 au adoptat 
acest punct de vedere, incercănd să demonstreze dL în a nu 1 1 2  9 1  nu a fost convocată o con
gregaţie generală a stărilor transilvane, ci "o simplă adunare pentru stabilirea unei delimitări" 

pe când cei ai lucrării " Erdely tortenete"5 nu admit participarea românilor ca factor consti
tuţional în Transilvania. Cu toate acestea, L. Makkai şi A. M6csy subliniază ideea intrării 
românilor în rândurile nobi l imi i  într-un număr apr(:c: iabil, alături de cei ai secuilor şi saşilor 
(' 'Szekelyek es szâszok egyerant nemesekke smint lăttuk romănok is szep szâmmal keiiHtek 
bea nemessek soraiba")6, dar nu îi recunosc printre reprezentanţii stărilor în congregaţiile 
generale, convocate regulat din secolul al XIV-lea l a. Turda. Congregaţia generală de la 1 29 1 ,  
la rei şi cea din 1 3  5 5 '  nu sunt menţionate. 

Participarea românilor la adunările de stări t:·ansi lvane nu este admisă nici în alte 
lucrări ale istoriografiei maghiare şi germane recente, baza argumentării având ca idee prin
cipală existenţa a doar trei "naţiuni'; in Transilvania (uuguri , saşi şi secui). Pe această l inie se 

înscriu lucrări le lui E. FHgedi7 şi W. Kesslers. Ei lşi 'ugumentează opinia raportându-se la 
evenimente ulterioare, la care au participat numai repn�zentanţi i  nobilimii,  saşilor şi secuilor 
(încheierea uniunii de la Căpâlna şi reînnoirea ei succ-�sivă în anii 1 438 ,  1 459 şi 1 506). Th. 
Nagler admite existenţa a patru " naţiuni" în Transilvan ta,  precum şi participarea românilor la 
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congregaţia generală din anul 1 29 1 ,  limitată însă la cei din Ţara Făgăraşului9, în timp ce K.G. 
Giindisch se pronunţă cu rezerve in privinţa reprezenlării românilor la adunarea stărilor din 
anul 1 29 1  şi supune atenţiei controversele istoriografice în această privinţăiO. 

Opiniile istorici lor români care au abordat în lucrările lor problematica instituţiei 
transilvane, anterioare ori posterioare studii lor elaborate de A. Decei l l  şi Gh. l .  Brătianul2 ,  se 
asociază punctului de vedere care corespunde adevărului şi ,  pe baza unei bogate surse docu
mentare, argumentează rolul românilor în viaţa onstituţională, susţinut de o deosebită con
tribuţie militară în sistemul politic transilvar:�. 

Scopul adunârii stărilor transi lvane din 11 marlie 1291.  Singurul document al con
gregaţiei generale convocată de regele Andrei III la Alba Iulia, precizează că scopul princi
pal al acesteia 1 -a constituit o reformă generală a ţ:lrii Transilvaniei şi a situaţiei stărilor 
privilegiate. Acest obiectiv se înscrie în politic<� generală promovată de regalitate pentru 
refonnarea regatului, în situaţia de criză in care A ndrei lil a venit la tronul Ungariei .  

· Identitatea formulei "pro reformatione j fatus eorundem'', care indică scopul con
vocării adunării stărilor privilegiate, cu cele uti l izate în aceeaşi perioadă de Ladislau IV când 
a convocat la 1 289 dieta regatului "super.ordinati011e rd reformalione totius status regni nos
td' l J ,  apoi de către Andrei I I I  în cea de la Răkosl · ,  se regilseşte prin scop şi conţinut. Perfect 
transparentă in privinţa laturii politice a scopului pentru care a fost convocl!,tă, evidenţiată în 
acest sens şi de iniţiativa regală, congregaţia genvrală de la Alba Iulia a fost precedată de o 
confirmare generală a privilegiilor. În faţa repetatelor manifestări de autonomie ale 
Transilvaniei, regele a încercat să atragă stările privilegiate pentru a le contrapune voievodu
lui în cadrul entităţii teritoriale care tindea la ema 1cipare. 

Redresarea situaţiei politice a voievodattlui Şl necesitatea unei refonne cu caracter 
general, a impus convocarea acestei adunări "constituţionale", distinct de dieta Ungariei. Cele 
patru stări "totodată sociale şi naţionale" din Transi !vania au fost reprezentate în cadrul rapor
turilor de drept care le conferea asocierea la guvemare. 

Ordinea enumerării scopurilor, reprezentanţilor şi a dezbaterilor. În ordinea impor
tanţei lor, documentul congregaţional de la 1 29 1 e numeră două probleme distincte: mai întâi 
este fonnulat scopul general - "pro reformatione s."atus eorundem" - şi doar in al doilea rând 
cercetarea revendicărilor nobilului Ugrinus. În mod identic sunt enumerati participanţii, 
aceiaşi în ambele situaţii .  Pentru examinarea şi îndreptarea situaţiei, confirmarea l ibertăţilor 
şi privilegiilor stărilor, în legătură cu scopul princ pal al adunării se menţionează astfel par
ticipanţii ;  "flcând noi adunare cu toţi nobilii, saşii, secuii şi românii pentru îndreptarea stării 
lor, la sfatul (consilium) tuturor prelaţilor şi baronilor care se aflau atunci în jurul nostru". 
Trecând la judecarea cauze i nobilului Ugrinus, se identifică aceeaşi participanţi: "am dispus 
să se cerceteze de către aceeaşi nobili, saşi, secui şi români, dacă arnintitele posesiuni aparţin 
de drept şi după lege magistrului Ugrinus" .  

Cele două probleme dezbătute în  adunare mnt diferite, dar convergente ca finalitate. 
Este prevalentă prima problemă, de ordin şi int•!reo: public, care subliniază politica regală. A 
doua problemă este de ordin privat, subsecventă dezbaterii principale (p ro  refomulatione sta
tus eorundem),din I l  martie 1 29 1 .  Aceasta, întrudt în activitatea sa din Transi lvania, ante
rioară şi ulterioară congregaţiei generale, regele Andrei III a confirmat pennanent şi alte pro
prietăţi , flră a convoca stările ţării în adunare. Cauza nobil ului Ugrinus este însă una specială, 
în care se manifestă direct interesul regalităţii. 

Românii - martori sau reprezentanţi ai stărilor lransilvane în numele propriei etnii. 
Acceptată, pusă sub semnul întrebării ori respinsă, participarea românilor la congregaţia ge
nerală de la Alba Iulia a devenit, într-un fel, piatra unghiulară a înţelegerii statutului 
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social-politic şi juridic al romănilor în sistemul constiwţional al voievodatului Transilvaniei. 

Punctul de plecare îl constituie calitatea in care români i  au participat la adunarea 
starilor transilvane: reprezentanţi ai stării lor în nume dnic,  ori martori la judecarea cauzei 
lui Ugrinus. Unul din argumentele în sprij inul particip 1rii românilor la congregaţia general� 
ca factor constituţional îl constituie, confonn unor opin i i  exprimate în istoriografie, caracterul 

întâmpll!.tor1 5  al dezbaterii revendicărilor formulate de Ugr inus în privinţa moşiilor Fl!.găraş 
şi Sâmbăta, in cadrul aceleeaşi adunări. 

Trebuie însă avute în vedere două aspecte impnrtantc ale problemei. Primul se referă 
la formula "surgendo in ipsa congregationc nostra", care în opin iile exprimate ar conferi sen
sul incidental discutării cauzei lui Ugrinus. Al doilea aspect dezvăluie relaţia directă între 
dezbaterile care vor fi avut loc "pro reformatione stal ! :s eorundem" şi judecarea plângerilor 
nobilului Ugrinus prin care, menţionam anterior, se rezolva o problemă adiacentă scopului 

principal, materializându-se pol itica regală în Transi vania prin introducerea unor nobili 
unguri în stăpânirea unor părţi din autonomiile romhqti . 

Atribuind formulei "surgendo in ipsa congTegazione nostra", numai un înţeles prin 
care se subliniază caracterul întâmplător al intervenţiei lui Ugrinus în adunare, eliminăm, în 
primul rând, existenţa unei tormule procedurale.  Dad <: ceastă formulă nu a fost consacrată şi 
generalizată în documentele secolului al Xlii-lea, motivul îl poate constitui utilitatea practică 
redusă ce i s-a acordat in această perioadă şi alternativa întrebuinţării altora. Forma procedu
rală deja consacrată se exprima in termenii  "venind ei înşişi în faţa noastră" (personaliter ad 
nostram accedentes presenciam ).  Singulară în momentul la care ne raportăm - congregaţia 
generală din I l  martie 1 29 1  -, formula se regăseşte i ntr-o diversitate tipologică în docu
mentele congregaţionalc începând cu secolul al XIV1e.l. l 6  Din contextul în care ele au fost 
întrebuinţate în redactarea documentelor, rezultă invari:Ibil  că este vorba de o fomulă proce
durală prin care se dădea cuvântul p!irţilor în cauză, pe.ntru a-şi prezenta plângerile sau a-şi 
preciza poziţia. 

Ugrinus va fi venit desigur pregătit la adunaie, cu actele justificati ve în revendicarea 
posesiunilor Sâmbăta şi Făgăraş, pentru a cere soluţionarea acesteia. Problema lui Ugrinus 
făcea parte din strategia generală a regal ităţ i i  pentru introducerea stăpânirii maghi are în Ţara 
Făgăraşului şi,  mai mult, era conformă scopului prin:::ipal al convocării  adunări i de stări şi nu 
privea doar rezolvarea unei probleme personale. 

Este asţfcl evident că nici prezenţa românikr Ia adunare nu este întâmplătoare. 
Conform principiului.feudal , no!Ji lul Ugrinus nu putea fi judecat (în speţă revendicările aces
tuia) decât de către şi între egalii săi . În această cal itate au participat şi românii ,  egali cu 
reprezentanţii nobi l i lor, saşilor şi secuilor. Deci cal itatea de simpli  martori se exclude, altfel 
ar însemna să considerăm pe toţi cei care au part icipat la cercetarea şi j udecarea reven
dicărilor pentru restituirea proprietăţilor nobilului Ugrin us ca având doar calitatea de martori. 

Enumerarea reprezentanţilor stărilor la cong.-egafia generală s-a făcut în ordine 
identică atât pentru judecată, cât şi  în privinţa luări i decizii lor pentru refonnarea stării 
locuitorilor ţării Transi lvaniei .  Aceste enumerări succesive ale reprezentanţilor stărilor 
privilegiate în congregaţiile generale ş i  în aceeaşi ord i ne, este caracteristică tuturor docu
mentelor. La 1 29 1  românii sunt menţionaţi identic în rdaţie cu ambele probleme discutate, 
atât cele de ordin public, cât şi de ordin privat. 

Trebuie să avem în vedere că participarea romflni lor nu s-a făcut in virtutea faptului 
că ei cunoşteau cel mai bine "obiceiul" ţării .  Judecata şi hotărârea luată în cauza lui Ugrinus 
s-a făcut prin dovedirea dreptului de proprietate cu acte regale, cercetate de toţi participanţii 
după "obiceiul regatului" (consuetudo regni) şi nu (' upă "jus Valachicum". Posesiunile 
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Făgăraş şi Sâmbăta aparţineau "de drept şi după lf ge" magistrului U grinus şi erau dobândite 
în virtutea unui act regal, care românilor nu li se '/a impune categoric in justificarea propri
etăţi i  decât din secolul al XIV-lea. De acea�tă dată românii  s-au pronunţat asupra 
autenticităţi i actelor, alături de nobili, saşi şi st:cui ,  într-o altă formă procedurală decât cea a 
"pământului" şi în virtutea dreptului de care se bucurau ca factor constituţional al ţării 
Transilvaniei, în prezenţa regelui care le-a acordat. 

Delimitarea teritoriului de reprezentare. Participarea românilor la congregaţia ge
nerală din I l  rJ:Jartie 1 29 1  se întemeia pe existenţa unor autonomii teritoriale, in cadrul căro
ra ei s-au manifestat ca stare politică, în curs de constituire a propriei "universităţi". 
Delimitarea teritoriului din care au fost convocaţi reprezentanţii românilor la adunare se pune 
în relaţie directă cu problemele dezbătute în cadml acesteia. Nimic nu este mai puţin proba
bil ,  aprecia Gh . 1. Brătianu 1 7, decât că "Terra Blachorum" menţionată din anul 1 222, era sin
gura autonomie româneascâ din Transilvania. De �ceea, a admite că la congregaţia generală 
din 1 29 1  au participat doar românii din Ţara 01tu ui 1 8 , ar însemna să considerăm: primo, că 
unicul scop al adunării a fost restaurarea drepturilor dt� proprietate ale magistrului Ugrinus ş i  
secundo, că românii din acest teritoriu autonom m fost convocaţi numai ca martori într-o 
cauză privată. Singurul indiciu pentru restrângf rea delimit:lrii teritoriului 1 -ar constitui 
posesiunile Făgăraş şi Sâmbăta, aflate în ţara stăpânit:l de români .  Această menţiune nu are 
relevanţă pentru scopul general al convocări i  c:ecât în sensul interesului manifestat de 
regalitate pentru a restrânge autoritatea românilor pe un teritoriu în care autonomia lor se 
manifesta putemic. Celelalte cauze judecate de Andrei l l l  în timpul călătoriei sale în 
Transilvania au fost de ordin strict privat, care: m au avut dimensiunea importanţei pe care 
Ţara Făgăraşului a câpătat-o pentru regalitate. 

Alte remarcabile informaţii doctimentare din secolul al Xll l-lea, confirmă existenţa 
şi evoluţia autonomă a românilor în partea de sud··est a Transilvaniei, precum şi în alte zone 
geografica-istorice. În cadrul propriilor organizaţii mil itare, românii au fost menţionaţi, 
începând de la 1 2 1  O, ca participând în oastea voievodal ::1 transilvană. Ei făceau parte dintr-un 
teritoriu aflat în "provincia Sibiului" şi înspre estu . acesteia, unde s-au aşezat in timp grupuri 
de pecenegi şi curnani .  Terra Blachorum (Ţara Ol:ului sau a Făgăraşului), teritoriul în cauză 
care interesează, apare in actele anului 1 222 ·�misc d�� papa Honoriu şi regele Andrei Il in 
favoarea Ordinului Teutonic 19 .  El se întinde pe versantul nordic al Carpaţilor Meridionali. 
Într-un document din anul 1 252 o parte din aceasta este numită "Terre blacorum de Kyrch" 
("pământul românilor din Cârţa")20. Prin introduce ·ea repetată a clericilor catolici şi nobilimii 
în stăpânirea unor părţi (moşii) din Ţara Oltului, amputări le teritoriale au redus dimensiunea 
acestei entităţi româneşti. 

În anul l 224, actul privilegia] al regelui Andrei Il (Andreanum)2' ,  prin concesia acordată 
saşilor, se înscrie în acelaş i proces de deposedare a românilor de drepturile lor tradiţionale. 
Privilegiul acorda saşilor drept de folosinţă comună (u.sus communes exercendo) asupra pădurii 
"românilor şi pecenegilor" (silvam Blacorum et Bis.oenorum). Este vorba de Fundus Regius, pe 
care români i  locuiau împreună cu saşii şi cărora k era adresat apelul din anul 1 288 de către 
Lodomer, arhiepiscopul de Strigoniu, pentru a nu acorda sprijin militar lui Ladislau IV. 

Ca şi în Ţara Făgăraşului, ş i  în Haţeg, teritoriu desprins dintr-o precedentă unitate 
cu voievodatul lui Litovoi (excepta terra Harszo.�)22, se manifesta autonomia românească, 
însă în forme inferioare, acoperite de autoritate[, instituţii lor regale. Istoricul maghiar E. 
Berlâsz2l aprecia că dezvoltarea socială a rom:ini lor s-a angajat pe drumul independenţei în 
special în Ţările autonome ale Făgăraşului şi Haţegului. Adunările româneşti din Ţara 
Haţegului, la care participau ca "preşedinţi" regele:, voievodul, comiţi, bani sau castelani, au 
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conservat tradiţii le  ş i instituţii le autohtone. Drepturi le şi l ibettăti le (pro ipsorom iuribus 

restaurandis) le erau recunoscute şi întărite în forme care amintesc practici  timpuri i ale con
gregaţiilor generale voievodale, iar cnezimea Ţări i Haţegului a impus recunoaşterea valorii 
militare a românilor şi  a deschis drumul unei lungi pe1 i oadc de înnobilări. 

Continuitatea formelor tradiţ ionale de orgar i7-are românească s-a manifestat sub 
autoritatea superioară a regatului în toate teritoriile intracarpatice, în părţi le de sud-vest şi 
nord ale Munţi lor Apuseni unde popu laţia românea�cll a fost d intotdeauna inajoritară.24Ţara 
Maramureşului (Terra Maramorosiensi) a intrat pmg1 csiv, începând cu secolul al XIII-lea, 
sub autoritatea regală. Ca şi  în cazul Haţegului, M aramurcşul a dezvMuit structuri cnezial
voievodale ce se vor menţine şi în secolele um:ătoare. Regal itatea maghiară a găsit în 
Maramureş Ia sfârşitul secolului al Xl i i-lea şi  începutul celui de-al XIV-lea, o clasă de feudali 
români .25 Dintre aceştia vor fi fost şi reprezentanţi ai 10mânilor la adunarea stări lor din anul 
1 291 . În momentul impactului cu cadrul juridic al statului feudal, insti tuţia prin excelenţă pre
dominantă era cnezatul .  Sub arpadien i se poate vorbi ind de o stăpânire de tip prestatal ,  dar sub 
angevini , în secolul al XI V-lea, se instaurează un regim al proprietăţii care denotă procesul de 
transformare a feudalităţi i româneşti . La 1 3 59 mai mult d e  jumMate din teritoriul Maramureşului 
era deja întărit cu drept cnezial sau nobil iar unor fami l i i  de cnczi locali. 

Populaţia românească apare multă vreme m i n<lritară în partea de est a Trans ilvanie i, 
in "ţara Secuilor" (Terra Siculorum. Szekelyfold) . I . l .  Russu26 s ublinia că teritoriul ocupat în 
etape de c!\tre secui era locui t  de români şi, poate în unele zone, resturi din populaţi i le slave, 
pecenege ş i cumane, în măsura în care "nu s-au integra : pop ulaţ iei românofone". Românii au 
trebuit să se adapteze treptat situaţiei ,  neavând altii cde de integrare economică, socială şi 
pol itică decât în forme şi în l imba maghiară. O mi.că. parte dintre români s-au rid icat între 
"fruntaşi", unii au fost chiar înnobilaţi, ceea ce se consideră a fi fost prima etapă a d ispariţiei 
lor între maghiara-secui .  Proces de durată, acesta relevă în t imp menţinerea demnităţi lor ante
rioare de cnez în antroponime. Într-un document ·lin 25 septembrie 1 3 0 1  al regelui 
Ladislau27, se am intesc " Ursus Knezius . . .  et inhabilatomm viile nostre Olachalis, in medio 
Siculorum noslrorum de Udvorhel". În anul 1 426 sunt C1)nsemnaţi într-un document al regelui 
Sigismund de Luxemburg ':/iddes nostri Joannes Kenesius dictus Magyar et Radu! filius 
Czako de Bereckfalva", în localitatea românească Breţ•:u < �·i!la Valachalis Bereckfalva), din 
Tara Secuilor (Terra Siculorum).28 

În secolul al X11 1-lca românii  sunt menţionaţi în ega lă măsură şi  în partea de vest a 
Transilvaniei, de cele mai multe ori în legătură cu aportul lor mi litar, pentru aceasta fiindu-le 
întărite stăpân iri de moş i i . Evenimente ulterioare cong -egati�.:i generale de la Alba Iulia din 
anul 1 29 1 ,  readuc în actualitate confl ictul regelui Ung:criei cu voievodul Transilvaniei, con
siderat infidel . Noua răzvrătire a lui Roland Borşa ��stt pusi în legătură cu introducerea lui 
Ugrinus în stăpânirea unor moşii din Ţara Oltului. L, 23 mai 1 294 vo ievodul încheia un 
armistiţiu  cu magistrul Iacob, fratele episcopului de OL1dea, apărătorul cetăţii ·Feneş (Finiş), 
obligându-se să- I apere 1 5  zile contra tuturor atacurilor, fie că v in din partea români lor sau a 
ungurilor (ab omnibus sive Ungaros sive 0/achys si ve noslrls sive ecclesie)29, acordându-i o 
escortă pentru a- 1 însoţi până la Oradea. Pe întregul teritoriu dintre Beiuş şi Oradea se atestă 
existenţa unei numeroase populaţ i i  româneşti. 

Contextul politico-militar. Între convocarea n 'mânilor în adunarea stări lor transil
vane la 1 29 1  şi  eveni mentele pol i tico-mi l itare din prox imitatea acesteia, există o relaţie care 
nu poate fi ignorată. Răzvrăti rea voievodului "infidel" şi amploarea curentului de em igrări 
dincolo de Carpaţi , au determinat reorientarea pol iticii monarhice. 

Andrei I I I  a continuat lupta cu Roland Borşa pe două planuri. În primul rănd, prin 
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încercarea de a atrage stările transilvane, pe care le-a convocat in scopul recunoaşterii şi 
întăririi privilegii lor. În al doilea rând, prin destituirea voievodului "infidel" prin forţă mili
tar!!., în anul 1 294. Regele a fost obligat şi de conti 1uarc:a campaniei mil itare contra lui Albert 
de Habsburg, în care scop trebuia să ridice noi contingentc şi sll. încerce sll. uneascll. stările 
regatului în jurul tronului . Nevoia de ajutor mil ita esti! "o ipoteză mult mai adevll.ratll. decât 
pare", aprecia Gh. 1. Brll.tianu.1o În acest fel este l in nou pusll. în evidenţll. relaţia dintre obli
gaţiile militare ale românilor şi prezenţa lor în congregaţiilc generale transilvane. Nici con
vocarea succesiv!!. a adunărilor de stări, mai întâi în Ungaria şi apoi în Transilvania, nu este 
întâmplâtoare. Regele avea nevoie de sprij inul stli.J ilor atât pe plan militar (auxilium) cât şi pe 
plan politic (consilium), scopul deelarat al adunll.r i lor venind în întâmpinarea acestora. 

În aceastll. perioadă curentul de emigrlri :lin Transilvania, în special din regiunile ei 
mârginaşe, spre sudul Carpaţilor a luat amploare. Contemporan cu formarea statului feudal 
sud-carpatic, "descll.lecatu l"  trebuie privit ca un c11rent de emigrare, aprecia Şt. Şte�escu3 1 
şi nu ca intemeiere" a Ţll.rii Româneşti . Însă contri buţia românilor transilvăneni ,  în majoritate 
din Ţara Făgăraşului şi relaţia posibil - exiskn tă între convocarea congregaţiei generale 
voievodale şi evenimentele cărora aceasta l i  Sf: inl erpune, rămâne o real itate incontestabilă. 

Contextul politic priveşte deci întemeierea Ţlirii Româneşti. La finele secolului al 
XIII-lea procesul de agregare a formaţiunilor rom;ineştl de la sud de Carpaţi s-a accelerat. N .  
Stoicescu12 reţinea atenţia asupra lipsei din documentul congregaţiei generale din 1 29 1  a 
oricărei referiri la plecarea românilor din Făgăraş, ori la confiscarea acestui domeniu de la un 
voievod local rebel.  În acest fel, documentul conp·egariei generale de la Alba Iulia nu poate 
fi invocat ca argument pentru data descll.lecatului .  Introducerea ascendenţei lui Ugrinus in 
stăpânirea Fl:i.gâraşului şi Sâmbete i a fost un act de forţft al regalităţii maghiare care a infiltrat 
în Ţara Oltului o familie nobiliarll. ungară. Prin ho :ărârea adunării din 1 29 1  au fost restabili te 
drepturile lui Ugrinus, recunoscându-se că cele două moşii (Fogoros el Zumbothel) au 
aparţinut acestuia şi antecesorilor săi. Rămâne însă l a  fe l de incerta. data preluării de către 
strămoşi i  lui Ugrinus a stll.pânirilor, ca şi pierderea lor. 

În discursul rostit asupra originii lui Ugri nus şi a consecinţelor poli tico-istorice care 
se pot deduce din acţiunea revendicativ!!. a acestui CI, 1. PuşcariuJJ insista asupra l ipsei unui act 
de introducere in stăpânire cu clauza "nemine col'tradicende" şi a urmelor de stăpânire fap
tică a Fll.gll.raşului ş i  Sâmbetei ,  nici de către el , nici de antecesorii ori succesorii săi. 1 .  
Puşcariu observa totodată c ă  nu se cunoaşte "adversarul" lui Ugrinus în procesul revendica
tiv al celor două moşii .  Absenţa unui oponent 'In wngregaţia general!!. ar fi trebuit semnalată 
conform procedurilor de judecat!!. şi ea poate fi .argumeritată doar ipotetic, in sensul nemulţu
mirii unui voievod român din Făgăraş, a cll.rui ·exi �:tenţă este susţinutâ doar de tradiţie şi care 
prin "descll.lecat" ar fi mutat centrul politic din Fă găraş, la sud de Carpaţi ."J4. 

Slll.birea presiunii regalităţii maghiare asupra formaţiunilor româneşti din su.dul 
Carpaţilor şi intemeierea Ţării Româneşti, coincid cn sup•imarea autonomiei Ţării Oltului, dar şi 
cu intreruperea stft.pânirii Banatului de Severin de căl re t.:ngaria, la 1 29 1 .1� Perioada "tulbure" din 
regatul maghiar şi anarhia "care c complect stăpână ' (N. Iorga), 1 -a determinat pe Andrei I II să 
convoace in adunare toate stările transilvane - nohil i , saşi, secui şi români - recuno.rcute de rega
litate, care trebuiau menţinute in fidelitate faţă de coroană. În acelaşi timp, pierderea influenţei 
asupra teritoriilor de la sud de munţi şi a Banatului de St·verin a impus in mod deosebit modifi
carea atitudinii faţă de români. Aceste teritorii erau compensate cu Ţara Oltului în stăpânirea 
căreia, prin repetate amputări în defavoarea românilL•r, se infi!trase regal itatea. 

Limitarea conv·ocării românilor în congrega!i i le generale la un anumit teritoriu, 
respectiv din Ţara Oltului în anul 1 29 1  sau a Manmureşului la 1 3 55 ,  este urmarea asocierii 
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mecanice cu evenimentele politico-militare care au în.;oţit întemeierea celor două " l ibertăţi 
româneşti" extracarpatice . Dacă la 1 29 1  participarea .es1 c legată direct de creşterea fenomenu
lui de emigrare în special din Ţara Făgăraşului, s-a admis ca la adunarea stărilor au fost con
vocaţi numai românii din acest teritoriu. Ca argument �e mai adăuga restituirea posesiunilor 
lui Ugrinus şi i minenţa prezentei, în această situaţie, � românilor din Sâmbăta şi Făgăraş la 
adunare. În acelaşi fel ,  întemeierea Moldovei şi revolta romanilor din Maramureş, conduşi de 
Bogdan din Cuhea, evenimente inseparabile prin efect :le P'! care le-au generat, par să justi
fice reprezentarea românilor la congregaţia generalli dl la 1 3 5 5 ,  numai din acest teritoriu. 

Faţă de aceste evenimente s-a pus problema menţinerii fidel ităţii românilor faţă de 
coroană, prin convocarea lor între stările transilvane la adunare. În situaţia tensionată din tim
pul domniei lui Roland Borşa, nu se punea însă doar r roblema fidelităţii românilor. I ntenţia 
lui Andrei 111  de a atrage stările şi pacifica regatul prin întărirea privilegiilor şi asoc ierea lor 
la guvernare, în credinţa cll în acest fel poate rezolva c ·iza şi  anarhia, s-a manifestat în egală 
măsură în Ungaria ş i  Transilvania prin convocarea lt 1r în dietă şi în congregaţia generală 
voievodală. Când se pune problema fidelităţii români lor faţă de coroană, aceasta nu poate 
privi doar pe cei din Ţara Făgăraşului ( 1 29 1  ), respectiv a Maramureşului ( 1 3  5 5).  Românii 
sunt menţionaţi în ambele documente, la 1 29 1  ca şi în . 3 5 5  în mod identic cu nobilii ,  saşii şi 
secuii, deci ca total itate şi, tot ca totalitate, se punea şi problema menţinerii fidelităţii ca 
supuşi ai coroanei. 

Dacă luăm în considerare faptul că politica regală era direcţionată de asemenea 
evenimente şi de nevoia ajutorului militar, putem apre :ia cJ la 1 29 1  şi 1 3 5 5  se face în mod 
cu totul :;pecial menţiunea participării românilor în legâturi.î cu întemeierea Ţărilor Române 
şi că implicit regalitatea confirmă în acest fel dateie 'storice asupra contribuţiei românilor 
transilvăneni la aceste evenimente. În acelaşi timp, acea�ta explică larga reprezentare a 
românilor la congregaţiile generale. Participau român i ri dicaţi în rândul nobil imii ,  care în 
mod obişnuit nu .vor mai fi menţionaţi distinct, ci în ·�adrul stării nobili lor, dar şi numeroşi alţi 
cnezi l iberi. În consecinţă, se poate admite că este o participare mai numeroasă decât de obi
cei, când erau convocaţi numai românii înnobilaţi. Ei au fi)st desemnaţi, desigur, din toate 
zonele în care s-au afirmat autonomiile româneşt1 de mare concentrare demografică, 
încadrate voievodatului Transi lvaniei, amintind aici Har.egul, Făgăraşul, Maramureşul, 
Banatul, Dobra şi Valea Rodnei . Între argumentele car'! su5ţin aprecierea noastră în privinţa 
delimitării teritoriale din care au fost reprezentaţi rom1nii  în congregaţii le generale voievo
dale, pe lângă cele deja prezentate, se numără jormul•1 pri"' care sunt desemnate stările în 
documente, ca făcând parte dintr-un anumit teritoriu. Î 1 sitvaţia creată de acţiunea militară a 
regelui Ladislau IV Cumanul în anul 1 288, arhiepiscopul Lodomer de Strigoniu se adresa 
"Nobilibus Ungarorum, Saxonibus, Sycu/is el Valachis de CFbiniensis el de Burcia comilali
bw· Transilvanis" şi nu tuturor acestora, locuitori ai ţăr i i  Transilvaniei. 

Documentele congregaţi ilor nobil imii fac menţiunea exactă a comitatelor reprezen
tate, fie că este vorba de unul, mai multe sau toate cele �apte com itate nobiliare, ultimele fiind 
menţionate în acest fel şi  în adunări le de stări voievoda e.  În situaţia în care nu sunt precizate 
cele şapte comitate, ei sunt cuprinşi ca totalitate a no bil i lor ţării Transilvaniei, ceea ce indică 
implicit teritoriul de reprezentare. La fel de exact :�qn t des·�mnaţi în congregaţii le generale 
voievodale saşii şi secuii .  Este vorba fie de totalitatea saşilor şi a secuilor, fie doar de saşii 
din cele Şapte (şi Două) Scaune, din oraşele Bistriţa Braşov şi Cluj sau secuii "din toate 
scaunele" lor. În consecinţă, poate fi vorba de o om isiune documentară în privinţa teritoriu
lui din care au fost desemnaţi reprezentanţi i  românilor în congregaţi ile generale din anii 1 2 9 1  
ş i  1 3 55 ? Râspunsul n u  poate fi decât negativ, îmruc ât documentul denumeşte totalitatea 
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românilor şi celorlalte stări care au participat la adunare, iar restrângerea teritoriului de 
reprezentare la Ţara Făgăraşului şi a Maramurcşdui n u  are un suport solid de argwnentarc. 
Este adevArat, esenţial rămâne faptul istoric care prive�te reprezentarea românilor în congre
gaţiile generale voievodale ca factor constituţional în numele propriei etnii ,  dar pentru aceas
ta nu trebuie omise principiile generale ale reprez,:ntări i şi trăsăturile particulare pe care dez
voltarea institutională a Transilvaniei le dezvă.luic. 
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CONTRIBUTIONS SUR LA REPRESENT ATION DES ROU MAINS 
DANS L'ASSEMBLEE TRANSILVAI 'lE DE 1 291 

(Resume) 

Les conclusions mettent en evidence le fait que l es Roumains s'averent etre un eiCment impor
tant dans la vie constitutionclle de Transylvanie. La struc:tur:: d'as,;emblee d'etats (congregatio gener
a/il·) de 1 29 1 releve l'effort de roi Andrei mc pour attirer toutcs Ies ·�tats privilegie, par une reglementa
tion globale du probleme transilvaine (pro rejormatione status eotundem). Dans cette perspective ont 
ete convoques les Roumains. pas du tout comme temoins dans un probleme prive. 

Selon l'opinion de l'auteur, i l  faut acccpter que le territoire de representation des Roumains 
n'est pas reduit a "Tara" (terra) Făgăraşului, par une association limite aux evenement politiques et 
militaires de Valachie. On pose le probleme de fidelite des 1 outcs les Roumains de Transylvanie. La 
comparaison des divers documcnts, permctte la conclusion qu on utilise des formule precises pour indi-
4uer la representation d'un certain tciTitoire. 
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REALITĂTI ISTORICE DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI . 

I oana Cristachc Panait 

Gândim, adesea, ce volum impresionant de: m;irturii despre românii din aceastâ parte 
de ţarii s-ar fi putut recolta printr-o străbatere a aşezâri lor de felul celei întreprinse de Orbăn 
Balazs, pentru secui l .  Momentul ales de acesta ��ra " istoric", anexarea Principatului 
Transilvan la Ungaria, consecinţă a dualismului austro-ungar ( 1 867), acţiunea lui Orbâ.n 
Balăzs având drept coordonată justificarea, în pofida adevărului istoric, a politicii de dez
naţionalizare a românilor, din aşa-zi sa "Secuime"2 . R<:zidă, în această misie, motivul pentru 
care lucrarea a beneficiat de reeditâri, după 1 989 chiar în ediţie de lux1. 

Dovezile de vietuire, în continuitate, ale poporului român găzduitor, se aflau încâ in 
acea vreme din destul, căci procesul de deznaţionalizar�. rcsimţit până atunci , avusese un ritm 
lent şi relativ neagresiv. Nu trebuie să ideal izăm acel trecut de-a lungul căruia fusese sărăcită 
material şi umilită spiritual populaţia românească, prin regimul tiranic al odiosului "Unio 
Trium Nationum" şi al celor patru religii recepte4, st!'!:·i ce au înlesnit asaltul marcat de anul 
1 8675. Din secolul al XVII J-lea există informaţii certe despre amestecul domnilor de pământ 
(străini de neam) în dest�şurarea, după lege şi tradiţie, a vieţii spirituale a români lor, prin 
împotrivirea de a-şi construi biserici în locul celor surpate ce vreme, de a-şi îngropa morţii in 
cimitirul strâbunilor. Vom aminti în acest sens, strădaniile şi supliciile sătenilor din 
Sângeorgiu de Pădure6, ale celor din Cason', dar şi ale românilor din Joseni, cărora li se arase 
cimitirul8. Asupra lăcaşuri lor româneşti de rugâ, implicit a odoarelor şi cărţilor sfinte, s-au abă
tut, împutinându-le, şi alte feluri de urgii. În 1 83 8, popa Gheorghe din Joseni (Harghita) a aşter
nut pe filele unei cârţi o însemnare referitore la cutren· urul din acel an ce făcuse pagube, mai 
ales bisericilor româneşti? (afl ate, desigur, cele mai multe, din lemn, şubrezite prin veacuri). 
Evenimentele anilor 1 848- 1 849 au provocat daune, prin devastări, bisericilor româneşti I O .  

Imposibilitatea strângerii mârturi i lor româneşti atunci când, revenim, se aflau cu 
uşurinţă, a vitregit istoria şi arta noastrlt În lupta ptmtru păstrarea vieţii spirituale, românii nu 
au aflat sprijin la instituţii le în drept, fapt amenda1: cu hotărâre în 1 874 1 1 ,  ei devenind astfel 
victime ale cruntei politici de deznaţionalizare, din perioada dualismului austro-ungar. 

După anul 1 9 1 8, al înfăptuirii actului de drep':atc istorică, prin unirea tuturor 
români lor, situaţia din "secuime " ,  a stărilor de fapt, a însumat, treptat, o bogată bibliografie12,  
Lipsa unui plan de acţiune, a unei coordonări unitare, a unei susţineri eficiente, se resimte în 
ansamblul acestor lucrări. Ceea ce supravieţuise din di'.inuirea românilor nu a fost consemnat, 
caz de caz, mai bine zis sat de sat, recurgându-sc adesea Ia aprecieri generale. Urme 
româneşti se află oriunde ai face cercetâri - afirina Sahin Opreanu în 1 92713 ,  în lucrările sale 
evocând mormanele de ruine ale vechilor biserici ,  stare.1 de părăsire a altora, cimitirele 
rămase fără enoriaşi 14  . În 1 935 ,  A.Gociman remar ca faptul că în regiunea "secuizată" : 
"aproape nu existâ sat în care să nu fie sau să nu fi fmt români. Unde ei au dispărut mai stau 
mârturie tristă biserici părăsite, în ruină şi cimitire în paragină" 1 5. Ar fi fost necesară fişarea 
fiecărei biserici în ruină, o simplă descriere a înfăţişări i sale, ştiută tiind marea importantă a 
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elementelor constructive, tipologice şi decorative i n  definirea artei româneşti şi nu numai. Ar 
fi trebuit adunate antroponimele de pc crucile de morminţi . Ar fi trebuit salvată din ruine 
orice carte, orice matricolă, oricare obiect atingăto - de Y iaţa bisericii şi implicit a comunităţii 
româneşti. Aceste imperioase cerinţe nu au fost îndeplin ite, nu au avut răgazul de a fi îndepli
nite de către acei ce se angajaseră în dreapta lor cauză . i\ nii ce au urmat Dictatului de la Viena 
( 1 940- 1 944) au sporit ruinde, au extins pustiirea, au întronat dt!vastarea. Câte biserici dărâ
mate. Câte inscripţii şterse de pe cruci le morminte lor. Câte valori istorice şi arti stice risipite, 
fără putinţa recuperării 1 6 . 

Sarcinile cercetărilor istorice pentru sur -estul Transilvaniei, demult formulate 1 7 ,  
rămân un deziderat în slujba căruia mil itează numeroşi oameni de cultură: arheologi, istorici, 
istorici de artă, arhivişti l 8  ş .a .  Se impune alcătuirea de minimonografii pentru fiecare aşezare, 
însumând toate informaţiile referitoare la ea, de o·ice natură: arheologică, arhivistică, etno
grafică, social-economică, toponimică, antroponim ică ş.a. -

Coroborarea tuturor acestor informaţii, după criterii ştiintifice, o va fi intuit, fără 
îndoială, Nicolae Iorga, atunci când se referea la rolul trecutului, prin care anumite aspecte, 
"anumite părţi ale lui " :  "se ivesc deodată l imp(:zi �i impresionante, pentru că acea lumină a 
altei vremi, umblând destăinuitoare s-a oprit în sfâq it şi asupra lor'' � � .  Cu adâncă recunoştinţă 
amintim preocupările ferti le, în crezul adevărului i:;toriL ,  ale savantului l .l .Russu, lucrarea sa 
"Românii şi secui i" întărind afirmaţia. Volumul cuprinde doar o parte din informaţii le strânse 
pentru sud-estul Transilvaniei, cu predilecţie din categoria antroponimelor, neîndoielnic izvor 
istoric. Faptul că manuscrisul acestei "schiţe", 'in patru cap1tole, cum o socotea, cu nobilă 
modestie, autorul a peregrinat două decenii şi .jumătate prin edituri, până să vadă lumina 
tiparulu;2o, în 1 990, într-un moment prielnic, nebsat să treacă, dezvăluie, din păcate, ati
tudinea întârziată a l ipsei de solicitudine faţă de realităţile istorice din sud-estul Transilvaniei, 
tocmai a acelora în măsură să le sprij ine moral şi mater ial. 

Regăsim, în paginile acestei cărţi, şi g�indul, devenit testament, al lui l . I .Russu, prin 
plecarea sa, înainte de a-i vedea slova tipărită, testament pc care îl redăm în învelişul propri
ilor sale cuvinte: "A renun{a la studiul şi elucidarea cât mai adâncită a unei probleme social
istorice majore ca aceea a elementului etnic român·�sc în secuime - susţinea lwninatul savant 
- ar însemna din partea şti inţei româneşti o reticenp condamnabilă şi o contribuţie la 
"muşamal izarea" pentru viitor a faptelor, un act de incorectitudine şi de gravă neomenie2 1 . 

Dacă atâtea şi atâtea biserici I:JU au putut fi descrise In dăinuirea lor, se impun săpă
turi arheologice acolo unde s-au aflat, după ce1te ir,dici i ,  ah:gând aici spre a fi menţionate pe 
cele din "Gruiul Porumbenilor"22 , El iseni2J , Lăzll reşti::4 , Plăieşii de Sud25 , Aldea26 (toate 
din judeţul Harghita), exemple numeroase mai puhmd fi aduse. 

Săpături arheologice sunt de dorit şi aco lo tmde stăruie, la suprafaţa pământului, 
câteva ziduri medievale, şi a căror cercetare, prin rl zultatele obţinute, vor confirma sau infir
ma ceea ce se poate spune, acum, despre ele, în lumi na izvoarelor istorice, dar şi a celor antro
ponimice, a analizei comparative a elementelor stil istice a vestigiilor înseşi. 

Urmând Valea Ohului, spre izvoare, în frumosul peisaj al Ciucului, se remarcă 
frecvenţa caselor cu cruci pc coama acoperişului şi biserici i zolate, pe aceea a dealurilor, după 
o toarte bătrână tradiţie românească. Poposim în satul 'fo)meşti (corn. Cârţa). În hotarul aces
teia, pe un dâmb din afara vetrei construite a aşeârii ,  dăinuie resturile unei biserici 
medievale. Acestea sunt constituite, de fapt, din lai:Uri le de nord şi vest, pe patru nivele, ale 
turnului, dar şi fragmente din celelalte două. Pământul movil it  indică fundaţiile bisericii, 
lesne de dezvelit prin cercetări arheologice. Vestigii le au fost menţionate de Virgil Vătăşianu, 
în temeiul oferit de bibliografie (Orbân Balâzs şi Se bcstyen Joseph)27 , referindu-se la clopot-
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niţă, la nava, posibil tâvănită şi la altarul gotic. Se pr•::ia informaţia p�âsirii în 1 725 a bisericii, 
ca şi pe aceea a recuperării materialului la edificarea actualei biserici parohiale romano-catolice. 
Precizăm câ aceasta, confonn unei inscripţii,  este din 1 77 8 ,  stilul baroc fiind cel folosit în arhi
tectura transilvană, în acea epocă.2K Aici se păstrează şi cl opotul, datat 1 495,  pe care bibliografia 
amintit!\ îl comentează29, luat de la biserica distrusă, ipoteza privi nd-o pe aceasta fiindcâ ea face 
parte din grupul bisericilor sală gotice târzii, cu clopotniră pe vest, aflate in Ciuc şi ridicate sub 
influenţa şantierului mănăstirii fnmciscane din Şumuleu ' 0 . 

La prima investigare tăcută de noi, resturile bisericii  de la Tomeşti (în 22 april ie 
1983)3 1 ,  am remarcat, din structura turnului de piatr�. contraforturile în trepte12 , dispuse 
oblic; ferestrele în arc frânt de la ultimul niveJD ; l!lcaşurik bârnelor ce separau nivelele tur
nului (într-unele păstrându-se crâmpeie de grinzi). 

Biserica a fost înconjurată de cimitir, acesta C·)ntinuând srt fie folosit până astăzi in 
pofida stării de ruinâ a acesteia. 

La cercetarea, din 1 983,  a vestigiilor de la To:neşti,  cimitirul era neîngrij it, dâmbul 
plin de monninte, neîmprejmuit. Interlocutori i  de at.mci, localn ici, buni cunoscători ai limbii 
române, ne-au asigurat că c im itirul este folosit de multe familii  ce din străbuni îşi ştiu aici 
locul de veci, iar că din resturi le bisericiiJ4 s-au tot luat, de-a lungul vremii, pietre folosite la 
casele "ungurilor"H. 

Din puzderia cruci lor de morminte ce ocupau intregul dâmb, cele mai multe erau din 
piatră36 , puţine din lemn, iar cele mai recente din fier3 ' . Antroponimia pe care o evidenţiau 
textele crucilor dovedea, fără rezerve, folosirea cimitin lui de către o puternică şi consecven
tă populaţie de etnie românească. 

Revenind la Tomeşti, după 14 aniJS  , în gil.nd Jl lărgirii observaţiilor asupra monu
mentului şi cimitirului, am găsit o situaţie schimbată. Un gard înalt, din sârmă, înconjura 
dâmbul, iar porţi le, asemenea, erau lăcătuite. Mormintde erau îngrij ite. Sporiser:! crucile de 
fier, se împuţinaserâ cele de piatră, dispăruseră cel<: din lemn. Movi liţe joase indicau vechi 
monninte rămase fhră de cruc i .  Cimitirul de pe acest dâmb, de pe care se deschide o minunată 
privel işte peste holde şi dealuri, este, după cum am ati ·mat, folosit de români, unii ce poate 
îşi uitaseră l imba, dar rămăseseră credincioşi confesiunii  în care s-au născut, cele mai recente 
îngropări fiind din 1 992. 

Vom înşirui aici ; grupându-le pe antroponime, numele pe care am reuşit să le 
culegem de pe crucile cimiti ruluiW . Am aflat, astfel ,  că '' i tt nyugszik" (aici odihneşte), în 
"beke poroira" (veşnică pomenire): Olah lstvan40 1 840- 1 887, Olah Tudor (sec .XIX), Olah 
Mihaly, 1 87 1 -1936, Olah Gabor4 1 1 904- 1 989, Olah B orbat42, 1 960, Olah Erzsebet, 1 968-
1 989. Sub antroponimul gentilic Boer, îi străjuie crucile 11-.!: Peter, pe Janos, 1 90 1  - 1 98 5 ;  
Marton, 1 909- 1 98 5 ;  Ferenţ, 1 94 5 - 1  9 8 5 ,  I l  încâ doi gentil i c i  Boer, a căror prenume nu s e  mai 
citeşte. Cu numele de Şandor43 sunt pomeniţi, în cimitir, următorii români : Borbala 1 87 1 -
1957, Catarina 1 875- 1 950 (ultima cifră nu este sigură: ,  lstvan 1 877-1946, Ana 1 877-1 963, 
Peter 1 890, Istvan 1 895- 1 955 ş i  alţi trei Şandor, cu al:e date nedescifrabile.  Antroponimul 
Demeter, frecvent în onomastica românească (prin traducerea lui Dumitru şi al lui Dimitrie)44 
a fost purtat, după însemnări le de pe cruci de: Demet,�r F eter 1 87 0- 1 93 8, de la noi 1 899- 1 983, 
de Jstvan şi  Peter (fără anii  de viaţă). Sub numele d e  f�:milit� Szebeni sunt amintiti pe cruc i :  
lstvan 1 872- 1 947, Janos 1 9 1 4- 1 979, Miclos 1 922- 1 99:., amintind-o acum şi  p e  Sabo45 Ana 
1 905-1 962. Sub antroponi m i cul Todor46 , mai sunt amintiţi de cruci :  Borbala 1 890- 1 95?, 
lstvan 1 897- 1 930, Miclos 1 898. Gabor, devenit genti l ic 47 , < •  fost purtat de Peter (râposat in 
1 958), de M iclos 1 966- 1 967 şi de încă un sătean (de pl: crucea căruia nu se mai descifrează 
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altceva). Antroponimul românesc Crăciun (deveni . Karacson)4R este citit pe crUL:ea lui Ferenţ, 
1 883- 1 947, şi pe o alta ce nu mai păstrează nici o dată Sfâr�im pomelnicul numelor citite pe 
crucile de mormânt din necropola veche de la Tomc 1ti cu cele ce urmează: Barabas l stvan 1 885-

1 95 5 ,  Barabas Mihali 1 92 5 - 1 947, Marton49 Borb� la, n ăscută 1 895,  Fink Peter, născut 1 925, 
AntaPO 1 902- 1 974, Sali Rozalia 1 964 (probabil anul decesului), Terme Miclos 1 966- 1 967 ( ?). 

Din generoasa informaţie primită de la !ocaluici în 1 9 83, face parte şi tradiţia, cu 
stricteţe păstrată, conform căreia biserica de pe df' mb " fost distrusă de tătari, cu trei sute de 
ani în urmă (deci finele secolului al XVII-lea) de la aceştia trăgându-şi denumirea şi vârful 
Tătaru din Munţii Harghite i .  În actuala biserid1 mmano-catolică am cercetat o listă a pre
oţilor, ce începe cu 1 690.  O amintim nu pentru a sugera o legătură între această dată şi aceea 
a dărâmării biserici i ,  ci pentru a adăuga la şiragul antroponimelor româneşti alte exemple, alte 
d9vezi ale convieţuirii cu secuii , ale procesubi de asi milare. Amintim, astfel, din l istă, pe 
preotul VereşS I , dar şi pe preotul Deak52. DerivU r:.n�st ultim antroponim de la fhncţia de diac 
(scriitor de acte, conducător de şcoală, dascăl de copi i ,  �1jutor de preot) întâlnită în mediul 
românesc încă din secolul al X l V-Iea5l . 

În Zarand. numele unui sat, Dicd, rev·�ne :�. de !a această indeletnicire54 . În sud-estul 
Transilvaniei îi întâlnim, ca atare, pe file de cărţ sa:.1 în cunscripţi i ,  precum pe diacul Toader, în 
1 709, la Odrihei55 (Murcş), pc diacul Petruş Gavril ,  la Voşlobeni, în 1 74856, pe popa Ioan Diac, 
consemnat, în 1 788, la Velchiar (azi Răzoare, Mun ş ) ,  ca slujitor al bisericii57 ş.a. Pentru acest 
antroponim, amintim cele patru familii "Deak", 1:on:;crist în 1 748, in scaunul Gheorghienilor58 . 

Din izvorul antroponimiC de la Tomeşti . l:âteva aprecieri suplimentare se cuvin gen
tilicilor: Olah şi Boer, a căror desime in onomast ica rumLnească a fost remarcată59 . Menţionăm 
pentru amândouă numele, unul provenit de la atributul l"Omân, celălalt de la o stare socială, o 
instituţie chiar, a boeiratului6!1, reflectarea lor în topunimia majoră transilvăneană6 1 • 

Pentru cadrul geografic şi istoric al satu ui Tomeşti, rememorăm cele 9 famili i  de 
"Oiah", înscrise în 1 748, în conscripţia român ilo · din scaunul Gheorghieni62 , dar şi trista 
constatare de la 1 900 privitoare la mulţimea nurnebr de "Oiah", în districtul Giurgeului :  "care 
trădează că oarecând respectivele famil i i  au fost romdne"6J . În acelaşi context subliniem 
marea prezenţă a numelui Boer, in izvoare de veac XVl l l -XIX, ale Scaunului Mureş, fie la 
jeleri , sau chiar la iobagi64 , dar şi la alţi i ce au re;;i stat cruntei feudalizări, păstrându-şi sesia 
ş i  starea de nobi J i65 . Trecerea antroponimelor româneşti (Boer, Olah) la secui, prin dez
naţional izare a fost n:marcatt6 . În acest fel au ajuns primipiJi67 a<.:ei "Boer", întâlniţi ca atare 
la 1 6 ] 468 , sau Stephanus Boer, secretar gubernial . atestat l a 1 75069 . 

Nu ne oprim asupra acelor "Boer", ce de� bună voie, din interes, şi-au trădat, de-a 
lungul timpului neamuJ70 , ci vom stărui în memona acel ora ce au susţinut cu dârzenie, pe cât 
le-a fost posibil ,  fiinţa românească, prin altar ş ca J,:e, în întreg sud-estul Transilvaniei . 
Generaţii de preoţi " Bocr'' au păstorit biserici le7 1 ş; poporul din această parte de ţară72 , multe 
dintre acestea fiind distruse ulterior, precum Elisvn i ,  Bodogaia, Aldea, Odorht�i ş.a. Îi vom 
evoca prin spiritul faptelor pe unii dintre aceşt ia .  De preotul Demetriu Boer din Poian 
(Covasna) se leagă ctitorirea bisericii de lemn Sf.A rhangheli  de acolo, în 1 760. Păstrând acest 
gând un descendent, de peste un veac, Iosif Boer face aceluiaşi lăcaş o fundaţiune de 1 00 

fl.73.  La sfârşitul de veac. XVlll ,  Dimitrie Popov 1c i  Boer din Chepeţ (Covasna) este atestat 
întocmind cărţi manuscrise, cu o largă circulaţie'4 . În 1 797 însemnările marginale îl con
semnează în activitatea de cumpărător de cărţi pe Nicolae Boer de la Ghel inţa75 (Covasna), 
la parohia de aici numărându-se două generaţii dt preoţ i "Boer'' şi in prima jumătate a sec
olului al XIX-lea76 . Note istorice îi dovedesc pe protopopul Ioan Boer al Eparhiei 
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Odorheiului şi pe parohul Dimitrie Boer preocupaţi de dl!ţile bisericii, dar şi de toaca de fier 
a acesteia (in 1 8 1  8)77 . Faptele ii evidenţiază personalitatea preotului paroh Ioan Boer din 
Ciuc-Sângeorgiu (Harghita}, harnic cumpărător de ciirţi .  vrednic p�stor al obşti i, prin grija sa 
ridicându-se, în 1 840, biserica de zid, in locul celei bătrâne, în hramul Sf.Gheorghe, menţi
nut din adâncă istorie78 . În 1 862, pentru edificarea bi� erici i de lemn de la Bicaz79 au făcut 
danie locul necesar Florea Bocr şi fiul său VasileBo . Exemple de felul acesta ar putea continua. 

Să-i detaşăm, acum, pe românii din Tomeşt iR I  din rubricile statisticilor de veac 
XVlll şi ulterioare, ca şi din alte surse (şematisme)E2 . 

În 1 733,  districtul Ciuc nu a fost cuprins ·In conscripţia acelui an, nefiind exclusă 
posibil itatea aflării părţii corespunzătoare în vreun tond arhivistic. Ne încurajează spre 
această ipoteză descoperirea preţiosului izvor docuncntar din 1 748, privind scaunul 
Gheorghieni83 . Unitatea geografică şi istorică a acestui a cu Intreaga zonă a Ciucului (de Sus 
şi de Jos) îngăduie extinderea asupra-i a măcar douit cons 11leraţi i .  Una este cea cuprinsă in 
titlul dat amintitului izvor de cei doi semnatari, dintre care unul lanos Bereczk,era de origine 
română84. În traducere, din latină, titlul este acesta: "Conscripţia românilor care locuiesc ş i  
trăiesc peste tot în satele şi mai ales în munţii şi pădurile din scaunul secuiesc Giurgeu"85 . 
Cea de a doua consideraţie se referă la gentil icile romimeşti dar cu predilecţie la prenumele 
purtate, desigur, şi de români i  din Tomeşti. Amintim, dintre acestea, numele: Chirilă, Teodor, 
Vasile, Simon, Gheorghe, Dochiţa, Anuţa, Ioana, Teodora, Tcodosia, Porfira86 . 

Afilierea românilor din Tomeşti parohiei din Sândominic, satul vecin, între hotarele 
cărora biserica din Tomeşti fusese aşezată, avusese loc din vechime, sau după distrugerea 
acesteia, nu putem preciza. Au răzbit, până astăzi, din biserk:a de la Sândominic, mărturii de 
cultură din al XVII-lea veacM7 . 

Conscripţia românilor d in 1 750 înscria la Tomeşti 73 suflete, iar la Sândominic 258 
suflete, cu biserică, preot, cantor şi ajutorHB, iar aceea dl peste un deceniu înregistra numai 20 
familii unite, în prima aşezare, iar în cea de a doua 3 6  famil i i  (tot unite), biserică şi doi pre
oţi89 . Unul dintre aceştia era popa Ioan, ce înşirase p;:  file din Liturghi (Bucureşti, 1 746), 
începând cu 1 762, naşterea celor I l  copii ai săi90 . Unu . dintre aceştia, popa Ioan a participat 
în 1 2  august 1 782 la alegerea episcopului Ioan Bob'l l , tot lui datorându-i-se înlocuirea bi
sericii bătrâne din Sândominic, în 1 787, cu cea existentă, până în zi lele noastre92 . Şcoala 
românească de aici, conscrisă în 1 765,  sub dascălul A lexie'n va fi fost primitoare şi pentru 
pruncii din Tomeşti94 . 

În 1 835 au fost înregistrate, la Tomeşti, 207 � uflete români,  cu toate acestea patru 
ani mai târziu satul este înscris în rândul local ităţilor ungurcşti, eroare in care se insistă. În 
1 900, în satul "curat unguresc" ,  se constată însa numl!.rul cel mai mare de locuitori de confe
siunea română, în raport cu alte sate95 . Necropola de [[, Tomeşti, mai sus prezentată, se con
stituie într-un argument tulburător împotriva omogenităţii ungureşti a aşezării ,  susţinând fără 
drept de apel mulţimea românilor, stăruitori în credinţa lor. 

Elementele gotice ale bisericii de pe dâmbul cimitirului dovedesc construirea sa în 
acest stil96 . Studiile, cu competenţă şi seriozitate daborate, privind arhitectura de zid 
româneascâ din Transilvania, sec . Xli-XV97, dovedesc conturarea, sub influenţa gotică, a 
unui tip de biserică românească, a cărei personalitate bine definită, se impune până târziu, in 
secolele XVI-XVII98 . Acestui tip de biserică aparţine, după elementele păstrate sau consem
nate, şi biserica de la Tomeşti, săpăturile arheologicc9<J atât de solicitate, sporind repertoriul 
de elemente stilistice, prilejuind o mai strictă datare: îmre sfârşitul secolului al XIV-lea şi al 
celui de al XV-lea. B isericile de care o vom apropia pt: aceea de la Tomeşti se găsesc pe tot 
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cuprinsul Transilvaniei, în centrul ei, în zonele istorice puternic marcate de instituţiile 
cneziale şi voievodale româneşti , în Hunedoara şi Maramureş, in vestul şi sudul provinciei . 

În ambianţa românească a acestor biserici sală, vom regăsi analogiile sti l istice, necesare 
înţelegerii bisericii de la Tomcşti. Pentru turnul d� vest, Jecroşat pe trei laturi, amintim bi
serica de veac XII I  din Sânta Maria Orlea (Hunedoara), ea rămânând de exemplificare şi pen
tru altarul boltit gotic, şi nava Lăvănită i OO . La ()iul cşti . în Maramureş, săpăturile arheologice 
au scos la iveală fundaţii le turnului de vest, dar şi contraforţii oblici (pieziş) ai bisericii 
voievodale, din preajma anului 1 3 80 10 1  . Parterul 1urnu!ui clopotniţă (înglobat în secolul XV 
în pronaos) a fost identi ficat arheologic şi la biseri·:a din Strei 1 °2 (Hunedoara). Elementele de 
comparaţie oferite de ctitoria cnezilor Bâlea, de la Crisdor este turnul, în decroş pe vest, dar 
şi arcele frânte ale ferestrelori U1 . Cu turn clopotnip, similar, este prevăzută şi ctitoria voievo
dului Moga (cea 1 400) de la Hălmagiu (Arad), săpături le arheologice reliefând şi contraforţi i  
oblici de  la toate colţurile bisericii i U4 • Pentru �Jni� atea constructivă a turnului, mai adăugăm 
ctitori ile de la Ribiţa (Hunedoara), Almaşul Marc ·Joseni şi Gârboviţa (Aiba) 1 0� . Exemplele 
alese pentru boltire gotică, dar şi pentru contrafr·rţi i dispuşi oblic, sunt oferite de biserica 

domnească de la Râşnov i06 (Braşov), de aceea cne lială de Ia Zlatna1U7 (Alba) .  Pentru boltirea 
gotică recurgem şi la o biserică din Tara Făgăraşt lui,de la Voicvodeni i  Mari 10� . Ades sem
nalaţii contraforţi obl ici îşi mai află semenii la ctitorii le cneziale de la Râu de Mori-Suseni 1 09 
(Hunedoara) şi �upşa i i O  (Alba), la  biserica d in  Gâ ·bova de Sus I I I  (acelaşi judeţ), alăturându
li-se şi cei descoperiţi arheologic la Dezna l l 2 (Arad). 

Analogiile aflate bisericii de la Tomeşti, în aria medievală a arhitecturi i româneşti 
din Transilvania, îi afirmă apartenenţa comună, cercetărilor arheologice revenindu-le dreptul 
de validare. 

Prezent la Tomeşti, cu un secol şi câtev<� decenii în urmă, Orbăn Balăzs i i J  a văzut 
ruinele bisericii în stil gotic, de pe dâmbul din hotarul cu satul Sândominic, ce deservise 
ambele aşezări. Ştirile despre biserică le-a împănat cu legende : despre ''lacul �ră fund", 
"despre gârla ascunsă",  despre "casa clopotar;,�lw " prftbuşită din vina furării clopotului. A 
descris şi .  vegetaţia lacustră. Ceea ce nu a văzut Orbân Balăzs: "fiindcă nu trebuia" a fost 
necropola neamului românesc din Tomeşti, a moş t lor şi strămoşi lor, densă în mormintele cu 
pioşenie îngrij ite. Cu mâhnire a remarcat l . l .  Russu faptul că în peregrinările sale Orban 
Balăzs a văzut "totul" ,  doar pe români foarte greu îi observa: "despre l imba şi antroponimia 
lor bogată nici un cuvânt" 1 1 4 . Grăitoare dovad;l, în ace >t sens, aduce cimitirul de la Tomeşti . 
Ştia Orbăn Balăzs şi despre aflarea aici, la Bogâthiual, a cârjei episcopale a lui Andrei 
Băthori, care era de fapt de secol XIX, dar nu a aflat o;ă in hotarul comunei, la locul numit 
"Păsztorbuk", a fost omorât acest principe-cardinal al Transilvaniei, la 2 1  noiembrie 1 599, 
după victoria lui Mihai Viteazu de la Şelimbărl l � . Sândominicul (Sz. Domokos) nu 1 -a atras 
pe Orbăn Balăzs 1 1 6 : "nu este nimic de semnalat, c 1 1  tristeţe vede călătorul, dar în regiune sunt 
alte lucruri mai interesante de văzut" 1 1 7 . Să- I Ji intrisrat pe călător mulţimea românilor din 
Sândominic, graiul, antroponimia şi portul ace;;tora, picorescul lăcaşului lor de lemn, în hra
mul Sf.Arhangheli ,  păzitori ai uşii bisericii? Din păcate , de atunci s-au abătut şi asupra 
Sândominicului vremi ce nu I -au cruţat. 

Părăsind perimetrul construit al comune:i B rMuţ (Covasna), coborând văi, luând pieptiş 
dealuri, se ajunge pe o terasă a Dealului Cipa, pe car� sunt risipite ziduri şi grămezi de piatră. Un 
iubitor şi btin cunoscător al plaiurilor mi-a indicat V( Stigiile şi mi-a fost călăuză l i S . 

Suprafaţa apreciabilă ocupată de ruini , dar şi unităţile ce se pot identifica: biserica, 
incinta, poarta 1 1 9 , conturează imaginea unei cw1i medievale, iar larga deschidere,asupra 
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văilor Cormoiului şi Vărghişului, evidenţiază caracterul de apărare al acesteia 120 . Se 
păstrează tradiţia conform câre ta la poalele dealului cu ruini a fost un sat, a cărei vatră a fost 
strămutatâ demuJt1 2 1  . Pereţi i  din piatră cu mortar de var, păstraţi din bisericii, înga.duie să se 
citească. nava dreptunghiulară, poziţia decroşatâ a altamlui, posibil scmicircular (după contu
rul pământului de deasupra fundaţii lor). Pereţi i lungi ai navei măsoarâ aproximativ 6 m, 
înălţimea urcând pe alocuri până la 1 ,50 m. IntrArii de vest i se citeşte forma semicirculară. 
În afara materialului de construcţ ie  şi a tipului de plan, ,;e o apropie de biserica de la  Tomeşti, 
rcgăsim la aceasta de pe Dealul Cipa şi contraforţii oblici, de la colţurile vestice şi esticel22 . 
În peretele vestic se disting locurile în care se sprij im:au grinzi le, întrunele cu crâmpeie de 
lemn, elemente suficiente pentru existenţa, de altădată. a clopotniţei, în decroş, l iberă pe trei 
laturi, similară celei de la Tomeşti .  

Cercetările arheologice de pe "dealul Cipa", inperios cerute de adevărul istoric, vor 
fi îngreunate prin accesul aici,  dar lesnicioase prin ren1rilc de deasupra nivelului pământu
lui, prin traseul vădit al fundaţi i lor. Mormanele de 1iduri, ce indică incinta şi poarta de acces 
vin şi ele în ajutorul acelora ce-şi vor asuma sarcina ccrcet:lrilor şti inţifice. Caracterul româ
nesc al complexului medieval de pe dealul Cipa este r eflec tat în slova documentelor referi
toare la părţi din hotarul actual al comunei Brăduţ. Astfe l satul Tălişoara apare în prima 
atestare documentară, cunoscută sub denumirea luată de la originea sa etnică: Olasztelekm . 
Revine această consemnare din 1 3 32, din registrele de dijrră  papale, faptul marcând anteri
oritatea aşezării ,  dovedeşte existenţa şi continuitatea obştii româneşti în condiţi ile con
vieţuirii cu o comunitate catol ică 124 . Se pot invoca argumente în acest sens. Amintim dintre 
acestea pe cel referitor la satul Vlaha (Cluj) a cărei apariţie documentară se datorează tot re
gistrelor papale m , ca şi pe cel al satului Şona (Alba) ,:u aceeaşi sursă a primei sale atestâri 
documentare. Să menţionăm însâ pentru cel din tum � citat, confirmarea caracterului său 
românesc: 1 46 1  plătea census quinquagesimalis, dare rom:\nească; în 1 474 este denumit : 
poss Olahmezew, iar trei ani mai târziu, i se .itet:t1\ instituţia proprie: "Kenezius de 
Zepmezew" 1 26 . 

Resturile complexului de pe Dealul Cipa, patt-rnitatea acestuia, se poate lega de un 
gentilic român Bărbatl 27 , antroponimic cu o bogat:1 prf:zentă documentară. În lustrele 
scaunelor secuieşti, numele apare la fruntaşi şi nobil i  �ccui, prel uate odată cu purtători i  lor, 
asemeni altor antroponimiCe româneşti, precum Boer, Olah :: .a. l 28 . În 1 566 sunt con semnaţi : 
Borbat Ioan, Borbat Petrus, Borbat Franciscus l 29 . in lustra din 1 602, antroponimul se 
întâlneşte în scaunele Sepsi, Kezdi şi Orbat, între "nom1 11a nobium" l 1° . De Ia Tălişoara, con
scripţia din 1 604, îl înscrie pe Borbat Tomai J I  , iar zece ani mai târziu singurii de aici înre
gistraţi, în rândul primipi l i lor, sunt: Borbat Tom:ts, Borbat Janos şi Borbat Peter132 . Sunt neîn
doielnic români intraţi in rândul fruntaşilor secui , pentru a-şi păstra, în această stare, privilegii 
pierdute ca români, în condiţiile feudalizări i, a kgislatiei potrivnice lor. La Brăduţ, din familia 
Borbat (Bll.rbat), doi membri Ioan şi Mihail, erau judecăto ri, la sfârşitul secolului al XVIll-leam. 

Izvoarele scrise reflectă răspândirea numelui Bărbat in constantul mediu românesc 
transi lvan 1 34, dar şi rolul de fruntaşi al unor asemenea gentilici, in instituţiile obştii .  Cuvine
se a- 1 aminti, pentru început, pe voievodul Bărbat, fralele lui Litovoi, alâturi de care a lup
tat, în 1 277, împotriva politicii  de feudalizare a regalităţii maghiare, fiind luat prizonier, 
istoricii au stabilit locul bă.tâlici din Tara Haţegului , la Râu Bărbat pe râul cu acelaşi nume, 
opiniind că toponimele provin de la voievodul Bărbatl 1 5 . Rădăcinile adânci ale cnezilor de 
aici, vitalitatea acestorai J6 , ne determină presupunerea că toponimia de la Râu Bărbat derivă 
de la un întemeietor Bărbat. Un cnezat cu nume preluat de la un Bărbat moş, întemeietor, 
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s-a numărat printre cele numeroase din zona mvntoasa a Turdei şi anwne Borbathfalva137 
(satul Bărbat). Dispunem de componenţa nominalizată a două scaune de judecatăi J8  , 
desfăşurate în temeiul dreptului cnezial, distanlate în spaţiul transilvan şi timp, ambele 
incluzând câte un Bărbat La cel din Tara Ha]:egulu i , din 2 iunie 1 360 este numit Dumitru, 
fiul lui Bărbati W , iar în acel din Tara Făgăraşu 1ui , din 1 527, Bărbat din Drăguş i -IO . Între sem
nalări le documentare a toponimici lor majore, prc ven ile din antroponimicul Bărbat 1 4 1  , una 
aparţine actualului judeţ Murcş l 42 . 

Legarea unor cnezate de numele Bărbat sau J3oer nu este exclusă nici pentru sud
estul Transilvan iei, ţinând cont de dovezile suprav ieţurii unor atari cnezi şi în scaunele 
secuieşti 1 4J , în pofida pulberii vremuri lor. Un r ocument din 1 390 atestă în Trei Scaune : 
"Keneziatus possessionis olahalis" Ozun144 , faptul constituind încă o dovadă a existenţei 
obştii şi instituţiei româneşti ,  în condi ţiile conv ieţu iri i  cu o colec1 ivitate catolică, graţie căreia 
aşezarea îşi află o primă menţ ionare ( 1 332) în :egis;:rele dijmelor papale 1 45 . Pe cneazul 
Bogdan din Fekete ( Mureş) numit într-un do,:ument din 1425 1 46 îl amintim căci ne prile
juieşte remarcarea bogăţiei toponimice Fekete (Negru 1, în toată Transilvan ia 1 47 . În lumina 
tuturor aspectelor istorice relevate se naşte intrebarea existenţei unei legături între ansamblul 
feudal de pe Dealul Ci pa şi vreun cneaz sau voievod român Bărhat 148 , d in secolul XIII-XIV. 
Cercetările arheologice sunt, prin excelenţă, cde de la care poate veni răspunsul. 

Trecând peste Connuş şi Vărghiş, rehefti l urca treptat spre coarnele Vârghişului, în 
hotarul comunei Mereşti 1 49 . Aici arheologii sapă cu sârg, competenţă şi risc, o aşezare daci
că, ce-şi dezvăluie an de an tainele de atâta vrenc ascunse, cercetările aducând dovezi de 
locuire şi peste secole (din Xl-XII ) 1 50 . Iubitorii artei l emnului au avut din nou prilejul con
statării izvoarelor motivelor decorative, preluate �i transmise de meşterii lemnului : brăduţul, 
crestătura alveolară, frânghia, crucea înscrisă, spirala, formele geometrice 1 5 1 ş .a. În  această 
ambianţă, completând-o, şi-a tăcut apariţia, prin seco lul al X l l l-lea şi o biserică de zid, o 
capelă trăitoare până astăzi. O menţionăm în stud i ul df faţă, deşi nu am cercetat-o, benefici
ind de informaţiile generoase ale Doamnei Vi ori ca Crişan 1 52 , gâ.ndul fiind acela al atragerii 
atenţiei asupra monumentului. De tip sală, biseri l:a pn!zintă analogii cu aceea de pe Dealul 
Cipa, dimensiunile mai m:1runte fiind o dovad�t a :mterioritătii sale. Un cadru istoric îi putem 
reconstitui pornind de la denumirea de început a <�şezării căre ia a aparţ inut şi anwne: Almaş 
( 1 333) 1 51 . Este un toponimie frecvent în Transihania154 cu veche regăsire şi în Moldova155 
. Semnificativă este prezenţa Almaşurilor in zor e muntoase, dar şi confirmarea, in docu
mentele păstrate atributului românesc, a instituţ iei cne2.iale, uneori chiar a capelei valahe 1 56 . 
În afara Almaşului harghitan, în estul Transilva.ni , : i ,  mai eslC semnalată documentar şi "terra 
Almaş", cu timpurie datare ( 1 256) 1 57 . Coborându-ş i vatra mai la vale, satul Almaşnu şi-a 
părăsit vreme îndelungată străvechea-i denumin: 1 5 �  . Evoluţia sa firească a fost tulburată, ase
meni atâtor altora, de procesul deznaţional iză:-i i . Cifre le conscripţii lor sunt zgârcite şi con
tradictorii. În t imp ce la 1 73 3 sunt înregistrate un număr de 1 2  famili i  1 59 , peste trei decenii 
acesta este sporit la 29 (20 unite şi 9 ortodoxe) 1 6° . În aceeaşi vreme satul vecin Aldea este 
consemnat cu o bise rică ş i doar 7 fami l ii 1 6 1 . Cele 368 :mflete din Mereşti , numărate la 1 835 ,  
erau afiliate bisericii d i n  Aldea, dovada puterii paroh ie i , contrazicând datele conscripţiei 
întocmite de generalul Bucov. În 1 907, satul Men:şli avea casă parohială şi lăcaş de cult162 , 
desigur mult mai vechi,  neînţelegându-se altfel co .1strui:-ea altuia în 1 938- 1 93 9 1 63.  Este greu, 
de asemenea, de crezut ac t ivitatea şcolii româ.neş l i ,  în secolul al XIX-lea în condiţii le  lipsei 
bisericii (înainte de 1 866 şcoala era condusă d-e preotul Boeru) I M . 

Din sumumul de informaţi i de la Tomesti, ac:unate de Orbân Balazs, face parte şi 
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aceasta (în traducerea din maghiară): " În hotarul Sz.Tamas dealul Naskalăt, unul din vârfuri 
se numeşte Dealul Capelei (Kapolnahegynek) unde St' văd nişte ruine ale unei capete, după 
părerea mea ele sunt ruinele unui turn de strajă, pf:ntru cii a merge a te ruga pe un drum de 
cea 5 -6 ore pe vârf de munte este imposibiJ " 1 65 . Făr[. îndoialt\, Orban Balăzs nu a urcat la 
ruine, preluând tradiţia din memoria localnicilorl 66 . În cauza aceste i tradiţii pledează bise
ricuţa de pe coama Vârghişului şi nu numai . Mai sus de satu l bihorean Voivozj l 67 ,  în mij locul 
unei poieni din munţii Plopişul ui,  in vecinătatea izvoarelor Bistrei ,  dăinuiau urme de ziduri, 
punctul toponimie fiind denumit, în tradiţia locului " Biscricuţa".  Pe promontoriu! poienei, 
săpăturile arheologice au scos la iveal!!. un complex de construcţi i, în mij locul cărora trona 
"Bisericuţa" de piatră, de secol al XIII-lea, tip navă, ·:u al tarul dccroşat semicircular, neîn
doielnic de origine româneascăl 68 . 

Menţionarea "Bisericuţii" din Munţii Prislopului l 69 cuprinde în sine o dorinţ!!., un 
îndemn la cercetarea şi conservarea vestigii lor de la Tomeşti 1 7° , a acelora de pe Dealul Cipa 
(Brăduţ), a capelei de pe coama Vârghişului, a ruinelor de pe " Dealul Capelei" din Tomeşti 
şi a altor asemenea obiective sau puncte toponimice, ce s'� c onstituie în dovezi viabile ale 
realităţilor istorice din sud-estul Transilvaniei . 

NOTE 

1 A Szekelyflild leirasa . . .  (Buda)Pesta, 1 -IV, 1 868- 1 870. 
2 I.I .Russu, Românii şi l'ecuii, Bucureşti, 1 990, p.80-82. ' 
3 V. Lechinţan, Orbăn Balăzs, Descrierea secuimii . . .  , în " Românul", an VII, nr.SO (348), 1 6-22 decem 

brie 1 996; /dem, 1 1 ,  an Vlll, 2 (352), 1 3 - 1 9  ianllarie 1 91)7. 
4 1 . , 1 .  Russu, op.cit., p.42, 44-48. 
5 Ibidem, p.20 şi urm. 
6 Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn monumente istori�E' din Episcopicr Alba Iuliei. Mărturii de 

continuitate şi creaţie românească, Alba Iulia, 1 %7, p.278-279. 
7 Idem, p.322-323; Costin Ferieşan, Izvoare de demograjie istori<:ă, 1, Transilvania, Bucureşti, 1 986, p.26 1 .  
8 I.Cristache-Panait, op. cit., p.26 1 .  
9 1.Cristache-Panait, op. cil., p.3 1 7 . 
10 Sematism, B laj , 1 900, p.334.  
1 1  I .I .Russu, op. cit., p.82. 
12 Idem, p.99- l 1 4. 
1 3  Secuizarea românilor prin religie, Cluj, 1 927 , p. 1 7 .  
14 Ioana Cristache-Panait, Capitolul I I I  din 1 . , 1 .  Russu, Românii şi  secu ii, p. 1 85-1 86. 
1 5  1 .  1. Russu, op.cit. , p. 1 I l .  
1 6  N. Ciolan, Transilvania ultima prigoană maghiară, Romi, 1 %0; ldem, edi�ia a II-a Transilvania 

prlgonită de unguri, Tg.Mureş, 1 996. 
17 1 ., 1. Russu, op.cit. , p. 1 3 8 ş i  p. 92. 

1 8  Menţionăm câteva din lucrările tipărite. Costin Fenqan, Izvoare de demograjie istorică, 1 ,  
Transilvania, Bucureşti, 1 986; 1 1 ,  1 987; Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn. Monumente istorice 
din Episcopia Alba Iuliei. Mărturii de continuitate şi creaţie românească, Alba Iulia, 1 987 (cuprinzând 
judeţele Alba, Mureş şi Harghita); Ioan Ranca, Româmi dm scaunele secuieşti în antroponimele din 
c:onsripţii, vol.l, Cluj Napoca, 1 995 ;  Ioan Ucătuşu, Identitate şi cultură la românii din secuime, Cluj
Napoca, 1 995.  Remarcăm apariţia primului anuar ( 1 996} al Jeriodicului Angustia. 
19 N. Iorga, Istoria Lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1 968, p.4 1 2. 
20 1 . ,  1. .Russu, op.cit., p. I S . 
21 Ibidem, p. l 43 .  
22 S.Opreanu, Între românii săcuizali. în "Graiul românesc" .  1 ,  1 '>27, p.9; I .Cristache-Panait, capitolul 

III din Românii şi secuii, p. 1 86- 1 87.  
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23 Ibidem; I .Cristache-Panait, 8i.1·�·rici de lemn monumente ;storice, p.JJO. 
24 Ibidem, p.33 1 .  
25 Ibidem, p.323 .  
26 1bidem, p.3 1 7 . 
27 Istoria artei feudale În ţârile române, 1 ,  Bucureşti, 1 959, p.S50. 
28 Biserica are un portic cu fronton. A preluat modelu clop·.)tniţei în dccroş pe vest. Boltile navei sunt 

ă vela pe arce dublouri, iar cele ale absidei s � micin:ulare cu penetratii . Decorul bisericii este 
în stuc. Pentru valoarea arhitectonică a fost propu:;ă pe lista monumentelor istorice. 

29 Adăugăm că inscrip�ia în limba latină are la mijloc. in basorelief, în afara unei cruci, imaginea unui 
berbec, motiv semni ficativ pentru aceastr1 zonr1 renumită, odinioară, în creşterea oi lor. 

30 Virgil Vătăşianu, op. cit. , p.!\49-55 1 .  
3 1  În campania de cercetare pe teren, în judeţul Hc:rgh ita, a arhitecturii lemnului. 
32 Partea de sus ti ind acoperită cu cărămidă, material ce se regăseşte şi deasupra golului semicircular 
al intrării vestice. 
33 Câte una pe fiecare latură, cele de sud şi est fiind C·)nscr .. ,atc partia: .  
34 Acestea au fost trecute în evidenta monumente lor i >!orice, la ele făcându-se referiri:' şi în lucrări de 

specialitate, precum: Ioana Cristache-Panait. Bisaici de lemn monumente istorice din 
Episcopia A lba Iuliei ,  p.306; ldem, p. l 92- 1 93 ,  dir vo lumu 1 1 . 1 .  Russu, Românii şi secu ii. 

35 Cu această specificare s-a vrut probabi l sl'i ni se atrag[! atenţia ca nu este vorba de români i  ce foloseau 
încă acest cimitir. 

36 După un model întâlnit în întreaga Transilvanie, cu proiile şi cruci, în grosimea materialului. 
37 Ţevi de iier, cu o plăcută cu numele răposatului şi răstimpul vieţuirii. 
38  În 25 sept. 1 995 .  
39 A trebuit să grăbim notărilc căci, văzându-ne la un moment dat, două persoane de sex feminin ne-au 

reproşat cu asprime de ce am intrat în cimiti ·. Umc dintre ele cu frumos şi senin chip de 
româncă, ce vorbea perfect româneşte, a recunoscut că şi neamul ei este aici îngropat. 
Incidentul era urmarea indicatiilor primite d<! a se păzi aceste "realitAti istorice", de ochii 
specialiştilor, indicaţii cărora l i  se datora �i 1erecarea porţilor. 

40 Ştefan. 
41 Amintim frecvenţa numelui de Gabor la român:.i transilvăneni, citând aici regăsirile din conscriptia 

. de la 1 733 ,  cf C.Feneşan, op. cit. , p.99, 1 07, 1 20- l 22, 1 26, 1 27, 1 32, 1 37 dar şi pe cele din 
scaunul Gheorghienilor la 1 748, cf. Ibidem, ) .2 1 2-23 1 .  

42 Asupra antroponimului Borbat, vom insista cu pri ltju men1ionării ruinelor de pe dealul Cipa (BrAduţ). 
43 Se cunosc preoţi români c· u acest nume: popa lm11 Şandor la Eliseni (Harghita) între 1 848-1 893 , 
popa Ioan Şandor junior la parohia Sovata (Mure� ) .  cf. Şemantism, Blaj, 1 900, p.463-464; popa 

Ştefan Şandor la Sândoniinic (sat vecin cu T•Jmeşli), 1 867- 1 876, apoi preot la Cosonul Mare, 
cf. Ibidem, p.338, 573 . În onomastica românească se regăseşte şi forma Şandru, cf. Ştefan 
Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I l ,  Cluj-Napoccc, 1 979, p.47 1 ; nume regăsit la preoţi din 
conscriptia anului 1 733, cf. Costin Feneşan, op. cii. , p.92-93 (în diverse arhidiaconate). Îl 
amintim totuşi din zona Ciucului de la V:Jslc beni ş i  pe Pap Şandor, menţionat, cu sotia şi opt 
copii în conscripţia ce la 1 748, cf. ibidem , p 230. Pentru acelaşi nume, a se \ edea 1 . 1 .  Russu, 
op. cit. , p. l 3 0- 1 32 .  

44 Mulţime de  nume Demeter î n  conscripţiile Scaunu u i  Mmeş, cf. Ioan Ranca, Românii din scaunele 
secuieşti, 1 ,  p.292 (indice). Trimitem şi la cazurilo! mentionare de I . I .Russu, op.cit., p .7 1 ,  75, 
1 30- 1 33 , 246. 

45 Provenit desigur din Sava, cf.I . I .Russu, op.cit., p.5•5. Forma originară este întâlnită adesea Ia preoţi 
în conscriptia de la 1 733,  cf. Costin Fen•!Şat o, op.dt. , p.92-203 . În parohia Eliseni (Harghita) 
este consemnat la 1 840- 1 84 1 ,  preotul Te odor Sabo, cf.Semantism, Blaj ,  1 900, p.464. 

46 Cu frecvenţă regăsire, vezi I .I .Russu, op.cit. , p. 'i6-:;9, 62 , 70, 74, 1 1 7, 1 30, 227, 233, 25 1 .  
47 A se vedea nota 4 1 .  
48 Regăsit pe epitafele foştilor români, cf. l . l  . .  Russu, op.cit. p.84, 1 32-1 33 , 234. 
49 1 .  1 .  Russu, op.cil., p. l 29 
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50 Ibidem, p. 1 29, 240. ' 
S I  Antroponim întâlnit la români.  Îl evocăm, în acest sens, P'� cnentl Ioan Vereş, consemnat 

documentar la 1 43 3 ,  la Berez (în Caraş), cf.şt.Pascu, Voil'vodadul Transilvaniei, III, Cluj
Napoca, 1 984, p.429; O conscriptie de la 1 6 1 4  il în >eri a 'In scaunul Chezdi, pe Vereş Barbu, 

cf. Vasile Lechintan, Românii din scaunele secuieş1i la 1 ·514, în Angustia, 1 ,  Sf.Gheorghe, 
Cluj-Napoca, 1 986, p.98. 

52 Suntem convinşi câ multe anlro;Jonime româneşti sunt pe crucile din cimitirul romano-catolic. 
53 Şt .Pascu, op. cit., I I I ,  p.90-9 1 ,  1 99, 22 1 ,  280, 292. 
54 Ibidem, p.509 ; Coriolan Suciu,  Dicţionar i.�toric ul lomlittiţi/or din Transilvania, 1 ,  Bucureşti, 1 967, 

p. l 99. În 1 545 este amimit vrednicul hârbat Urban, d iacul la şcoala din Ţaga (Cluj), 
cf.Şt. Pascu, op.ci!. , p.90-9 1 În 1 789 două documer te se referă "la case dieceşti pe eclejie" şi 
respectiv la trimiterea de "dieci la normă să despri ndă Cltm să cade să pot învăţa prunci ", 
provenind din districtul Sol noe, cf.Arh. Şt. F. Alba Iuliu ,fond Miii'Op. G1:cat. pach. 1 7, 1 788- 1 789. 

55 Elena M ihu, Cartea veche romc1nească in ,\'c:aunul Mureş1. /ui, in Angustia, 1 ,  p. l 34. 
56 C.Feneşan, op. i::it. , p.232-233 .  
5 7  I .Cristache-Panait, op.cit , p.25::!.  
58 C.Feneşrin, op.cit. , p.2 1 7-2 1 8 . 
59 Şt.Pascu, op. cit., I l ,  Cluj-Napoca, l 9 72, p.472 ; l . I .Russu, op.cil . .  p.30, 56, 73-74, 1 27, 1 29, 1 92, 207-

208, 2 1 8-2 1 9, 220, 222, 228-229; Vasile Lechinţan, Românii din scaunele secuieşti la 1 6 1 4, în 

Angustia, 1 ,  p.93,  97. 1 07- 1 08,  I I I ,  1 22, 96- 1 26 (conscripţia); Ioan Ranca, op. cit. , p.XXXI
XXXII, p.308 (i ndice). 

60 Şt.Pascu, op. cit. , 1 ,  Cluj Napoca, 1 97 1 ,  p.7 1 ;  ldem, 1 1 1 ,  p . :i6, 5!\-59, 3 99, 465, 56 1 -563. 
61 Pentru atributul românesc în numele local ităţi lor, a se vecea: Coriolan Suciu, op.cit. , II, Bucureşti, 

1 968, p. l 2- 1 4, 379-380. Pentru "Boer", Ibidem, 1 , 1'. 1 49·, 2 1 3 ;  II ,  p .300 ; A.Bunea, 
Din istoria românilor. Epi.�copul Ioan lnochentie Klein, Blaj ,  1900, p.3 1 1 . 

62 C.Feneşan, op.cit. , p.2 1 4-2 1 5, 220, 224-227. 
63 Şemalism, Blaj, 1 900, p.332-3 3 3 .  În registre gr. cat. ( 1 :g4 1 - 1 93 1 )  de la Frumoasa şi satele învecinate, 

nume des întâlnite sunt : Boer, Olah, Sava ş.a., cf. Aurcl Marcu, Registrele parohia/e - sursă 
documentară deosebi'! de valoroasă pentro trecutu ' românesc al Harghitei. Conscripţia de la 
1 748, în Angustia, 1 ,  p . l 50 .  

64 1 .  Ranca, op. cit. , p. l 5, 25, 3 9-40. 52-53, 64-65, 80, 1 1 7, 1 24, l ·tz- 1 43,  1 84, 2 1 4. 
65 Ibidem, p. 1 5, 2 1 8, 226. 
66 1.1. Russu, op. cit., p .207-208 , 2 1 9 . 
67 O categorie între " fruntaşi " şi secuii de rând, cf.Şt.Pa:;cu, op.cit. , [ [ [ ,  p.60. 
68 V.Lechinţan, ojJ. cit. , p. l l l - 1 1 2 .  
69 C.Feneşan, op. cit. , p.237. 
70 Amintim aici pe cei cu numele "Boier" şi alte antroponimice româneşti, de la Atia, trecuţi la romane

catolici, deja în 1 724, cf. I.Cristache-Panait, op. cit. ,  p.J 13 (după Sabin Opreanu); Pe Aran 
Boer, paroh în Gheorgh ieni şi arhidiacon al Giurg<:ului, Ciucului şi Casinului, participant la 
revoluţia de la 1 848, ca orator al secui lor, cf. Semantism, Blaj, 1 900, p.333-334. Îi adăugăm 
pe acei "Boer" de la sfârşitul secolului XIX-le3, d 'ltorit<i cărora satul românesc Iobăgeni (azi 
Valea, M ureş) a ajuns ungaro-sicul ic. Biserica de cmn, dovadă a etniei sătenilor, a fost arsă 
in evenimentele din martie 1 990. 

71 Din păcate din cadrul biseric i i greco-catolice, atât de bruscată şi asimilată la catolicism, prin politi 
ca de deznaţionalizare din perioada dualismului austro-ungar. 

72 Şemantism, Blaj, 1 900, pJJ3-D4, 338, 342, 457, 46()-4\>4, 469, ) 70-579. 
73 Ibidem, p.578 .  
74 1 .  Cristache-Panait, op.cil. , p.J  1 S .  
7 5  Ibidem, p.308.  
76 Şemantism, Blaj,  1 900, p. 575-576. 
77 1 .  Cristache-Panail, op. cit. , p.] 1 4 .  
7 8  Ibidem, p.306-309 . 
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79 Azi Bicazul Ardelean, jud. Neamt. 
80 Şemantism, Blaj ,  1 900, p. 338 .  
8 1  Prima atestare documentară a satului dateaza d in  1 3 3:1  "sacerdos de Sancta Thoma", cf.C.Suciu, 

op. cit, I l ,  p. 1 99.  Prezenta paroh iei catolice m1 excl ude existenţa românilor (cf. Şt.Pascu, 
op:cit. ,  II, p.442). Românii aflaţi de secui ·:n tnatc satele, pretutindeni. continuau sa trăiasca in 
obşti, pânll la invingcrca acestora. Docum�ntl de vl!ac XVI-XVII ,  atesta gentil ici români, din 
Tomeşti, precum Opm (Oprea), Dragiz (Drăg 1ici), cf. 1. I .Russu, op.cit. , p.2 1 8, 220-22 1 .  

82 După metoda pilduitoare a lui 1 . 1 .  Russu, cf. op.cit . . pj5-57 ,_pentru Ci uc, Trei Scaune, Odorhei, Mureş). 
83 1. Ranca, L. Moldovan, O conscripţie necunoscută ,,'" la i 74R a populaţiei româneşti din scaunul 

Gheorghieni, in Aputum, XV, 1 977, p.208-234; C .Fencşan, op.cit., p.208-234. 
84 Numele său Beretc era omonim cu cel al aşezării "v lla volachalis Bereczkfalva", a cărei prima 

atestare documentară se referea şi la instituţi� romi•nească a cneziatului: "Kenezius de 
Bereczkfalva", cf.C.Suciu, op.cit. , 1, p. I 05-1 06. Nu este exclusă descendenţa lui lanos 
Bereczk, ajuns în rândul , primipil i lor sec ui,  •lin cnezii din Brcţc. 

85 C.Feneşan, op. cif. , p.232-234. 
86 Ibidem, p.2 1 2-23 1 .  
87 I.Cristache-Panait, Biserici de lemn, p.33 1 .  
8 8  C. Feneşan, op.cit. , p.260. 
89 V. Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760- 1 7t>2, în An. ln.ll. de lst. Naţ, III, Cluj, 1 926, p.68 1 .  
90 Ioana Cristache-Panait, op. cit. , p.33 l .  
9 1  Şemantism, Bla,j, 1 900, p.333 .  
92 Reiese cu uşurinţă succesiunea preoţiei din tatii îr: fi u ,  la  Sl\ndominic prin numele de Popa, Popovici, 

purtat de preoţi de la sfărşitul secolului al XV I I I' lea şi începutul celui urmator, cf. 
Şemantism, Blaj, 1 900, p.338. Despre biseri;;a-monumem, Ioana Cristache-Panait, op.cit., p.33 1 .  

93 A. Bunea, Episcopul Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacuvici, Blaj ,  1 902, p. 366. Matricolele 
Şcolare de la Sândominic se informa că incep de la anul 1 787, cf. Şemantism, Blaj,  1 900, 
p.338. Era anul construirii altei biserici, vădind ·isipirea arhivei vechi, odatll cu lllc�u1 bătrân. 

94 În 1 900, politica deznaţionaEziirii românilor se r1!simţea ş la Sândorninic. Aceştia nu mai aveau 
şcoală, doar prunci de şcoală. În 1 890 işi construise o casă parohială de lemn, cf. Şemantism, 
Blaj ,  1 900, p .338.  

95 1 .  1 .  Russu, op. cit. , p.56.  În 1 900, Şemantismul de Blaj (p. 338) inscria 284 de b'l'eco-catolici, afiliaţi 
la Sândominic, şi 380 1  romano-catolici (in ca ·e se asimilaseră mulţi români). În 1 932 se 
menţiona numărul de 345 greco-catolici şi 2740 de romano-cato!Jci (cf. Şemantism, 1 932, p. 1 06). 

96 Virgil Vătaşianu, op.cit. , p. 549-5 5 1 .  În aceastii privin!ă Orban Balăzs afirma: ferestrele de la turnul 
ruinat are ferestre ogivale, ceea ce ne aratli că a fosc construit în stil gotic, cf. A szekelyfold 
leirasa . . .  I I  (Buda)Pe>ta, 1 869, p.88.  

97 Menţionăm lucrările la care ne vom referi: Eugenia G reccunu, Ioana Cristache-Panait, Contribuţii la 
dotarea etapelor de construcţie ale biserici/ o •todoxe. A dm·mir·ea Maicii Do_mnului din 
Zlatna, în Monumente istorice. Studii şi lucră,·i de restaurare, Bucureşti, 1 967, p. l 65- 1 69; 
Eugenia Greceanu, lf!fluenţa gotică în arhitec. :um bisericilor româneşti de zid din 
Transilvania, in S. CIA. , artll plastică, tom 1 8  nr. l ,  1 97 1  (extras), p.33-58; Radu Popa, 
Vechile biserici de zid din Eparhia Aradului şi pictllra lor, in Episcopia Aradului. Istorie. 
Viaţă culturală. Monumente de artă, Arad. 1 9  �9. p .223-242. 

98 Eugenia Greceanu, op.cit. , p .57.  
99 Ele fiind singure în măsură să elucideze şi problema cetăţii de aparare, din jurul ei (cf. Orbăn Balazs, 

op.cit. , p.88). După poziţia dâmbului este sigur că iniţial a fost un şanţ cu val de aparare. 
1 00 R. Popa, op. cit., p. 23 1 -232.  
101  Eugenia Greceanu, op. cit. , fig. 1 A, p.34; fig. 1 9 ,  p.::6 (dtpă R. Popa). 
1 02 R. Popa, op. cit. , p.232-2J3 .  
1 03 V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de veche artă rOii1ânec.scă, Bucureşti, 1 976, p. l l 4;  Eugenia 

Greceanu, op. cit. , fig, 1 2, p.49. 
1 04 R. Popa, op. cit. , p. 236; Eugen ia Greceanu, op. cit., fig. 3 F, p.37 .  
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105 Eugenia Greceanu, op.cit. , fig. 3 E, p.37; fig. 1 C p.34; fg. 1 0, p,48 . 
1 06 Ibidem, p.42 , fig. 1 4, 5 1 .  

205 

1 07 Eugenia Greceanu, Ioana Cristacht:-Panait, p. l 65- 1 69 ;  Eug�nia Grect:anu, op,cit. , p.42-43, fig. 
3 D, p. 3 7 .  

1 08 Eugenia Greceanu, op. cit. , tig,  1 D, p.34. 
1 09 R. Popa, op. cit. , p.234-235; Eugenia Greceanu, op. cii. . f.g.39,  p.37.  
1 1 O Ibidem, fig. l 5 , p.52. 
I l  1 . Ibidem fig. 3 p. 37 p. 43. 
1 1 2 R. Popa, op, cit., p.235 .  
1 1 3  Orban Bâlăzs, op. cit. , I l ,  p 88-89 . 
1 1 4 l. 1. Russu, op. cir., p .80-8 1 . 
1 1 5  Şemantlsm, Blaj, 1 900, p.338. 
1 1 6  Menţionează că aşezarea apare in registrele din 1 567 cu 14 porţi . Este o dovadă că aşezarea 

românească a rămas multă vreme netulburată de sr�.:ui ŞI catol icism. 
1 1 7 Orbăn Bălăzs, op. cit. , Il, p .89 . 
1 1 8 Părintele Ioan Cucu, ce a copilărie în această zonă. Prin .re parohii le păstori te se numără oraşul 

Baraolt. Din 1 970 este preot la catedrala din SI� G 1eorghe. 
1 1 9  Obsevaţiile cercetării sumare (din 25 iunie 1 983 ), comborate cu rct��rinfe istorice, au fost publicate 

in capitolul I I I ,  p. J 88-I B9, din l . l .  Russu, op. cit . .  
120 Şt.Pascu ( Voievodatul Transilvaniei, I l ,  p.226-228), i'nşiruie printre numeroasele cetăti ţărăneşti 

din scaunele secuieşti a căror amintire se păstreaz< . şi pe aceea din Brăduţ-Tiburczvar. 
Aşezarea Brăduţ nu este doveditA cu acest num-: . A existat mons. Tibur, Tiburczpataka, astăzi 
satul Tibru Uud.Alba), cf. C.Suciu, op.cir., 1 1 ,  p. l 9L 

1 2 1  Ea ne-a fost transmisă de câţiva vârstnici din Filia şi Br:ldut, buni păstrători ai limbii române. 
1 22 Pe est pAstrat cel de nord. Pe această latură, la mijlo·:u\ Jeretdui se vede baza unui contrafort, 

probabil drept. Pe peretele vest sunt gravate nume şi date : 1 822, 1 84 1 ,  1 867 ş. a. 
1 23 C.Suciu, op. cit., I l ,  p. 1 8 1 .  
1 24 A se vedea n.8 1 .  Aceasta va E fost şi situaţia de la Brăclut. amintit în 1 3 32, tot in dijmele papale, 

cf. C. Suciu, op.cit. , l, p. l 03. Numele îi derivă din apelativul brad, ce acoperea masivele 
muntoase. 

125 Ibidem, op. cit., l l ,p. 255.  
1 26 1bidem, p. 1 76. 
1 27 Numele provine din latinescul bărbatus - persoană adult 1, de :>ex masculin, în toată firea: adjectiv: 

curajos, voinic, harnic, activ, cf. Dicţionarul e:�plicurh· a/ limbii române, Bucureşti ,  1 996, 
p.9 1 .  Sehsu1 românesc al cuvântului nu mai an: nevoie de dezbatere. A se vedea: 1 .  1. Russu, 
op.cit., p.2 1 7, n.33 ; Vasile Lechinţan, Orbăn B.ilă1s, Descrierea secuimii, Il,  în Românul, 2 
(3 52), 1 3 - 1 9  ianuarie 1 997. 

128 1. 1 .  Russu, op.cit. , p. l 27, 206-208, 2 1 7-2 1 9, 229. Frecv·mţa l:t românii din secuime a numelui 
Bărbat, p .57-59, 62, 73. 

1 29 1bidem, p.2 1 7 . 
1 30 Ibidem, p.2 1 8  
1 3 l lbidem; I .  Ranca, Românii din scaunele secuieşri, p. XXXII .  
1 3 2  V.Lechintan, op. cit., p, l 22 . 
1 33 1. 1. Russu, op. cir. , p.222 . 
\ 34 Şt. Pascu, op. cit. , I l ,  p.470-472. 
1 3 5  Ibidem, l, p. 1 78 
1 3 6  Atestarea târzic documentară a aşezării în 1 39 1  (cu numc:le de la Bărbat) este explicată, ca in atâtea 

alte cazuri prin netulburarea vieţii de obşte. În 1 4 1  1 - 1 4 1 2  este documentat Keneziatus in 
Burbaduize, şi totodată prezbiterul şi arhidiaconul de la biserica Sf. Nicolae, cf.C.Suciu 
op. cit, p.S0-8 1 ;  Şt.Pascu, op.cit., I I I ,  p.496-497 Radu Popa, Cnezatul Râu Bărbat, în 
Societate. Naţiune, Bucureşti ,  1 982, p.54-65. 

1 37 Şt.Pascu, op. cit. , I I I ,  p.547-549 . C.Suciu localizea7.ă poss. cnczatului Borbatfalwa, lângă Litenii de 
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Sus, op . .  cit., I l ,  p . 1 0  1 .  Faptul aruncă lumini � ; i  asupra vecinilor din Vlaha (vezi nota 1 25), a 
cnezilor de aici, poate tot Bărbat, ştiut fiind ;;ă aceştia aveau in stăpânire un grup de sate. 

1 Jll În aceste institulii aOându-şi de fapt originea, organizarea pe scaune a saşilor şi secuilor, cf. 
Şt.Pascu, op. cii. , p .563, 565 .  

1 39 Ibidem, l, p. 1 84.  
1 40 Ibidem, III ,  p.563.  
141  C. Suciu, op. cii., p.64, 31  ! .  
1 42 Un cătun contopit în comuna Sllrmaş, cf. Ibidem, . p.9·1. 
1 43 Şt.Pascu, op,cil., l l l ,  p.57 1 -572. 
144 1bidem. 
1 45 C.Suciu, op. cit., I l, p.23 . 
1 46 Şt.Pascu, op. cii., l l l ,  p.:'i7 1 .  C.Suciu (op. cit., IL p. l26) localizeazf1 aşezarea dispărută Fekete între 

Band şi Mădăraş. 
1 47 C.Suciu, op. cit. ,  1, p .227-221l; I l , p.326. 
148 Sau eventual Bocr. antroponim atât de frecvent în scaunele secuie�ti, cf. notele 59-60, 64-80. 
1 49 Vatra aşezării, iniţial pc a ici, a fost strămutată spr·.: vale 
1 50 Viorica Crişan, Şte lan Fercnczi, Aşezarea dacu:â de '" Mereşti (Judeţul Harghita). Cercetările 

arheologice din anii ! 98�- J 993, în Ac ta Mu., !i Nupocensis, 3 1 ,  1 994, p.3 77-432 (extras). Am 
urmărit, de a�emenea, rezultatele arheologic,.: obţinute în 1 995, din expunere11 Doamnei 
Viorica Crişan, la Scs. Şt. de la Sf.Gheorghe 1 995 .  

1 5 1  Ibidem. 
1 52 Domnia sa a prezentat-o în raport cu imaginile fotograf.ce de la Tomeşti şi "Dealul Cipa". 
1 53 C. Suciu, op. cit., L p .390 . Abia în 1 7 1 2 i se adaugr prec: zarea spaţiului geografic Homorod-Aimaş, 

spre a o personifica, desigur, din mulţimt:a c·�lorlalte A Imaşuri. 
1 54 Ibidem, p.30-32, p.288. Este şi un nume de râuri. Al ma:;, a nuent al Someşului, Almaş a fluent al 

Cracăului (Moldova). 
1 55 Al. Gonţa, Documente privind istoria României. Moldova A, XIV-X'V, Indice, Bucureşti , 1 990, p. l 7 . 

În Ţara Românească, se întâlneşte Almaşul, ;f. idem, Ţara Românească, B, V-XVII. Indice, 
1 ,  Bucureşti, 1 960, p. 485.  

1 56 C.Suciu, op. cit., 1 ,  p32.  
1 57 Ibidem, p. 3 9 1 . Azi satul Merişor, com.Glodeni (Mureş J .  
1 58 Nu cunoaŞtem când a luat numele de astăzi, M erc.)ti, cum apare în lndicatorul localităţilor din 

România, Bucureşti . 1 974 . 

1 59 A.Bunea, Din istoria românilor, p.4 1 4 .  
1 60 Y.Ciobanu, op.cit . ,  p.677. 
1 6 1 /bidem. 
1 62 1. 1 .  Russu, op.dt., p .62.  
1 63 Biserică distrusă de hortişti în 1 940. În 1 980 se n; ai vedeau ruinele. 
1 64 1 . 1 .  Russu, op. cit., p.62.  Pentru leglltura prin vt:acui. a personalităfilor Boier, amintim, din partea 

locului, pe Boer Giorgius de Vărghiş, la 1 59 2, cf. ibidem, p.2 1 8 . 
1 65 Orbân Bâlăzs, op.cit., I l ,  p .89. 
1 66 Noi nu am avut timpul, în 1 983 ,  a urca la ruine. :ar în 1 995 nu s-a mai putut pune această problemă. 

Se impune ca acestea să fie cercetate de vor mai exista. 
1 67 În partea nordică a judetului Bihor sunt două sate cu numele de Voivozi, unul atestat documentar 

la sfărşitul secolului al X I I I-lea, sub denumi.·ea K·:ncz, celălalt, în 1 406: "poss volahalis 
Almazeg", cf. C. Suciu, op.cit. , Il, p.257. Nu ştim cu care dintre acestea se identifică satul 
Voivozi al comunei Popeşti, autorul ne făcând precizarea necesară. Cert este că ambele atestări 
au o deosebită semnificaţie istorică. 

1 68 Radu Popa, Voivozi. Un centru spiritual al ron�<imlor dm nordul Bihorului În secolele Xll-XIV în 

Mărturii. Evocări, Oradea, 1 980, p.39-43 . 
1 69 Ce prezintă analogii de plan cu cele prezentate in acest studiu, cu aceea de pe Dealul Cipa, 

asemănându-se şi prin proporţi ile navei ( lungimea de 6 m). 
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. ive au fost de�a tn:cute î� eviden�a monu�entelor istori�e •

. 

in.· c� din 1 9�3, c���d 
· ,  ·,. •· . ,:r'�Aţ�va rânduri , ultima dată, prm adresa către Dtr. Mon. lst. dtn M!fltsterul Cultum dm 

.. > •• ;'. "; ,,
.: Wit�hncluderea acestora în planul de restaurări. Va fi propusl la calitatea de "monu 

. • . n:Je�'ţştO"-c" �i capela de pe coama Vârgh işu lu i din Mereşti . 

. ' 'i;(;:·\�::.:7: . ·: . 
HISŢ�"Iq'AL: ltEALlTIES IN THE SOUTH-EAST OF TRANSYLVANIA 

i . • •· ).:, ' . .  · ·�· (Abstract) 

A ltbQugh the tasks uf a historical research in the south-east of Transylvania have for quite a 
while be�n �ia\td, tl\e inexistence of a program, of a re: al, unitary coordination or of an efficicnt support 
reduce(ţ_ to.ntere· d�sţqerata representing the pennanent concern of intellectuals, archeolpgists. histori

ans. archivi!>"tll, '; . 

An approacb of the historical realities in the south-cast of Transylvania on the basis of a spe
diic bibliogiaphy aird th�ough local research work permits us to point out the evidence regarding the 
host Rornanian population's continual living in these prem ises as well as the denationalization process 
it was silbmitted tti, in this part of the country. 

The data in conscriptions, semantisms. censuses bring up information concerning Rqmanian 
anthroponomy and so do the remains of somc medieval churches, popular architecture, the diffusion of 
old religious books. 

T�e presentation of thc arguments sustaining the idt:a that the ruins of Tomeşt i ( l larghita ) 
be long tu the Romanian medieval architecture area. as well as those om:s fbund on Ci pa hill or on 
Varghiş  ridge in Covasna are to be considered an urge to their despt:r study and preservatiou and more
LlV.:r a motivation tor showing more concern about whatev�:r may w itm:ss about historu.:al n:alities i n  
the �outh-east of Transylvaniii. 
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Fig. 1 .  Ru inele turnulu i .  
'· p, 

\ ( 

Fig. 3. Contrafortul nord-vestic .  

Fig. 2. Vt::dere din interior spre 
1 '  ' 'p�11e ele vestic şi cel sudic ( frag

mentar). 

i l · " · '  h1l . .  , : ·  . .  F.i�1 4.rTurnul  nord-vest; contrafor
tul de colt şi fereastra.ln arc frânt. . • ;;.;t�. ,,.. ' I : �<.Y ' .  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



REALITĂŢI ISTORICE DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 209 

Fig. 5. Turnul .  Locul de grinda in 
zidărie. 

Fig. 7. G olul intrări i .  

Fig. 6.  Turnul .  Vedere din interior 
spre laturile de nord şi vest. 

Fig. 8. Cimitir. Cruce de mormânt 
Boer şi Olah. 
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Fig. 9. Cruce de mormânt Olah. Fig. 1 O. Cruce de mormânt Boer. 

Fig. 1 1 .  Cruce de mormânt Boer. 
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Fig. 12. Brâduţ. Dealul Cipa cu ruienele medievale. 

Fig. 13. Biserica, vedere nord-vest. 
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Fig. 14. Ansamblul bisericii  cu 
distingerea contrafortului de colţ 
şi al celui de la mij locul navei. 

Fig. 1 5. Peretele vestic al biserici i .  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



A NGVSTIA, 2, 1 997, p. 2 1 3-227 2 1 3  

"PROTOCOALELE DE PORUNCI" DIN BUDILA Şl 
BOROŞNEUL MIC* ŞI VALOAREA "ÎNSCRISURILOR" ÎN 

VIATA SATULUI ROMÂNESC TRANSILVĂNEAN 
' 

( 1 780- 1 848) 

Ana Grama 

Alegerea Protocoalelor din Budila şi Boroşm: ul Mic pentru a analiza rolul "docu
mentului scris" în viaţa românilor din satele transilvam· de l a  sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi din prima jumătate a celui de al XIX-lea, nu a t:�st nici lntâmpll:itoare, dar nici conjunc
turală. Bineînţeles, cea mai protitabilă "alegere" în aceastl:i cercetare era să folosim acele do
cumente care provin din sate mai izolate, care sunt cât rnai C•)mplete, hineîntocmite şi care se 
diferenţiază de cele din alte localităţi prin "adăugiri" şi 'precizări " specifice spaţiului geogra
fic din care provin. Nu în ultimul rând, importante sunt ( ele care acoperă cea mai mare 
perioadă de timp în l imitele epocii care ne preocup.t A fost o şansă excepţională că tuturor 
acestor cerinţe le-au răspuns - în bună măsură tocniai protocoalele din Budila şi Boroşneul 
Mic care se păstrează în Arhiva Bibliotecii Mitropol iei Ardealului din Sibiu. Votn putea ast
fel să ne apropiem de o foarte complexă "realitate" din viaţa românilor trăitori în satele  arcu
lui intracarpatic, a căror existenţă - în câmpul cunoaşterii - are încă prea multe caracteristici 
ale "petelor albe",  ale problemelor "tabuizate" sau "exacerbitte" .  

Documentele noastre ne vor aduce într-un per i metru al NORMALITĂŢII : în aceste 
sate existau români ortodoqi care primeau toate "porur cilc", "comisiile" pe care şi ceilalţi le 
primeau, se supuneau (sau nu) acestora, cât întreaga populaţJC rurală românească transilvană, 
beneficiau de ele sau se sufocau sub povara lor nici mai  m Lllt, nici mai puţin decât ceilalţi. 
Când, în anumite momente, "particularităţile" zonei se reflectă în aceste documente, ea se 
face aşa cum problematica " fugi i '' se reflectă în protocoalele wnelor de graniţă cu celelalte 
două ţări româneşti, sau cea a Răscoalei lui Horea ră.zbate mai pregnant în zonele în care răs
culaţii, reali şi potenţiali, erau mai activi . 

PROTOCOLUL DIN BUDILA 

VOLUMUL l Ms. 1 62, V68; 1 780- 1 796 
Registru legat în carton, 32/22 cm., 50 file. p,� copertă o etichetă în formă palmată 

pe care scrie cu caractere chi ril ice "Protocolul care are în sine toate poruncile împărăteşti al 
Bisericii din Budila 1 780" şi cu litere "Martius Teodorus, R:1dus Georgii conscribator" 
- Pe versoul primei pagini : " 1 786 febr.2. Numele oame 1ilor din Budila cei bătrâni 

* Arh. Bibl . Mitr. Ard. Sibiu.  Vezi nota 6.  
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1 Gociman Radu Baciu 8 Scorbură Ioan jurat 
2 Ion Scutariu cel Bătrân 9 Toma Dcbrc mir 
3 Stan M oraru 1 O Radu Man.:u 
4 Şerban Morariu I l  Petru Laţcu 
5 Radu Ciubotaru 1 2  Ioan Morariu 
7 V!isîi DA.rjan 1 3  Toader lug 1" 

O însemnare ulterioară "am pomenit la anul [1 ] 8 5 2 ,  28 april ie." 
- O primă filă, probabil, l ipseşte. 
- Filele 2-5 . Se copiază 29 "comisi i"  despre care S•! dă următoarea explicaţie: "aceste comisii 
le-am primit de la Păr. Protonotareş al Cinstitei Conzistorie, Bucur de la Făgăraş al neuniţilor, 
la ianuarie 26 ano 1 784 Se hei Braşov". Este evide 11t că. in primii 4 ani la Budila nu aj unseseră 
"poruncile" şi ele au fost recopiate, tinzându-se spre completarea protocolului, aşa cum o 
cereau autorităţile. De altfel, în anul 1 784- 1 78 5 .  în întreaga Transilvanie - sub presiunea 
Răscoalei lui Horea şi a încerdirilor de pacifican a ţăranilor şi prin citirea in public a unor 
circulare speciale - se verifică, în toate satele, corectitudinea completării acestor registre, se 
aplică amenzi şi chiar se "scot din preoţie cei ner scultA.tori" pentru "neţinerea la zi a proto
coalelor". Fila 2 - dreapta sus avem "iscălitura'' Mantea dască<1> după (cu litere n.n.) 
leremie l eremie" 
- Pe ultima filă este însemnarea: "Dobra Prejm ireana este cu ( . . .  )" şi o listă: 
" 1 786 fev.2 Ţiganii din Budila Ghi<orghi>e Bacinbei 

1 Onea Cobeasanu 9 An 5hel Marsavela rudar 
2 Ion Pătru din Prejmir gociman 10 Stan Marsavela rudari 
3 Todor Covăşanu 1 1  A•1ram Marsavela rudari 
4 Toma a lui Dumitru 1 2  Ion al Brumăroaie rudari 
5 Ion Pulanci corturar 
6 Ion Golomubiţă corturar 
7 Tuzdrea Şomu corturar 

. 8 Ion Muşavela rudari 

1 3  A 1drei al Brumăroaie rudari 
1 4  !van Marsavela rudar 
1 S Ion M �trsavela rudari 
1 6  G1Mr Andrei 
1 7  G1băr { . . .  ) " 

- În 40 file sunt înregistrate 56 "porunci ", dintre care multe se referă nu doar la o temă, ci la 
mai multe. Unele se regăsesc în alte surse, tipărite sau manuscrise, altele nu se regăsesc în 
documente cunoscute nouă până acum. 

Persoane emitente. "întăritoare" sau intermediere s unt: Iosif al I l-lea, Ioan Popovici -
vicareş, episcopii Ghedeon Nichitici, Gherasim Ad8 movici; Gheorghe Haines, "Chir Grof Carol 
Palfi", "Gheorghe Bamfi-guvernator", Ştefan Popo"li ici m . r., U gri, Aaron Budai -notar conzisto
rial şi alţii. 

VOLUMUL Il. MS.  1 70 ;  1 805- 1 82 1  
Registru legat în carton, în exterior hâr :ie colorată, cu colţuri din piele şi şireturi 

pentru legătură, 36,5/24 cm . ;  87 file 
- Pe pagina de titlu: " Protocolul De Comisii le Gubemialiceşti, Episcopeşti şi alte la Biserica 
neunită Budila, slăvită varmeghia Beligradului d[ Sus . anul 1 833 ,  Sfânta Troiţă". Pe verso: 
"Eu cutare jur înaintea lui Dumnezeu" (se repetă de trei ori). 
- Pe ultima filă:  

- o însemnare - tip contract - care priveşte a provizionarea bisericii cu "tlclii",  cu 
menţionarea veniturilor potenţiale pentru biserică, care "s-au dat în seama gocimanului Ioan 
Muntean" şi este semnată "Pop Popovici paroh Pre<jm>i<r> (?)" 
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- însemnarea autografa a "vizitaţiei"  din 6 decembrie 1 823 a lui " Ioan Ghiaja 
Protopop varmeghii  Beligradului de Sus." 
- Pe a 2-a copertă, interioară: 

- un posibil model pentru demersurile obligato ·i i în efectuarea unei câsâtori i ,  
- "probatio clami" ("încercări de peanâ"), 
- pe o foaie adâugată, cu chiril ice şi latine, o l istă ( incompletă) cu cei ce "au pl!ltit 

<bisericii> 
9 maj [ 1 ]852 
1 8/1 o 

Ioan Banc 
Notareş Pe verso 

1 Vasile Măcelar 
2 Gheorghe Victor 
3 Gheorghe Dorboşcl 
4 Mane(?) Oilugărean 
5 Vasi l ică Morariu 
6 Tiţă Fâcăianu 
7 Fiucă Marcu 
8 Dumitru Cranga 
9 Il ie Cranga 
1 O Necula Ciobotariu 
I l  Andrei Morariu 

4 1  Ana Josim 
42 Ana Il ie Colceri il 
43 Mttritt Gkitt.�eii (:.tei 
44 Paraschiva Toad !r O<,gâ 
45 St.�stu!ll AAEimi-MefM� 
47 Mttritt leltft Cekmit.� U1ie) 
48 Dobra Ani Purecioi 
49 Susana Ioan Căurean 
50 Maria Ioan Ţuctl . 

1 2  Ioan Colceriu (grafie cu slove şi l 1 te�e) 
Am reţinut aceste nume proprii mai ales �er.tru d în lucrarea lui Sabin Oprean, 

Ţinutul secuilor, Bucureşti, 1 928, la capitolul "Numv româneşti de persoane", Budila şi 
Boroşneul Mic nu figurează cu nici un nume. 
- personalităţi invocate ca emiţători, intermediari, prirritori de documente: împaraţi , guver
natori, magistratul Braşovului, vicareşul ortodox, funct ionari couzistoriali ,  episcopul Vasi le 
Moga, protopopul Paloşului N icolae Ghiaja şi parohul ioan al Budilei. 

PROTOCOLUL BISERICI ! din BOROŞNEUL MIC. r.ttS .  89; 1 840- 1 86 1 .  

Registru legat îu carton, cotor de piele, urme de şireturi pentru legătură. 3 8/24 cm. 
1 62 p.+ 1 0  foi volante. 
Cuprinde: - "Comisi i" diu ani i  1 840- 1 86 1 ,  
- "lnventari despre moşii le bisericeşti precum şi odăjdi i le, S(:ukle, cărţi de biserică din paro
hia KişBoroşneu". 
- "Că.tră onoraţii parohi ca in spector de şcoală şi d;lscăl i din Protopopiatul al I l-lea al 
Braşovului" 
- Lista cu 1 4  ''pro/ocoale " (documente n.n) necesare pentru "vizllaţia " prolopopească (s.n.) . 
- Repartizarea, pe zile şi ore, a " v izitaţiei" în fiecare sa . .  
- Liste cu numărul de famil i i, copii ,  şcolari d in  2 1  loca ităţ i .  
- Conzignaţia născuţilor în  anii 1 87 1 - 1 882" (s.n.) 

Personalităţi invocate ca emiţători, intermedia ri, primitori de documente : 
- împăraţii, gubernatori i, comandanţii mi litari , magi :>traţi i Braşovului, funcţionari conzistori
ali, episcopii Vasile Moga şi Andrei Şaguna, protopopii Petru Pop diu Breţcu, N icolae 
Popovici din Măgheruş, Ioan Petric din Braşov, parohul Ioan din Boroşneul Mic. 

Bineînţeles, din multe puncte de vedere, valo•m::a documentelor noastre este supe-
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rioară unor "amintiri " ,  "impresii", "note", "rapoarte" subiective. Fiind nişte registe in care 
preoţi i  români ortodocşi-câţi s-au perindat la altarde acestor biserici- scriu sute de "porunci", 
cu migală, cu destulă îndemânare şi înţelegere, ele be11eficiază de acea cotă de obiectivitate 
cu care acredităm documentele administrative a c!'lror analiZă diplomaticâ este mai eficientă 
decât descifrarea intereselor celor ce comentt:flti, sau transmit "faptul" printr-o complicatâ 
viziune proprie. 

În cazul no�tru, considerăm că şi doar mvoc:arca tipurilor de "înscrisuri" de care 
ţăranii trebuie să fie conştienţi, la a căror alcătuire trebuie să ia parte, de puterea cărora be
neficiază din plin şi de l ipsa cârora înşişi se pot ţ lâng•!, este suficientă pentru a ilustra rolul 
documentului in viaţa ţăranului, nivelul la can! ac eştia au ajuns în înţelegerea valorii sale, a 
unei discipline administrative, a unei educaţii civi Ge moderne (atâta cât a fost ) incontestabile 
la ceea ce istorici i francezi (cum vom menţiona îr note) numesc "cultura scrisului" .  

"' "' "'  

Deşi documentele arhivistice care au reţinut atenţia cercetătorilor de-a lungul 
secolelor, au fost cele ce se remarcau prin vechime, celebritatea emitenţilor sau destinatari lor, 
importanţa problemelor tratate, sau chiar frumuse\ea lor, cu siguranţă, in ultimi i  ani, şi la noi 
(aşa cum s-a întâmplat in Europa apuseană in urmă cu mai bine de o jumâtate de secol ) a 
venit vremea să ne oprim mai mult asupra unor do.;umente care nu îndeplinesc cerinţele "cla
sice". Întâi, pentru că acum, conţinutul conceptul lli de "important" este mai nuanţat şi are o 
cuprindere mai la�gă, sau alta, decât până in ultimele deceni i .  În acest context, pe fondul 
redimensionării cercetări lor interdisciplinare, part: a .fi tot mai oportun să investigăm şi alte 
spaţii culturale - cum ar fi acela al satului romiine.K transilvănean, în cazul nostru - pentru a 
cunoaşte reacţiile sale în faţa noilor realităţi, cărora trehuia să le faca faţă. Iar una din reacţi
ile cele mai frapante, în sine, şi care ne preocupa in mcd particular, considerind-o elocventA 
pentru nivelul de înţelegere şi receptare a moderntăţi i de către societatea rurală, este cea pe 
care satul o manifestată faţă de birocraţia din Marele Principat al Transilvaniei, modul în care 
această societate agreează, sau neagă, documente! � care îi sunt impuse, sau pe care inşăşi le 
reclamă, capacitatea cu care le înţelege rostul sau le sancţionează ca inutile, felul in care le 
respectă sau le . . .  manipulează. Preocuparea deosebită pentru aceastli problematică provine şi 
din faptul că satul românesc avea deja - cum pute.:1 fi altfel ! - cel puţin un sistem propriu de 
stocare a informaţi i lor. El funcţiona de veacuri pentru mterese bine definite - şi de valoarea 
sa era convinsă însăşi administraţia austro-ungară, folo�irea lui perpetuându-se pânli în dece
niul 8 al secolului trecut. 

Este un fetiş să susţinem că, cel puţin dură ce Transilvania a intrat în sistemul biro
cratic al Imperiului habsburgic, forma tradiţionalli de a păstra dovezi, despre obligaţiile indi
vizilor şi ale comunităţi lor, pe răboj mai era oract•!rizant!i., sau că cea de a transmite 
moşteniri "cu l imbă de moarte" mai este unic!i; este pitoresc şi chiar "de actualitate" să te 
apleci îndelung asupra "tradiţionalului" în forrnek sai�' clasice, dar tabloul obţinut in acest 
mod este cel puţin incomplet. La "Şcoala Analelor' se declara făţiş  că ţărani i  n-au avut ştiinţa 
şi mai ales timpul să lase urme scrise ale modului lor de viaţă, dar, dacă acestea existi\, e 
imperativ sâ le iei in considerare i .  

Ar fi ,  d e  asemenea, abuziv să supraestimăm J:Jutaţiile din acest perimetru. Relaţia 
document - sat românesc s-a dezvoltat normal , gn..dat, adică persistând manifestări vechi în 
acelaşi timp cu apariţia şi insinuarea noutăţi lor : 

"Mai de mult n-o îmblat nime cu scrisoare (s.n .  ). O chemat patru oameni, tălvăi, ş
aceia la vreme de bai o mărturisit (s.n. ) c-aşa-i drc�pt. Aşa s-o făcut teşlement (s.n.)". 
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Pentru ca acelaşi informator, cu pri lejul aceleiaşi anchete să declare: 
" Fost-o nemiş, avea carte nemeşiugului (� .n. ) : 

În aceeaşi zonă şi în acelaşi an, se povesteşte : " ( . . .  ) acolo rătă gazda are o listă pe răvaş, şi 
să pune acolo cu cupa ( . . .  ) acolo să face cruce pe răvcş(s .n .)"1 . 
În Crişana până şi Gruia lui Novac " 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
În temniţă o scris o carcc 
Şi o zis cătă un corb :) 
A-are-ţ cărticeaua me 
Şi me-ţ cu e la taica me 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) " (s.n.)\ 
Socotit, pe bună dreptate, produs al "oameni lor cu carte" şi al celor "de decizie", 

DOCUMENTUL SCRIS poate ti , şi trebuie să fie, asociat săten ilor care ii cunosc bine va
loarea in secolul al XVI l l  -lea. Ei simt mai ales efectele negative pe care ele le produc; îl 
respectă pentru că e încărcat de mister şi conţine neîr,ţclese restricţi i (sau l ibertăţi), garan
tează bunuri câştigate (sau pierdute). Din Scorei, in anul 1 725 se scrie: "Când se aşează in 
satul nostru soldaţi, fie nemţi, tic sârbi, uneori nici nu ştim ce fel de oameni sunt şi dacă le 
cerem pasuşu/ ne arată sabia ( . . .  )", sau din Viştea de Jos: "Adeseori sunt şi cei care umblă 

fără legitimaţie şi dacă slujbaşii satului le-o cer ii bat bine i n  loc de legitimaţie le arată bâta 
" (s.n.)4• Din secolul al XVII I-lea, aşa cum era şi de aşteptat, se conştientizează tot mai preg
nant importanţa acestuia şi într-un fel sau altul, românii din sate se integrează în adevăratul 
fenomen care a fost " imperiul cuvântului scris pe o bucată ele hârtie". 

Dezvoltându-se pe o traiectorie sinuoasă, proc·�sul de usimilare a documentului scris 
poate fi urmărit cel mai bine însă, pe seama . . .  docume:�telor arhivistice. Pentru acest demers 
ar fi fost normal să invocăm rezultatele unor cercet�ri :nai amănunţite dintr-o arhivă deţină
toare de fonduri care privesc, cu preponderenţă, aces t mediu. Nu o putem face pentru că 
această arhivă, care a existat şi a fo'>t excepţională, a fost ;lfsă de generalul Bem in martie 
1 849, pe " strada principaHi" din Sibiu5. Pentru evaluarea (aproximativă) a dimensiunilor 
sale, amintim că doar un protocol (din anul 1 800) al ş �dinţelor, care luaseră în discuţie cea 
1200 probleme, avea 22 cm. grosime; el a fost unul din "volumenurile" salvate prin "stingerea 
focului, într-un târziu". Sigur, este vorba aici despre Arhiva Conzistoriului sibian (care nu 
putea să-şi aibă începuturile mai târziu de anul 1 7<i 1 ), eontinuată de actuala Arhivă a 
Mitropoliei Ardealului din acest centru ortodox român,�sc celebru - S ibiul. 

Dar, cum se deduce din titlu, noi am folosit Jlrotocoalele din Budila şi Boroşneul 
Mic, care se păstrează - ca achiziţii târzii - în aceeaşi a ·hivâ6 . 

Este momentul să reamintim că transmiterea şi păstrarea "poruncilor" într-un sistem 
coerent, inclusiv prin obl igativitatea ţinerii "Protocoak lor" in toate satele, începând cu anul 
1 780, avea scopul, mărturisit, ca oamenii " s ă n u s e m a i p o a t ă  m â n t u  i c u n e -
ş t i i n ţ a", cu l ipsa de informare deci, care, cel mai adesea era reală. E bine ştiut că, nu 
rareori, "neştiinţa" era invocată pentru ca preoţii, şi ir,trcg satul, să se poată sustrage unor 
obligaţii neconvenabile. 

Deşi cercetarea noastră asupra protocoalelor a avut cu totul alt interes, nu am putut 
să nu remarcăm, fără surpriză de altfel, că scrisul se impune în societatea rurală ca orice 
creaţie "naturală", pentru câ viaţa însăşi îl reclamă. Fenomenul se produce aproape con
comitent cu generalizarea sa in celelalte medii etnice. Mici intelectuali ("elita" de ultimul 
nivel, cum o numea cineva), dar şi ţăranii ,  sunt obligaţi , de realităţi din propria lor existenţă, 
să se implice în crearea de documente, folosirea şi pâslrarea lor. Preo�ii rămân "marii inter-
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mediari " ta ·noi ca şi în toate , societăţile creştine: "păstrătorii turmei creştineşti " au "strânsă 
datorie" ca prin temeinice învăţături să arătaţi clitd\ norod ( . . .  )" şi chiar "să deştepte pe unii 
oameni nesimţători şi ncbăgători de seamă şi să să înfric oşeze", ca "să asculte", ,,să vegheze". 
"Cu mare râvnă vestiţi părinţilor de prunci şi îi îndemnaţi ( . .) prefăcându-le în limba înţele
sului poporului şi în bisericc'i afară şi în tot locul .•'jn.mc:ind aceasta ( . . .  )" (s.n.) 

Dintr-un index personal privind "Protocllalck" cercetate la Sibiu, am constatat că 
99.8% din temele la care se referă "comisii le" înr::gistrate, chiar dacă se adresează preoţilor 
(şi ei membri ai comunităţi i  rurale ! ), privesc viaţa satului, a săteanului, acesta fiind adresan
tul principal al majorităţii "porunc ilor" căci EL U RMA SA RĂSPUNDĂ UNOR INOVATII  
SAU INTERDICŢII ,  EL ERA PUS, ÎN MOD IMPER ATIV, DE CELE MAI MULTE ORI, 
ÎN SITUAŢIA DE A TRECE PRAGUL DE LA SUBIECT DESPRE CARE ESTE VORBA, 
LA RECEPTOR ACTIV, CONDIŢIE CARE, 1 A RÂNDUL EI, ÎL OBLIGA LA UN 
RĂSPUNS, LA O REACŢIE;  EL ESTE - ÎN ULT IMA IN STANTA - CEL PROTEJAT SAU 
CEL ÎNŞELAT . . .  CU ACTE ÎN REGULĂ. 

Cum putea să fie altfel când cele mai marcante evenimente din viaţa omului trec 
acum prin acte, începând de la naştere şi trecând prin căsătorie, boală, armată, obligaţii ş i  
drepturi diverse, până la moarte. Şi tot prin acte ei sunt legaţi de vechile sau noile conscripţii, 
află despre cum se schimbă bancnote, despre camătă, " fundăţii", "magazinuri", despre obi
ceiuri interzise, pensi i ,  dări etc. Dacă El, ţăranii ,  nu sunt direct implicaţi în disputa pentru 
"alfabetul' în care sc.riu românii şi în numirea mitropol itului de la Carlovitz, sau îi impre
sionează mai puţin moartea unor împărătese, ori o �aşel•! "păgubite prin foc" de prin imperiu, 
toate celelalte subiecte din "Protocoalele comisiilor" îi privesc în cea mai mare măsură. 

În primul rând, "poruncile", acele hârtii rcrise (de mână sau tipărite), care le sunt 
citite de preoţi, uneori chiar "de unde citeşte cazan ia", ori sunt afişate în uşa biserici i ,  ele înse
le devin hârtii cu semnificaţie aparte în viaţa românilor, pentru cft ele le reglementează nunta 
şi botezul, înmormântare a şi alimentaţia, plata dări or şi întoarcerea la oaste, vaccinul şi darea 
de "milă", şi îi îndrumă cum să facă un contract '\:a srt nu piarda moşia ce au dat ziUog" . Iar 
dacă doreau, şi mulţi doreau, să treacă de la "unii e la neunire" (ortodoxie), n-o puteau face 
decât dacă pe lângă ''cursul de 6 săptămâni" isc:ăleau un act ,,singuri cu mâna lor au dacă nu 
ştie scrie să pună numai degetul cu 2 martori de o-ezut'. În continuare, în momentul urmă
tor, aceste documente aduc cu ele informaţii to<:mfl i despre modul concret în care "petecul de 
hârtie" devine purtător al valorii cuvântului sen s , s·�mnul pUlerii. Ei sunt învăţaţi că o 
"scrisoare" trebuie " i scal ita" (chiar prin punerea degetului), sigi lată, verificată, "vidimată", că 
sunt necesare "formulare", lnsemnări de primir�:, uneori "adeveriri în trei exemplare", că mar
torii trebuie "spiţificaţi'' , că la sfârşitul unui act e ol)J igmorie şi "facerea bilanţului fără de nici 
o zăbavă", precum necesara t� şi înscrierea "datum Jlui ordinaţi<i>". 

Ei sunt încunoştiinţaţi în mod expres că 
- nu l i  se dau "pasusuri spre Ţara româneascd sau a/lele " decât în condiţii deosebite, iar 
parohi i  care nu respectă toate condiţiile impuse su 1t amcninţati că "se va lepăda de preoţie " 
( 1 832); 
- trebuie "să.fie cu bunâ luare aminte (s.n. ) dind vor iscăli cvitanţ ce fac titorii şi coratorii 
copiilor celor săraci", 
- să aibă fiecare "răvăşel la mână mai întâi scriind numele şi porecla feţelor al doilea de câţi 
ani sunt ( .. ) "  1 8 1 0; 

În cazul situaţiilor absolut generale, cum este inscrierea în "Protocolul botezaţilor", 
(singurul document ce înregistra pe cei nou-născuţ ), dacă procedurile tehnico-scriptice nu le 
sunt famil iare tuturor, toţi locuitorii satelor sunt în •;ontact direct cu acest document pentru că 
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aici trebuie înscrise informaţii pe care numai fiecare irdivid în parte le putea furniza: 

"( . .  ) şi ziua naşteri i celui ce si!. boteazi!. şi zit,a botezului şi părinţii şi de unde sunt 
şi unde li!.cuiesc, apoi după aceia să pune şi nume),! naşului şi naşi care să cunosc pre 
p!irinţi<i> pruncilor celui ce Botează şi să ştie ce fel do;: oameni sunt ( .. ). Apoi să să pue şi 
numele mo<a>şi i ,  iară când să botează pruncul din ·:ată nelegiuit ( . . .  )" numărul"garanţii lor" şi 
"mărturiilor" şi al altor angajamente din rândul familiei şi al comunităţii ţărăneşti devine mult 
mai mare: "( . . .  ) pre lângă alte mărturii spre deosebirea unui prunc afară din căsâtorie cine ar 
fi tată-sâu ( ... ) , numai atunc i să <re>cunosc cine ar fi ta:a ( . . . ) când la botezul copilului aceluia 
ar fi fost tală-său de faţă şi iscălit atât preotu/,cât ŞI nc1�td ClJ mâna lor În cartea ce-i de botez 
( . . .  ) sau prin al tu, adecă prin a tr1!ilea per�·on (s-ar dovedi n .n., s .n .)" 

Ne vom opri mai mult asupra unui alt moment e:;enţial in viaţa ţăranului , CĂSĂTORIA, 
care era cvasi generală la nivelul societăţi i . l ată câteva documente tipizate pe care trebuie să le 
prezinte 1 să le acrediteze cei ce se căsătoresc, şi câţi nu :;e căsătoresc în sat ? !  

a)  ţidulă că au fost înscrişi in  protocolul nou n!iscuţi lor - cu date complete (Vezi 
Anexe); 

b) ţidulă că au fost vaccinaţi impotriva vărsa1 ului ; 
c) ţidulă că au fost catehizaţi, mai ales fete le care nu au mers la şcoală, sau au 

părăsit-o "mai de mult" (Vezi Anexe) 
· 

d) contract al bunei învoiri între părţi (Vezi f<acsirnil) 
e) formularul completat cu cele " 3 strigări în biserică" penLTU descoperirea vreunei 

pricini ce stă împotriva căsătoriei : dacă preotul "( . . .  ) prin vorba de obşte sau cu a/tu modro 
ar înţelege precum părţile acestea ar fi silite de cătă părin� sau fraţii sau de căte alţii ( . . .  ) 
minteni să înceteze dec/arându-se precum e, pre ni minca a păşi in căsătorie cu sila a nu îngă
dui în popor ( . . . ) pre mirele şi pre mireasa să�i lase a-i :hier,,a inaintea sa şi a 2 mărturii nein
teresate ( . . .  ) şi cercetare sâfacii ( . . .  ) "  (s.n.) 

f) "atestat" despre, "întocmirea trupului": "( . . .  '1 să cerceteze prin cuvincioşi Doftori 
şi fetele şi prin moaşa locului şi despre intocmirea trupului la disătorie să dea atestat" 
(Boroşneul Mic, 1 843); 

g) dovadă că fetele de măritat au implinit vân:ta de 1 5  ani şi băieţii pe cea de 20, mai 
ales pentru că aceştia din urm� se însurau devreme pcntm a se sustrage recrutărilor: "(  . . .  ) să 
nu săvârşiţi cununii până nu voar fi plinit fetele 1 5  ani şi fedorii 20, afară de întâmplare când 
s-ar găsi a fi grele pricini la mijloc ( . . .  ) " 

h) atestat despre "a câta căsătorie e" : "( . . .  } să se scrie care sunt la a doua căsătorie să 
poată şti care sunt oameni noi ?"(noogami = la prima căsător :e n.n.). Că "aceia care se ensoară a 
2�a sau a 3-a oar! nu se pot numi oameni noi şi trebt::ie � ă  pl1\tească darea întreagă ( . . .  )" . 

i) document că au platit "taxa hirurghid.", din care se subvenţiona şi vaccinul 
împotriva vărsatului : "( . . .  ) să le faceţi răvăşel la mâ:1ă mai întâi scriind numele şi polecra 
feţelor, al 2-lea starea şi câ�i ani sunt, cât şi despre altuirea vărsatului,  că feţele care nu vor fi 
oltuite de vărsat să voar opri de la cununie ( . . .  )"; 

j) "cvitanţele de dare" ; 
k) act de apartenenţă la o anume rel igie dacă se cunună in alt sat: "(. .. ) feţele străine 

să le ispiteşti ( . . .  )" ; 
1) "dispenzaţie de vârstă sau de înrudire"; 
m) adeverinţă că au ascultat "cursul de 6 săp :ămâni şi au plătit taxa" pentru a reveni 

la ortodoxie "de la unire"; 
n) formulare speciale pentru cununarea divt rselor categorii de cătane, atunci când 

acestora li se îngăduie, în condiţii speciale,să se cunune; 
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o) interdicţie de "a cununa pe văduvi sau pe văduve până nu se vor împărţi întâi cu 
copii i  lor atât văduvul cât şi văduva ca să nu s1: stri �e avutia copiilor săraci ( ... )", (regle
mentare de la magistratul Braşovului).  

Pentru "tâmplări de căslHorie",  preoţii se i nfonnau din cărţi anume scrise şi apoi ,  pe 
seama acestora "îi învăţau pe oameni", îi îndrurnau, îi convi ngeau, îi obl igau la anumite 
demersuri tocmai invocând aceste cărţi : "( . . .  ) lum inat LJ I  Domnul Vlădica înştiinţează pentru 
theologhiile moraliceşti tipărite ( . . . ) precum într-ace-lea să află şi pravilă tipărită despre spiţele 
rudeniilor de sânge, de cusc.:rie ,  de botez din care fieştt: ce paroh să poată îndrepta ce să facă 
la tâmplări de căsătorie ( . . . )" . 

Cei ce "stau nelegitim împreună" par a uu fi puţ ini ,  iar condiţi i le materiale par a fi 
fost importante în alegerea acestei forme de convi �ţuin�. Ei sunt număraţi, nominalizaţi, "cer
taţi",  "amendaţi"  pentru a trece "la cununie" în "protoc ol" .  

Pentru DESPĂRTANII  se alcătuiesc .'l.dcvărate dosare. Şi dacă ţăranii  nu fac singuri 
acest lucru, ei înşişi  depun mărturii ,  dau declaraţ i i ,  le retrag, jurâ pentru ele, procură "testi
moniumuri" şi aduc ch i ar ,.atestaturi doftoriceşti" :lcsprc starea sănătăţii lor, corespunzătoare, 
sau nu, statutului de "căsătorit" , ori "să dovedes<: prin însuş De libăratul forumului din afară 
( . . .  )". Dacă fac altă " legătură cu scrisoare" de căsătorie, aceasta trebuie depusă în "orighinal " ,  
pentru c ă  anumite copii "înamtea judecăţii satului s-au aflat m incinoase" .  Condamnabil i  sunt 
şi atunci când "nici nu sâ aratâ, cu atât mai puţin să dovedeşre (s.n. ) pricina din care au 
urmat întră părţi aceast�t ură şi nedragoste", în cazuri!<: "d ivorţiale".  Când unul din soţi dis
părea, pur şi simplu, de la locuinţa sa, prin mârturii, " legătura căsătoriei  cu dânsul de până 
acum să va dezlega şi de toate pretenzi ile l ui va s ;ăpa, dfmdu-i-se după o cerere şi slobozire 
(s.n.) a putea spre altă căsătorie a păşi" ( 1 793). 

CON SCRIPŢII LOR, de asemenea, nu l i  se (prea) putea sustrage nimeni. Pentru că 
lor trebuia să le răspundă toţi locuitorii satului : pr�oţii , dascăl i i şi ţăranii înşişi "cu numele şi 
porecla". 

Doar "conscripţia '' a tot norodul era "pentru norocirea cea de obşte " nu "spre a 
strânge sau recruţi sau cătane ci spre cunoştinţa populaţi i" ,  caută să-i convingă autorităţi le .  
Liderii ei, ai  "populaţiei" urmau să le "arate" p.ranilor " să priceapă bine, pe-nţeles, când îi 
chiamă să-i scrie să asculte ( . . .  ) " ( 1 785). 

Pentru "Orbariu" poporen ii înşişi trebuia "s;i pue drept şi adevărat toate moşiile sale, câte 
au să le scrie în protocol şi să-şi pue degetul şi s�1 se iscăJ.�ască fără de ni ce o îndărătnicire " .  

I nsistenţele înregistrate în acest context n u  s•Jnt gratuite căci . . .  "îndărătnicie" era, 
într-adevăr. Doar că ea provenea nu numai din �!radu! de înapoiere a poporului, ci dintr-o 
experienţă nefastă: fiecare nouâ "numărătoare " aducea după sine noi obligaţii băneşti, "în 
bucate şi în oameni" pentru susţinerea masivului  <.' parat administrativ şi militar al imperiului, 
în favoarea vechii şi noii nobil imi.  Ulterior, .>-a dove dit că sustragerea de la  a se inscrie 
"moşii le"  în "orbariu'' ,  în măsura în care s-a practicat, a fost o eroare, români i  neavând alte 
documente care să le ateste anumite drepturi asupra unor pillnânturi ce le aparţineau: 
cumpărate, defrişate, " căpătate". Faptul devine <:v ident cu prilejul alcâtuirii "lnventarelor 
moşii lor" din anul 1 8 54.  

Antrenat în necurmate confl icte mil itare, epcca noastră suprapunându-se în bună 
măsură şi peste războaiele cu "franţuzul" , "sâl nicul po tentat",  putem considera că, în cadrul 
Imperiului habsburgic, ş i CĂ T ĂNIA 7 era o "stare' care crea un puternic impact asupra satu
lui românesc, întărind şi mai mult birocraţia. Doa · căt<mele cele mai numeroase erau recru
tate din sate. Ei erau înrolaţi la "jagări", " mil iţia \ aga" , "reghementuri anume" etc. ,  ca să nu 
mai vorbim de cei din regimcntele grănicereşti. Rec1utarea se făcea obligatoriu pe baza "proto-
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colului botezaţilor" şi adeseori pentru a se înrola voluntan, care beneficiau de adevârate 
favoruri, se flk:ea apel la "bine le de obşte".  În acest sens, pe baza unor "adeverinţe", la un 
moment dat sunt scutiţi de dare chiar şi părinţii lor; dad devin " invalighi" au pensii, dacă ei 
mor, soţiile sunt " văduve câtăniţe", cu pensii şi ele. Pe .>eama unor "dovezi scrise" pot primi 
"concedie", uneori se pot căsători sau au drept sa se "tragă la vatră" . Dar toate acestea se 
puteau realiza doar în temeiul a numeroase documente, felurite, tipizate sau nu. 

În "Protocolul Sesii  Consi storiceşti " din an;1l 1 800 se menţionează ca D. Căpitan de 
Călăreţi Prand "trimite spre leghitimaţia sa atestatul ( . .  ) de învoire la cununie a husarolui 
Iosif Şandru cu văduva cătăniţă Miricioaie (s.n. )". 

Se ajUJ'1Sese până acolo încât se dau "adeverinţe" şi "lighitimaţii" ca să se facă 
. . .  "lighitimaţii": "( . . .  ) să le dea acelor jagări adeverin �ă de încredinţare la mână cu locul 
naşterii, numărul anilor, afară de numele părinţilor şi a locurilor lăcuitorilor" şi "încoace să 
vli lighitimăluiţi ca şi de aicea, la vremea sa căzută ligh itimaţie să să poată face " 

Supralicitarea "hârtii lor-document" era, după părerea noastră, justificată. Evidenţele 
care produceau sporirea obligaţiilor erau ocolite de locuitor ii satului : pentru că "noogamii" 
plăteau dare mai mică, a 2-a sau a 3-a căsătorie nu :;e declara; cum "văduvele cătăniţe" 
pierdeau pensia la recăsătorie, faptul se ţinea "în taină", atât cât era posibil. În ceea ce 
priveşte clitănia, care aducea in sărmana gospodărie a ţăranului atât de râvniţii (şi puţinii) 
bani, aici - se pare - se producea nu doar "ocolirea" normelor, ci chiar falsificarea actelor. 

De fapt, dovada incontestabilă că românii şi-au însuşit cunoştinţele despre 
numeroasele tipuri de documente, apare şi se evidenţiază atunci când, mijloacele de a mani
pula aceste documente în propriul interes devin manifeste.  De aceea susţinem, din nou, că nu 
incapacitatea, inaderenţa la "ordi nea" pe care o i mpune documentul, sau doar l ipsa de "cul
tură civică" etc. , au stat la baza unei atitudini insuficient de "deschise", "pozitive" faţă de 
cuvântul scris. Documentele noastre reconfinnă aceste :lSerţiuni ;  

"când se duc aceia ( "cătanele provinciale") s�t-şi s,:;oată plata, să iscălească preoţii 
cvitanţiile acelora precum că se află in viaţă"; 

"( . . .  ) îngroparea cătanelor cu hopşit ( . . .  ) cu condeiul cu cerneală să tragă peste rân
duri, să nu mai fie de trebuinţă ( . . .  ) "  ( 1 824); 

" patentali invalighi morţi, să facă crutse cu cernt!ală neagră" căci altfel  ''au scos 
altul plata în vreo 4 ani şi 'preotul din Megesfalva (Mun!şeni , jud Mureş n.n. ) fiind din paro
hia sa, n- au begat la seamă şi s-au osândit de General Kom:mdo de au pletit Stefan lacovits 
65 de Rfin argint " ( 1 843). 

Deşi cele mai numeroase falsuri erau cele prin omisiune sau din neglijenţă, la 
nevoie, mai ales pentru a scăpa tinerii de la oaste, eventual printr-o căsătorie pretimpurie, se 
realizează şi falsificări propriu-zise ale unui înscris : 

"Oricând va fi de lipsă a să da la cineva carte de botez din protocol într-aceia tot
deauna zioa şi anul naşterii nu cu ţifre de care lesne se pot şterge (s.n.). ci cu slove să scrie 
afară "( Vezi şi Anexa) 

Astfel de ... întâmplări se înregistreazA cu toate că pentru greşelile din Protocol întot
deauna făcute în înţelegere sau la cererea beneficiarilor ! - preoţii sunt "globiţi ( . . .  ) după 
meszura greşeli<i> aflate"; o parte din valoarea amt:nzJor r�venea "canţelariei episcopeşti" .  
Şi deşi, încă d i n  anul 1 785, se impusese ca scrisorilor ''orighinare" fie şi "ale fundaţiilor bi
sericeşti şi mireneşti" (dar, prin extensie, oricărui doc1unent) să li se facă copii doar prin o 
"faţă jurată ( . . .  ) intărindu-le cu acest cuvânt, <am văzut>" ( 1 799). 

La sf'arşitul secolului al XVl ll-lea şi în prima j umătate a secolului al XIX-lea docu
mentele, actele, ;'patentele" ocupau un loc remarcabil şi benefic, din multe puncte de vedere, 
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pentru dezvoltarea societăţii rurale transilvane ron 1âneşti. Fenomenul acesta de integrare, va 
fi mai eficient în societatea românescă abia dupii r�voluţia paşoptistă. Totuşi, şi până atunci, 
se generalizează într-atât încât, într-o "comisie gul- ernialiceascâ" din I l  martie 1 84 1 ,  se face 
referire la alte "comisii" .  emise pe parcursul a nu mai puţi n de un sfert de secol: din anii 1 840, 
1 826, 1 822, 1 8 1 9, 1 8 1 6. M ai mult decât atât, "ape " se face la acte fundamentale din dreptul 
transi !van : 

"suduitorii " urmau "să se pedepsească cu p(:deapsa morţi i ce să scrie la Aprobate partea 
a 3-a, titulum 28, articulul 22, ce s-au vestit prin lirculariul din 29 noembrie mun. 1 0293, 8 1  0". 

Ce este sigur este că "suduiturile" nu au încetat, probabil pentru că românii nu ştiau 
ce scrie în "Aprobatele" emise de Principele Rabczy al I l -lea în anul 1 656, (atât de con
strângătoare pentru români) în nici o "parte", "titulum'' sau "articul" !  

Deşi fuseseră obligaţi, şi convinşi de  valo.uea s i  mai ales de PUTEREA lor, românii 
nu se "împâtimiseră" de ACTE atunci când nu erau interesaţi direct de conţinutul lor sau nu 
erau controlaţi riguros. Chiar funcţionari corec[i tratau "porunci '' importante cu rezoluţia : 
"această poruncă luându-sâ spre ştiinţă să să pun11 la acte" sau pur şi simplu "Ad acta". Dar 
în actele tuturor protopopiacelor regăsim un număr de ieşire, deci protopopiatele aveau 
registru al actelor care plecau şi veneau de la / la ace;;,st!i instituţie. În plus, existau în sate 
preoţi, dascăli ,  notari şi ,  asociată acestora din unn�1, instituţi a  corespunzâtoare. Uneori notarii 
nici nu existau iri satele "singuratice", iar preoţilor l i  se interzicea să se ocupe de documente 
administrative civiie. Adeseori, însă, se lua în cah:ul o posibilă prestaţie a preoţilor în acest 
domeniu. Încă din anul 1 8 1 3  candidaţilor la Ser1inaml c!e la Sibiu li se cerea "mai întâi să ştie 
limba nemţească şi alte limbi, ca făcându-se preot � ă  poată fi şi notareş".  Excluderea preoţilor 
de la astfel de atribuţi i ,  se făcea - totuşi - pentriJ c� ei erau consideraţi prea apropiaţi şi 
devotaţi intereselor ţăranilor; în preajma unor momente grave sau doar problematice ( 1 784-
1 785, 1 82 1 ,  1 848) li se interzicea şi să citească în fafa oamenilor "ordinaţiuni civile".  Şi aşa, 
sătenii rămâneau la . . . mâna notarului : 

"De-ar fi mândra-n deal la cruce 1 De tret ori pe zi m-aş duce. 
Dar mândra-i cale departe,/ Nu pot mt:rgl fără carte (s.n. ). 
Carte n-are cine-mi face,/ Că primarul nostru zace. 
Cu notaru -s (s .n .  ) mânios 1 Şi-mi face c;utea pe dos.  " 
Dar, oricum; românii cmiteau, primeau ?t păstrau şi ei acte, adeseori le transcriau şi, în 

plus, le legau sub formă de "volumen" pentru a nu se pierde, cum este cazul surselor noastre. 
În Chichiş, Tractul Trei Scaune ele se nu:neau "Comentariu de prea Înalte Patente" .  
Să mai  adăugăm în acest context, că,  in  p erioada de care ne ocupăm, cu certitudine, 

păstrarea actelor (in arhive, mari, mici, în ladă, în lădiţă, "sub pânzătură pe prestol" ,  "la 
grindă în casa dinainte") nu era întâmplătoare, şi ni : i  nu avea caracter ştiinţific : actele se pâs
trau din interes (material , social , apoi naţional) ca dovezi, referinţe pentru reglementări şi dis
pute din cele mai diverse . Procesele pe care le susţinuseră, le susţineau şi  le vor susţine şi mai 
târziu, le dovediseră, şi le vor confirma in continu.lrc, i mportanţa. 

ASTRA a avut întotdeauna ca obiectiv adunarea de documente "care privesc trecu
tul nostru", tocmai pentru că se păstraseră, suficient de multe pentru a fi remarcate. Liderii şi  
activiştii lor, legaţi puternic încă de sat, chiar locuitori ai satelor, ştiau "câ din acestea se 
gâseau în arhivele primării lor, bisericii  şi pe la particulmi. Numim câteva: diplome nemţeşti, 
diplome prin care se asigură privilegii comunei, re:�istr� vechi, documente despre "seculi" de 
pe vremuri, acte de vânzare şi cumpărare,emb cme, sigilii, steaguri" . "DI.  Mocsony" 
expusese "hârţele moşii lor sale" vechiH.  

Dar abia în anul 1 905,  considerăm r oi, valoarea care se invocă, este şi de 
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domeniul interesului ştiinţific9. 
Redactate într-un l imbaj rigid, introdus de set·retari sârhi ai episcopilor. şi ei sârbi, 

de la Sibiu (Novacovici , Nechitici, Adamovici), contam ir·at apoi de "latinisme" greoaie, 
documentele noastre rareori reţin atenţia prin frumuseţe.! sti lului .  Cu atât mai pl�cut� este lec
tura unor însemn�ri din afara tcx:ului oficial pe care Il ser� au aceiaşi preoţi sau protopopi, 
cum este cazul şi  in protocoalele din care am luat majmi tatea covârşitoare a textelor invocate 
(Budila). În protocolul din Cetatea de Baltă, după ce reproduce fraze nu rareori greu de înţe
les, cel mai adesea imposibil de . . .  admirat, referindu -se la o lectură anterioară, sub vraja 
SCRISULUI, preotul înseamnă: "Miru-mă mir, ce scrisoare frumoasă văzui într-această carte, 
că pare că au scris tot in peane de vultur. Pre care c e ,  1 1-zcu să-I ţie.  Amin " 

Poate concomitent, elogiind armonia şi frumuseţea, un anonim observa" : 
"( . . .  ) Şi mere gândeşti c<l scrie 

Ca ceruza pe hârtie ! " 
O menţiune spec ială necesită termenul " PORU NCĂ", echivalent cu "ordin".  În 

Transilvania el a avut, şi cu siguranţă mai are încă, în ;tcec�,şi măsură. sensul de "informaţie 
transmisă" şi cel mai adesea se foloseşte sub forma "am porâncit", "mi-a porâncit" etc. ,  in 
două contexte: 

1 )  era, şi este folosit, de o persoană particulară, care se adresa altei persoane pa,ti
culare, printr-un intermediar, tot persoană particulară �i se 1 e ferea la lucruri cu c aracter per
sonal. 

Ex. :  Ana Curea din Rodbav "porâncea", prin lo 1u Buni i ,  fratelui său din Saschiz, că-şi 
va mărita fata în ultima duminică din septembrie şi cu ac,:st prilej î�i cheamă neamurile la nunt�. 
Dacă "mesagerul" îşi extinde sub iectul pentru care a f.Jst lt.:reditat el era admonestat cu 

"Te-am trimis după veste 1 Şi-ai venit cu pov� ste " 
Ar fi interesant de cercetat in ce împrejurări, în traducerea lui Leon Leviţchi din 

"Mult zgomot pentru nimic", apare expresia  "veste-poveste" .  
2 )  era, ş i  este, folosit, de asemenea, de orice oficialitate care se adresează satului, 

prin intermediul preotului, cantorului sau altui lector, l ar în faţa biserici i ,  la sfârşitul slujbei, 
anunţându-se chestiuni ce privesc atât colectivitate 1, cât şi persoane din sat. Ex. :  Se 
"porunceşte" că "le !ii Măriuţa de pe şanţ i s-o furat � lănina Şl  care ar şti ceva să spue". Pe vre
mea colectivizării,  "porunci" erau ş i  anunţurile prin care se rcpartizau zonele in care trebuiau 
efectuate anumite lucrări agricole. E drept că în sali!. a �cst t i p  de "informare locală" e dublat 
de . . .  dubaşul satului,  care, în anul 1 996, în Marpod , jud . Sibiu anunţa, contaminat de apela
tivul asociat telefonulu i :  

"ALO ! ALO ! O poruncit muierile d i n  sat s � i  taie arichile l a  gâşte c ă  zboară ş i  ne 
rupe corentul " ( Informatie: Lia Maria Bologa) 

S intetizând cele scrise rr,ai sus, în ideea relieHrii mult itudini i  de documente cu care 
iau contact, in urmă cu 1 50-200 de ani, locutorii sate) :tr, vom expune mai jos o listă de ter
meni obţinută din Protocoalele de la Budila si Boroşn �ul Mic, semne sigure ale unui sistem 
in care s-au integrat român i i :  

"acte" "consignaţie" 
" adeverinţă" 
"atestatumuri" 
"cataloage" 
"cerere" 
"chitanţe" 

"contract" 
"directivă" 

"extract" 

" formulare" 
" foi"  

''groşiţe" 
"1 ighi1imaţi i" 
"matricole" 
"ordinaţiune" 
"pasu şuri" 
"prav�le" 
• · protocol" 

"răvăşel" 
"relaţie" 
"scrisoare" 
"slobozenie" 
"slobozire" 
"testament" 
etc . ,  etc. 
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ANEXE din PROTOCOLUL B ISERICII SATU LUI BUDILA 

Model pentru "protocol" nerubricat. Evidenţă per·lru CĂSĂTORII. 
"( . . .  ) În Sibii în anul Domnului 1 786 în hma lui Septemvrie 7 zile s-au logodit Petru 

Pavlovici lăcuitoriul parohii acestiia cu fecioarJ Maria fi<i>ca lui Iacov Ianovici lăcuitoriul 
din Răşinari şi după trei vestirea în biserică în1ru amîndoao Parohiile in zilele duminecilor, 
adecă la 22 şi 1 O avgust aşa şi la şase septemvrie !?i nice o împiedicare aflându-să întru (sic! )  
din ş i  prin mine preotul parohial ( . . .  ) loaniciu Porovic� s-au cununat în ziua mai sus numită: 
s-au in alta: fiind naş Teofi l Petrovici şi batrânul ( . . .  ) Filip Iacov lăcuitoriul de aicia sau de la 
Răşinari . 

( 1 784, Vo\ . l ,  fila 2 1 )  " 

Model pentru e�deverinţă că "părţile" sunt de acord să se căsătorească. 

"( . . .  ) Fiindcă după prea În<alta> P<orun ;ă>, această rânduială s-au B.cut ca pârţile 
ce vreau a să lua în căs1torie adecă c<utare> cu c<utare>, când parohul fiind chemat la l egă
tura lor şi fiind şi din ( . . .  ) juraţi 2 feţe, ca pentm nai buna încredinţare să să poatA adeveri şi 
întrebându-i pe fieşte care parte deosebit că sigur /: el sau ia:/, nesiliţi vreau a să lua în căsă
torie din bună voirea lor aşa după implinirea v�:stirilor, ne fiind rudenie şi nici o pricină 
împiedecătoare despre care ca despre Parohul loc�;lu i  sli dea slobozie a trece la cununie, lângă 
care pot mărturii le cu iscălitura şi cu punerea degetelor adeveri . '' 

( 1 796, Voi. l, coperta 2r) 

Ce trebuie să ştie uo1 fânăr inainte de "a păşi la căsătorie " 

"( . . . ) să daţi înaintea noroadelor (s.n.) precum feţele care voar vrea a să căsiitori 
nicidecum nu să voar slobozi a să cununa până ct.nd, precum mirele aşa şi mireasa, va şti sâ 
zicâ inaintea noastră poruncitele rugăciuni, adică În numele tatălui a face sfinta cruce bine, 
Împărate ceresc, Sfinte dumnezeule, Prea sfântă Troiţă, Tatăl nostru, Credeul , Nascătoarea de 
Dumnezeu Fecioară, Zl!ce porunci, Şapte păcate de moarte, Şapte taini ale Sfintei Biserici 
( . . . )" . 

( 1 808, Voi . I l)" 

Documente necesare pentru cununarea cătanelor 
" ( . . .  ) De aţi cununat vreo cătană de aceasta s�-mi scrieţi 

1 -tăi numele şi polecra şi diregătoria mirelui acel Jia 
al 2-lea ce lege ţine el , 
al 3-lea de câţi ani este el, 
al 4-lea june este el au văduv, 
al S-lea numele miresi i lui,  
al 6-lea din ce sat şi ţară este ia născută, 
al 7-Jea al tatălui ei, numele, polecra şi diregători 3. lui, a mumei ei, numele şi polecra ei, 
al 8-lea şi de ce lege sunt ei, 
al 9-lea de câţi ani este mireasa, 
al 1 O-lea fată este mireasa au văduvă, 
al I l -lea a mărturi i lor, a naşilor numele şi polecra şi dregătoria lor, 
al 1 2-lea de supt ce Ghinarari şi reghernent este mire){�, 

al 1 3-lea în ce lună şi în câte zile şi in ce an s .. au cununat, 
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al 1 4-lea în ce sat şi ce preot I-au cununat, 
al 1 5-lea numârul sau l istul foi<i> Protocolului în care ati scris pe cununaţii aceştia. " 

( 1 8 1 7, Vol .l l ,  f.77) 
N.B. Cererea insistentă de a se menţiona în acte "poredele"/"polecrele" (care aveau o largă 
circulaţie printre săteni) se justifica prin faptul că, da·:orită lor, oamenii deveneau greu de 
identificat şi se sustrăgeau mai uşor de la anumite oblif.at i i .  

NOTE 

1) Ro ger Chartier considera el! "scrierea", inclusă în existt:nţa cotidiana a Europei Occidentale între se
colele XVI şi XVIII " mode lează o ineditA conşti i nţă oe sine şi o nouă imagine despre ceilalţi". 
Informaţii le concrete din acest perimetru sunt d·�os<·bit d1: interesante şi, in bunA mAsură, si
milare cu ale noastre. În Franta sfărşitului de seo;ol XVII  şi în Amsterdam în anul 1 780, pen 
tru a se stabili  numarul celor ce au pAtruns în "cultua scrisului", se iau in considerare sem 
nAturi le miri lor din actele încheiate cu pril ejul c�sl!toriilor, iar în America semnăturile de au
tentificare a testamcntelor. in Ungaria anului 1 7.1JS, :loar 1 4 % din magistraţii municipali, din 
sate şi târguri sunt capabilA sli semneze. !n biser icii ·� ortodoxe din Transilvania, Protocoalele 
botezaţi lor, cununatilor, morţilor şi  ale comisiilor se i ntrcduc în anul 1 780. in toată Europa, 
"intermediar" in extinderea ·•culturii scrisul ui" a ion cler LI!.  Cf. l1·toria vieţii private Voi . V ( 
Coordonatori Phi l ippe Aries şi Georges Duby), Bucun:şti, Editura Meridiane, 1 99S, p, 1 36- 1 54. 

2) 1. Muşlea.- Cercetări folclorice în Ţara 0/tu/ui,in : "Anuarul Arhivei de Folclor", 1 ,  1 932, p.  227-229. 
Apud, Antologia dialecticojolclurică a Rumâni�i 1 B ucureşti, Editura Minerva, 1 983, p. 
464-467. 

3) Antologia dialectico-folc/orică a României, 1. Bucureşt i , E·:litura M inerva, 1 883, p.6 
4) Ş.  Meteş.-Situaţia economică a românilor din Ţara Făg(/raşului,Cluj, 1 93 5 ,  p. 334, 3 54,3 55 
5)Vezi şi A.Grama, Del·tinul dramatic al unei arhive sibiene in martie 1849, (Arhiva ConzistoriaiA din 

Sibiu), in: "Revista arhivelor", nr. 2,  1 993, p. 29-3 3 
6) În Arhiva B iblioteci i  M itropoliei Ardealului (Facultatea d' teologie: "Andrei Şaguna" din Sibiu) se 

aflli Protocoale din următoarele sate: Boroşneul Mic, Budila (2 voi.), Bungard, Custealnic, 
Cetatea de Baltă, Trapold, Mag, Sibiu-losefin, Vlădeni (2 volume), Hunedoara Tichindeal, 
Mucundorf. Arhivele Statului din Braşov de�in 2 pr )tocolle transferate de la Muzeul Ţării  
Făgăraşului. Bibl ioteca ASTRA deţine un proto�ol din comuna Zoltan. Mai avem informaţii 
despre 2 protocoale, neccrcetate pânl! acum, car•! au fost transferate de la Biblioteca 
Academiei la Direcţia generalii a Arhivelor Statului - Buwrcşti .  Cei puţin 2 protocoale 
necercetate se mai află la Muzeul Spiritualităţii Ron�lncşti din Sf. Gheorghe. Sebastian 
Stanca, invocA numeroase Protocoale de la Episcop a ortodox!! din Cluj în monografia dedi 
catli Episcopului Vasile Moga., llarion Puşcariu, M<Jtei Voileanu şi Sterie Strughe au publicat 
şi ei Protocoale sau circ ulare izolate. Circulare tipiiritc sunt menţionate in Repertoriul actelor ofi 
cia/e tipărite privind Transilvania (1 701-1847) fn iimha mmână elaborat de A. Rllduţiu şi L. 
Gyemant (Bucureşti, 1 98 1 )  ş i  în evidente ale Cărţii Vechi Rc·mâneşti - foi volante. Vezi şi ASTRA, 

125,  Sibiu, 1 987, p.50 1 -506. 
7) O analizA specială a fenomenului "cătăniei" reflectat în ''Protocoalele de porunci "  am elaborat la 

cererea Revistei de etnografie şi folclor, a Institutului de Etnografie şi folclor "C.  BrAiloiu". 
8) Programa Expozi�iei din 1 905 in "Transi lvania" aprilie, 1 91)5. 
9) 1. Maxim, proprietar din Avrig "subscrie" spre "plAcuta dispositi 'lne 3 singelii (acte de investiturA 

n.n.) preoţeşti între hâ11iile tie eratului meu părinte administrator protopopesc Vasilie Maxim 
şi anume una din anul 1 77 1 .  alta din anul 1 793 şi a treia din anul 1 7  (sic!) spre a se espune 
eventual la espositia Asotiatiuni<i> şi in fine a se piistra in Archiva prea venerabilului 
Consistor arhiedecesan".  losif Morariu din Dobra la rând lll său scrie cu acelaşi prilej :  "În 1 8  
iuliu - cu ocasiunea visitaţiunei canonice - am allat J conscripţie din a 1 785 o carte scrisă 
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câteva (3) cercularii din 1 800- 1 !!02 câteva lkcn1e de .::ăsătorie, un act al parohului din ( ... ) 
cari toate le alături aci % spre a le cercet<, un bun eunoscător al scrierei cu cirile, şi întrucât 
s-a afla ceva de valoare să să expună în Muse J1 As, rei" ,  Arh. Mitr. Ard., Doc. ASTRA, 1 905.  

"PROTOCOLES OF THE COMANDS" OF BUDILA AND BOROŞNElJ MIC AND 
THE VALUE OF .. DOCUMENTS" IN THE EXISTENCE OF ROMANIAN 

VJ LLAGE OF TRASYLVANIA 
( 1 780-18�-8) 
(Abstrad) 

The choise of the protocoles of Budila and Loro\:ncu Mic to analise the ro le of the "written 
document" in the l i fe of the Romanians from the vi l l age:; of Tran:;ylvania at the end of tht� XVIII-th cen
tury and the first half of the XIX-th century, is a way to apro.1ch a very complex "reality" of the l ife of 
Romanians living in the vil lages loca led in the Carpathian cut ve. Their existente - in the field ofknowl
edge - still has to many characteristcs of "white spot", or "tabu'' or "exacerbated" problemes. 

Through the degree of the objcvtivity superi<•r to other kind of arhive documcnts, the proto
coles of comands (regist�::rs in which Romani an orthodox priest v.rites hundreds of "comands") are a 
reflection of the rural Romanian society of Transylvania, the everyday's life of the villagers, grasping 
the most important momcnts of they l ife -birth, muriage, c'eath- as well as the re1ation with public 

authorities. 
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ANGVSTIA, 2, 1 997, p. 229-215 

IERARHII BISERICII ORTODOXE CONSEMNA ŢI PE 
FILELE CĂRŢI I VECHI ROMÂNEŞTI DIN JUDEŢUL 

MUREŞ 
DE LA SAVA BRANCOVICI LA VASILE MOGA 

Elena Mihu 

" Biserica este singurul sălaş al lucrurilor frumoase. ' ·  (l\'. Iorga) 

229 

Înalţii ierarhi prin bine.::uvântarea şi strădania lor. împreună cu protopopii, cu preoţii şi 
cu toţi poporenii au cumpărat cărţi, din cămara domneasd de la l aşi, din târgui Sucevei,  de la 
Rârnnic şi Bucureşti, sau din crăiasca tipografie a Blajului.  �tomânii din in i ma Transilvaniei, de pe 
Mureş, N iraj, Târnave şi Câmpie le aşteptau, pentru că l'a, o;-artea românească, a avut nu numai rol 
de unificator al l imbi i ci şi de întărire a rezistenţei în crcdi1 1a strămoşeasc�. 

La nici doi ani de la urcarea pc scaunul vlădict:sc d�� la  Alba Iul ia a mitropolitului 
Sava Brancovici,  Cuzania lw Vurlaam ( laşi ,  1 643)  cea care vestea cuv�mtul lui Dumnezeu în 
limba română este adusă în Vidicul Gurgh iului,  cumpiirată. de popa Grigorc d in Sedriaş (Mura 
Mare): "şi am dat drept (pe dânsa ) 1 8  tlorinţi . La tocm�a lă şi la datul bani lor şi la adălmaş au 
fost oameni de omenie, anume Suciu Toader, Suciu loruţ, Copos O nea . . .  În zi lele craiului 
Apafi M ihai şi a vlădicăi Sava. Anul 1 667 luna fevruark 24" 1 . 

În 1 675 se convoca Sinodul b isericesc la A l ba Iulia în care mitropolitul Sava 
Brancovici ia măsuri de înviorare a vieţii moral-religioase a preoţ i lor şi credincioşilor din 
Ardeal cum ar fi :  "Cuvântul lui O·Jmnezeu ca să să vc:ltcască în l imba noastră, rumâncşte 
carele ne-am născut ca s-o lnţeleagă toţi creştinii;  Popii cari nu să învoieşte cu rumânie, ce 
tot cu sârbie, unii ca aceia Dumnezeu făcu şi pedepse, ş i  de c;,.tră poporcni urâciune; Iară pin
Iru ca să să mai întărească şi prunci i ,  ncfiindu în şcoală unde să înveţe, tot creştinul să-şi ducă 
pruncii în biserică şi popa după ce va isprăvi slujba bisen c i i  sii facă ştire să să strâng!.\ pruncii  
în biserică să-i înveţe. Care cărţi sunt scrise şi scoase pn: l im ba rumâncască să citească şi să 
să înveţe în biserica creşt ini lor şi într-alte locuri unde v a  f i  l ips<1"2 . La aceste îndemnuri ale 
mitropol itului ,  Bochai Lup din Mihai Viteazu aduct: pc valea Tîrnavei Mari Cartea 
rumâneascii de învăţătură a lui Varlaam "pintru multim!a păcatdor sale şi a soţu său, ş i  tot 
rodului şi a dat în Zoltan ( M ihai Viteazu) să-i fie ponwană neuitat� în veci şi nemuritoriu 
nume să aibă pe lume. A să pomeni în Şapa(r)teacu. Ştk doamne sufletul lui Bochneaiu Lup 
şi a soţu său şi a părinţi lor săi şi a moşilor săi ş i a strămoşilor lor şi a norodului lui până la al 
1 7-lea rod a vi i lor şi a morţilor, întru dulce împărăţie(a ) la Doamne . Această carte nu o am 
dat a popă fugător din sat ci o au dat besiric i i  d in Zoltan ( M ihai Viteazu). Frate, nice o soră, 
nice nepot, nice nimeni din rudenie să nu fie voinic a o preţu , al doile (al doilea) rându pen
tru că-i pomeană ... Şi  când a cumpărat craiul au fost Mihai l  Apafiu, v lăd(ică) au fost Sava 
Brancovici meşiţa iunie 20, 1 675". Câteva luni mai târ �iu a·�daşi proprietar o donează bi
sericii Ferihazu lui (Aibeşti) unde o găsim ş i  astăzi. 
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Când au fost "vi cat" 1 6  73 , pc când "au vt:nit împli ratul Mah( o )met la  Hoti� ş i  au lua� 

Camcn iţa şi alte cetăţi până la Liov în luna lui i u l ( i c )  8 zi le .  iar c ând s-�u întors m ���a
-

lUI  

noicmvr ie în 1 3  zile şi au pus u( 0 )mnu în Tara Mnldovei  pe �tefan, fec torul l ut Petnctatco, 

vl(eat) 7 1 8 1  ( 1 (,73)",  se cumpăra Cazania lui Varlaom (a <unsă pe la î�ceputul s�c .al XVlll

lea la  Şapartoc lângă Sighişoara), pentru biserica din Şche i i  BraşovulUI " u(n )de taste hramul 

s(fin)ţii Nico lae ca să fie lor pomeană şi părinţi l or iară ci �e să va �mente de a o lu� den 

sv( i )nta besearică ce mai sus scrie, a o vcndc sau a li da .;un:a fără şttrea cttttonlor ce1 ce o 

au cumpărat, acela om . . .  să tic părăs(it) (de) s(fin)tu N ico lae la z( i )ua de judeţ". Poate că a� est 

exemplar, este cel căutat de braşovcn i şi menţiona!. inl r-un document la 3 august 1 773 cu tttlul 
1 Păucenie românească de la Varlaam de la Moldom1· pl\st rat la �apartoc ca un sfănt odor 
cum ne spune popa Gcorgie Srtcuiul şi popa An dre pe 1 a 1 804. O altă însemnare dă date 

despre cumpărători şi cei ce au legat cartea "această carte num ită Evanghelie au cumpărat-o 
popa Vasi l ie  şi G l i goric Pă(s)tărn(ac) şi Adon ie IV!axHm şi cu toţi poporenii şi a dat pentru ea 
1 3(?) galbeni şi a înno it pentru 5 orţi Vasilie şi tJvmă�ul lu i Ghcrasie şi a dat-o la biserica 
unde este hramu l aducerii moaşte lor sfântului pl::r in  ;e lui nostru ierarh ului şi fâcătorului de 
minuni Nicolae. Dacă cineva ar cumpăra-o şi ar lua-o t:iră vină aşa să fie proclet, triclet, 

anathema şi l ipsuri le şi nevoile şi la cea straşnid1 j udcca1fl, "ă aibă judecată şi să să ştie .  În  
veci amin .  În  anul 7 1 8 1  ( 1 673)." Popa Vas i l ie putea fi dascăl ul Vilsii, cel  trimis  în decen iu l  
al 6-lea l a  Sava Brancovi c i  lmpreună c u  Ion, fec io iUl Flon: i Ciorbea care "au mers la Bălgrad 
şi tot au venit ncpreoţit"4. Pc valea Mureşului sup�ri r' l" aj unge în 1 776 tot pe vremea vlădicăi 
Sava o Ucitelnâ ce "o au cumpărat Vâscul ,  fec iorul lui popa B laga din Soveşd (Coveşd 
n .n .azi Pietriş) .  Şi  o au cumpărat în zilele lui Apafi Mi lui L cra iu l Ardealului şi m itropol it 
Sava"\ Cazania poartă pe pe li! ele ei însemnarea lu i  Ş tefan Moldovan, protopopul Fărăgăului 
şi a Pinticului, martirul revo luţiei de l a  1 848, omorât i 1 dealul Sîngcorgi ulu i de Mureş, împre

ună cu nepotul său Constantin Romanu Vivu. 
Un alt vlădică, hotărât să cheltuiască efort :;; i bani pen tru cfuţi româneşti , este 

Varl aam de Dai a cel ce pleadt la Braşov la 23 dec:en:brie 1 685 către curtea lui Şerban vodă 
pentru a ti h irotonis it6 . Şi în ti mpu l păstoriei sale ( 1 6 R:i- 1 692) se cumpăra, pentru satul 
Pogăceaua, de pe Câmpie, ace l  dar tăcut de Vasile Lupu cMră toată �eminţia românească:"cu 
vrerca Tatăl ui şi cu îndrumarea fiului . . .  26 florinţ i am dat 1 pentru) neamul mi eu, strămoş i lor 
şi moşi l or şi părinţilor şi fraţ i lo� şi surorilor şi a tot rodul mi eu". il cumpăra popa Nicolae 
Grama pu�ător de gând a cărŢ i i  în 1686, "în vremea •:ra i(u l u i) Apafi Mihai şi vădica 
Varlaam". In 1687 se cumpăra "dezlegată ş i deîntâ i l ir•să fi ,'dc", de la Cîrlig din Moldova, de 
popa Toader d in Sînjeorz (Sfintu Gheorghe) , pe când era protopop Toma di n  Dîmb şi mitro
pol it "kir  Varlaam de Oa ia" ,  o altă Cuzanie cu o C J rcuiC:Jţi ( :  i ntensă pe Câmpie, stabil i tă (nu 
ştim exact anu l )  defini tiv la  Voiniccni .  

Cărţi le întoarse d in  sloveneşte7 de m itropo l i l ul Vadaam în tipografia sa de la Alba 
Iul ia , Ceasloveţul şi Mulirvenic.ul au ajuns şi în sate e murcşene la Luieru, Nadăşa, Şardu 
N i raju lu i  şi Oaia. 

În anul de cumpănă 1 699- 1700 pc când româ 1ii din Ardeal i ntră sub cea mai neagră 
asuprire, m it ropol i tul Atanasi e Anghel  tipăreşte la A l ba h.: l i a  Chiriacodromionul, cu sprij i
nul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Pe acesta îl c umpăra în chiar anul apariţiei , popa 
Ştefan din Sînmihai "chiar din mâna v lăd icăi cu 20 florinţi an i i de la H(risto)s 1 700 m(eş)iţa 
iu(l ie) 2 zi l (e) . I ară cine o va fura sau o ia cu meŞteşugu de la acestu să pie(ie) ca Sodum şi 
Gumur să să spargă ca Arie şi să me(a)rgă suflet(u l )  unde zbură piatra în patru ai"H. Popa 
Ştefan d i n  Sî'nmihai semna împreună cu cei 25 de ;::m�oţi � i  cu m itropol itul Atanasie actele 
Sinodului celui  mare din 1 4 , 1 )  septembrie 1 700 priv i 1d unirea cu Roma'J . 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



I ERARH I I  B I SERIC I I  ORTODOXE COJ..J SErv!N AP PE · · · 23 1 

în secolul al XVI I I -lea încep l uptele con tcs ionak , se persecutau şi se băteau românii 

între ei spre bucuria du şman ilor cm: zi de zi se amest,:ca 1 în t raiul nostru 1 0 . . 
. . 

Frământ!'lri le împotr iva uniaţiei au început î:l 1 744 dnd că1ugărul Vtsart�n �arat 
"serbu fanaticu" l l ,  cu scri soarea de recomandare din 1 2  februari e 1 742 dat!i de arh teptsco
pul sâ;b Arsenic loanovici Sacabent. străbate mănăstiri le din B anat şi Transi lv� ia cu c.:ujetul 
cel mai curat, cum îl vedeau uni i ,  şi ca rurburătorivl p�'icii . ·dijionare, cum ti constderau 

alţi i 1 2 .  Vestea cea bun!'l despre Vi.'iarion Sarai aj unge p·� · l �irm,va Mică, la Supă?ure la popa 

Iosif care ne lasă scr is pe cope11a de lemn a Cazan iei l u i  Varl aam unn!'ltoarelt: :  "In anul 1 744 

au fost o stea cu coadă pe ce riu şi a tun( eia) au ven it un on sirbu care pc aci ( a) fost pesemne 

de au fiicut între creşti ni i pc mu ltt.: locuri împărăchctu ra î 1 toată Tara Ard(e)alu lui . Scris-am 

cu popa losi f j urat(ul)  săborulu i mic. Supădure" 1 1 . 

A lţi do i propovăduitori anti unionişti, rid ică sate l e  de pe Murcş şi Câmpie între ani i 

1 759- 1 760. Este Ioan Molnar zis Tunsu din Sad, arestat pt:ntr J ''cuvântări le can: le-au ţinut în satul 

Pogăceaua şi în invcc inatul sat Sîr:pctru cu pri ll!j ul târFului de ţură" 1 4 , şi dus în cetatea Târgu 

Mureşului , şi Sofron ie din Cioara cel batjocorit în versUl i .  într-un manuscris folc loric de la 

sfărşitul secol ului al XVIII-lea: "0, Abrut, oraş frumos/, i 1 ţart1 ai fost vestit/ Precum erai de 

tocmit/ Dar acum te-au înşălat,l Acest Şofran blăstămat,/ O n Ci oară, de loc, om rău/ Şi fără de 

noroc./ Mumă-sa era rumâncăi Rea de lucru şi împuţită/ Tati-său au fo st porcari ,/ şi Şofran mare 
tălhari" l '. dar şi cel admirat. că aj unsese să aibă în mână mii  .jc oameni care-i ascultau cuvântul 1 6. 

După 60 de ani de plângeri şi memori i l a  curt.:::a de la Viena s-au îndurat împărăţia 
să dea un ep iscop ortodox de neam sârb pe nume Dir.·n is i •� l'\ovacovici instalat la Braşov şi 
apo i la Răşinari 1 7 . În 1 762 ajunge acest episcop la Cornă :d, p�ntru a l inişti sp irite le încinse 
în urma dezbinări i cred inc ioşi lor român i d in Târgu-Mureş, şi poporul necăj it alerga la dânsul 
să se jel u iască . Este acuzat de autoritf1ţ i că a incasat taxe pn�a mari pentru hirotonirea pre
oţilor, pentru sfi nţ irea biseric i lor etc. Pentru sfinţirea u nei h iscrici cred incioşi i îi dădeau atâta 

pânză albf1 c u  cât se puteau inveli pereţii biseri c i i i H 
Din 1 770 îl găs im ca ep iscop al neun iţi lor pc Sofronie Chiri lovic i venit la mult 

nect!jila biserica noastrci dir1 Ardeaf 1 9, pe când �-C cumpăra pentru satul Grindeni 
Penticostarul ( Râmnic , 1 767), cum ne spune însemnar·� a :  "Cad e-să să şti că aceasta sfântă şi 

dumnezei ască carte s-au cumpărat în zi le le înă lţatei împărfttese M aria Tcreza . . .  in zi lele  prea 
sfântului arhiereu ncunit al · Tări i A rdea lu lu i , Sofronic <iri l ov ic i" .  În anul următor, pre
supunem că a ajuns la Maiorcşti, cum deducem din ins,::ripţia de pe un chistorn ic : "S-au 

osfinţit acest jertfe l n ic . . .  supt biruinţa înaltiei sa le prea o:- Ji nţ i t.e i chcsaro-crăieşti şi aposto
l iceşti M arie. Marie Tercs i i ,  împărătesei Ungariei prin pr i ( n)c:.:sa Ardealului împreună 
împărăţindu I os if al doilea, împeratul şi chesariul roman lor i proci cu osfinţirea şi sluj irea 
l'rea ostinţitulu i  Sofronie K i ri 1ovics ep iscopu l neun iţi . or i 1  !'vi . P.Ardealulu i în Huduc 
( Maioreşt i ) la anul 1 76 1  ( 1 77 1  n. n . )  luna lui maiu 1 5 ' '2L �i tot în vremea păstorie i sale se 
judecau pentru Antologhionul ( Râmn ic 1 705)2 1 două fami l i i .  Chinccş ş i  Bac iu din Valea: "de 
uu scos-o cu lcje . . .  acum (în an i i )  de la H(risto )s 1 7,72. �-a =Clst  stricat cartea foarte tare . . .  ş i  au 
dat de o au legat bani drep ţ i  8 mă!·icşi . . . Scris-am eu pop1 Mm·cu Zugravul ot Andraşfalău 
( Sîntandrci) .  Ş i  s-au legat în zi le i:.:  împăratulu i Iosif al doika ti i n d  episcop în partea ncun iţilor 
Sofronic Carl ov iţ, protopop N icolae ot Malonfal ău (More�: t i )" .  

Ghedeon N ichiti c i  este ep iscopu l i nstalat la Sibiu î n  anul 1 7R4 care deş i sârb de 
neam s-a arf1tat cu multă dr<�goste faţă de păstori ţi i săi ortodClqi români22. Aceasta se poate 
deduce şi d i n  însemnări le lăsate pc fi l i le  cărţ i lor vechi :·<m âneş[ Î .  Pe Evanghelia (Bucureşti , 1 742) de la Daneş preotul Tcodor scria " . . .  Vinerea pa� t i lor  au ven it vestea că inălţatul şi  
preacucern icul împărat Iosif al 2-lea (ne-ar ti dat un nou )  o�rhicreu . . .  vesica ce v-a venit I-ar 
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fi numele Gavril Gcdeon, din care vestire îna.lţatul ui îm pa.rat î i  facem mulţămire pentru acest 
bine mare". Vestea cea bună ajunge şi la Sîncrai, pe Evanghelie (Bucureşti, 1 742) se not�: "Sl\ 
se ştie de când au venit episcopul Ghedeon in "fan Ardealului, ani i domnului 1 784". In cea 
de a treia vizita. în Transilvania a împăratului Iosif al I l - lea, venit să îndulcească pe poporul 
României cătră caw şi domnia sa2J pe când drumul îl ducea pe la Medeaşiu, M. Osorheiu 
(Târgu Mureş)24, in vara lui 1 786 era însoţit după cum deducem din însemnarea de p

_
e 

Catavasierul (B laj , 1 769) de la Şardu N irajului, de episcopul Ghedeon: " . . .  Când au vemt 
împăratul în Ardeal; când au venit în Ardeal ci(n )stitu l, apoi monacu s-au dus din Ardeal . 
Atunci piste tot frunzi de fagu pe toate dealurile, în :â(m'ipie. Şi când au venitu împre(una.) (cu) 
epis(copul), Sibiu în Juna lui august zi întâi Juna lui mai, fi ind prorocul lrimie". Şi tot in anul 
vizitei împăratului, în I l  decembrie picta popa fvlarcu Vlaşcovici două icoane pentru satul 
Comori2S. Pe spatele celei ce- 1 reprezintă pe Isus Pantocracor zugravul face următoarea inscripţie: 
"Acea�tă icoană s-au făcut cu cheltuiala popii Nic:ulă ot C l1inceş in zilele înălţatului împărat Iosif 
al doilea la leat 1 786, când au bătut bruma ha m2.re . . .  Şi  s-au zugrăvit de mine multgreşitul popa 
Marcu Zugravul Vlaşcovici . . . vlădica în partea un :ţilc r Ioan Bob, in pa1tea neuniţilor Gideon, pro
topop Petru Maior ot Maghiar Reghin, neunit protopop M i hail ot ldicel". Episcopul Ghedeon 
deschide în anul 1 786 la Sibiu o şcoală pentru pre�ătirca învăţătorilor români şi ca profesor îl 
aveau pe Dimitrie Eustatievici, directorul şcoli lor ne:mite din Transi lvan ia26 . 

După aceşti episcopi de neam sârb, scaun ul  episcopal din Sibiu rămâne vacant timp 
de 1 4  ani .  Treburile episcopiei sunt conduse de lmm Popovici şi apoi de N icolae Huţovici pe 
post de vicari27. Ioan Popovici semnează nurnire.l de preot a lui Nicolae Panovici primul 
dascăl al şcol i i  ortodoxe din Târgu-Mureş în carr: se >pune: "După pofta şi cererea dum
neavoastră pentru l ipsa şi trebuinta de preoţi ,  Prea înaltele locuri milostiveşte bine au voit a 
Vă mângâia. După care cerere şi consistoriul du;Jă toak adeverinţele date numitului N icolae 
Panoviciu prin care la trebuincioasele locuri arătându-se după prea înaltă rânduiale, pe cale 
împărătească la legiu(itu l)  arhireu. Mai sus numitul N icolae darul sfintei preoţii dobândind de 
unde acuma la parohia dumneavoastră trimiţându-sii. . .Sibiu, 1 noe(m)vrie ( 1 )796. Din 
Conzistor neunit I oan Popovici vicari(ul) clerului neunit28. 

De abia în 1 8 1  O se îngăduie protopopi lor 01todocşi din Ardeal să se întrunească la 
Turda pentru a-şi alege un episcop de neam român în p·�rsoana lui Vasile Moga. Prin adresa 
din 1 3  august Gubernul scrie Consistoriului :  "Mai �statea Sa cesaro crăiască sub 26 maiu s
au îndurat a încuvi inţa cererile cele repetite ale clerului .  Să se aleagă un bărbat activ şi cali
ficat catele ştie l imbile naţionale şi cu deosebir�: l in ba românească precum şi leji le ş i  consti
tuţi i le, obiceiurile carele sunt în acest principat"29 Se mai aprobă cu această ocazie 4000 de 
florini din care să se înfi inţeze un seminar şi mai multe şcoli normale. În primul an al păsto
riei lui Vasi le Moga s-a deschis la Sibiu cursul de :eologie de 6 luni pentru pregătirea viito

rilor prcoţi30. Cum se formau })reoţi i ortodocşi, n-� spt:ne I l ie Şerban din Ţeli ne în Verşu/ 
Sibiului: "Osteneale agonisite/ In  Sibii în 6 lunii Fi : cât de mulţi li pui/ Guberne ! Ce ai gân
dit/ Când aceasta ai hotărît/ Că di aci din Ardeal/ �:ă fac preoţi cu amar"J 1 . La acest curs de 
teologie se pregăteşte ca preot Ştefan Branea din Al uniş, viitorul protopop al Mureşului 
Superior, care în Verş la trei 4in{i face elogiul epi scopului Vasile Moga: "Pre al nost stănt 
arhiereu/ D(oa)mne păzeşte- ! de rău/ Şi-i da. zile "indel ungate/ Foarte mare sănătate/ Zile multe 
dăruieşte/ Vasile să numeşte/ .. ./ Dreapta stăntă îi sărutăm/ Mulţămită toţi ii dăm/ Că ne dă el 
la mulţi pâine/ Supt a lui aripi ne ţine"32. În anul 1 834 invăţau aici şi alţi elevi de pe valea 
Mureşului superior, cum găsim notat pe filele căr;ii Uşa pocăinţei (Braşov, 1 8 1 2) :  "Anul 
1 834 m-am fostu dusu la Sibii se mă fac popă Ciobotani de Toplitze, Giorgie Ciobotar, 
Popovici Giorgie, cu bunul J ita, dinu Topl itze. Aleluia! ''3J . Paralel cu seminarul de teologie 
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s-a deschis şi cursul pentru pregătirea invăţă.torilor de il săptămâni14. Directorul şcoli lor era 
Moise Fulea căruia acelaşi Ştefan Branea, ca tânăr tt-olog. ii închină Verşul scolasticilor: 
"Domnul director ce trăiaşte/ Moisi Fulea să numcşl.l:l :�coaie le să le întărească! Şi mulţi ani 
să ne stăpânească/ . . .1 Toată ceata preoţească/ Aşa zice -Să-nflorească/ Insufl�ţe�scă: 
înmulţească/ Şcoalele să le int:\rcasc:i"J5. Şi pe când � imion Colonzan din Şardu N1raJulm 
primea diaconi a în 22 martie ş i  preoţia în 24 martie în <1 1  ul 1 824 din mâna episcopu�ui Vas i l� 
Moga profesor, la Sibiu era Ioan Moga, cum găsim consemnat pe un Catavas1er (BlaJ , 
1 769)J6. În 1 82 1  este sfinţit ca preot şi Ştefan C i oi :Jca d i n  Goreni, menţiune făcută pe 
Predicele lui Petru Maior (multe exemplare sunt ad us1 la S i biu  de Vasi le Moga pentru a le 
difuza studenţi lor şi  preoţ i lor ortodocşi) :  "Această p:red1  che este a pop i i Ştefan Cioloca paroh 
Sep1ac (Goreni) şi am dat pe dânsa 1 O zloti in Sibii  luna lu i  II•Jemvrie in una zi, în anul 1 820 . . . 

Am primit diaconia dechemvrie 1 7, 1 820 iar darul pre ,>; iei  septemvrie 8, 1 82 1  să se ştie"n. 
Pentru a- i  face rost de cele trebuincioase acestui preot, .- c deplasează personal la Goreni epis
copul Vasi le Moga, care întocmeşte un contract cu credin�ioşii locului, ataşat la sfârşitul 
Evangheliei (Râmnic, 1 766) :  "Jupânul N agy l anos din Ded a Seplac se făgăduieşte şi dă pe 
sama parohului neunit al  loculu i Şte fan Cioloca, un p�nn'int intr-o parte şi alt pământ într-altă 
parte până când va fi josagul sub mâna dumisalc . .Jupânu l Nagy Georg altmentea de aci 
inainte dă numitului mai sus preot un pământ într-o par:c altul in alta pân!i când va trăi dum
nealui.  Scris-am Dedrad S cplac 8 iunie 1 824 ti ind dt� fiţă în vizitaţic canonică eu episcopul 
Vasilie Moga. Aşişderea ficoratorul Staghilă Iacob din Luieri dă numitului preot un pământ · 
în hotarul Seplacului pâne ce va trăi dâruitoriul . Episcopul Va si le Moga. Dumnealui Rad Onie 
altmentea dăruieşte un pământ de hrană parohului . pâ 1ă · ce va trăi . Episcop Vasile Moga. 
Mureşean Andrei dăruieşte preotului sus(pomenit un) dărab de iarbă. Câmpean I on un 
cărucean de fân pe an până ce va trăi . Jupânul Dobra V<Jsi l ie loc de un car de tăn pînă va trăi .  
Dobra Gl igoraş dăruieştc tot un pământ de două lături . ! lan�� Grigorc din Erde-Săcal (Săcalu 
de Pădure) dăruieşte un loc de un car de fân în hotarul �lcpla,2u lu i  preotului mai sus pomenit. 
Jupânul Densetori lanos d i n  Seplac se tăgăduieşte că îr tot anul va da preotului rumânesc o 
merţă de bucate. De la Săcal ,  Şandor Costan făgădui eşte preomlui  tot anul câte o merţ!l de 
grâu"18. Cu tot efortul lui Vasi le Moga, în anul 1 829 pr �otul Ştefan Cioloca trece la uniţi cu 
tot satul .  În 1 843 se sfinţca la S ibiu pentru satul Cuce:·clea, preotu l Vasile Baei ,  lucru con
semnat pe un Triod (Blaj ,  1 77 1  ): "Eu popa Vasi l ie Baei !i ind Jaroh în satul Cucerdea din anul 
1 843, 24 zile decemvrie. Preoţit în Si biu de Măria Sa episc•Jpul Vasi l ie Moga". Tatăl popii 
Vasilie, Simion a trebuit să aj ungă in 1 803 la Arad ca .· ă primească darul preoţiei din mâna 
episcopulu i Pavel AbramoiciH 

De-a lungul activităţii sale ca episcop onod ilx, Vasi le Moga participă la multe 
sfinţiri de biserici în judeţul Mureş. Pe valea Mureşu lui superior, în 1 8 1 6  pentru biserica din 
Săcalu "s-au zugrăvit în vremea împăratului Francisc, m tropolit Vasile Moga, preot Chiril cu 
ajutoriul jupânului Simeon Cengher şi cu tot satu l .  S-au wgr[.vit în anul de la H(risto)s 1 8 1 6 ,  

în luna lui septemvrie . Ş i  s-au zugrăvit d e  mine smeri tu l  Ştenţel Condrat"40. Î n  anul 1 824 
ajunge din nou în aceste locuri, în 1 2  mai sfinţeşte bisL�rio;a din Idicel, în 27 mai cea din Potoc 
(Deleni), în 3 iunie cea din Stâncen i unde având ştire desp�e dcstrăhălarea poporului a refuzat 
să stea peste n?apte la unul d in  credincioşi şi a dormit î 1 1  tinda b iseric i i străjuit de patru băr
baţi din sat4 1 .  In 5 iun ie sfinţeşte biserica din Râpa de S us (Vătava) şi în 25 iunie pe cea din 
Râpa de Jos. Aici preotul Nicolae Popovici cu câţiva c redi nc ioşi trecuse la uniţi42. Preotul 
satului Râpa de Jos, Vasile Matei, ne spune că sfinţirea ar ti a 1ut loc pe data de 24 iunie, cum 
consemnează pe filele Minologhionului (Blaj ,  1 78 1 ): " B i seri.ca noastră cu hramul Înălţarea 
Domnului zidită în veacul al 1 8-lea s-au sfinţit prin erp(iscop}ul Vasile Moga în 24 iunie 
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1 824. Ş i  s-au reparat din nou ridicându-se zidul c u  1 1/2 metri în 1 900"41. Tot in această lunll 
de vară, iunie, episcopul nu ocoleşte nici satele din împrejurimile Târgu-Mureşului ajungând 
la Comă ţel unde semncazli pe Protocolul bok:t.aţ ilor4� . Cu sprij inul sllu se ridicii in 1 836 
biserica din Ccrghizel "in zilele lui  Vasile Moga epi scop"4', şi cea din Stânceni in 1 84746, şi  
se  zugrăvea de Ştenţel Condrat biserica din Luieriu în 1 838  "în zi lele pre inălţatului împărat 
Ferd inand ş i  prcastinţitului domn Vasile Moga ş i  e ra protopop Zaharie Matei din Nadăşa'"'7• 
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TH E ORTHODOX CHURCHES IERARCHES RECORDED ON THE OLD 

ROMAN lAN BOOK OF THE MUREŞ COUNTY. FROM SAVA BRANCOVICI TO 
VASILE MOGA 

(Abstract) 

High ierarches through !he blcssing and their agretment with the archipriests, together with 
u1e priests and the inhabitants havc bought of the princel)' p �intin �s tl·om lassy, of Suceava's church, 
from Râmnic or Bucarest or the Blaj ' s  princely a printing press .  

The Romanians of 1he Transylvania's centres from M ure� .  l\ iraj, Târnave and Câmpie waited 
that thees books to become the object with an unify role of languag(' ar.d in the resistence reinforcement 
in the traditional faith . 

On the old Romanian book leaves from Mureş C•>untry there are recording the Orthodox 
Church ierarches from Ardeal which had sheperded the orthouox bcliver cummunity from Sava 
Brancovici to Vasile Moga, with other new infonnation about thc churches and confessional schools, 
about the effort concern ing the Romanian community for the cultural and nat ional emancipation . 
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TRĂSĂTURI ALE IMAGINII  ETN ICE ROMÂNEŞTI ÎN 
RELATĂRILE OB SERVATORILOR FRANCEZI ( 1 830-1 848) 

Ovidiu Muntean 

Problematica abordată de observatorii francezi în intervalul de timp studiat, pe l i nia 
scrierilor anterioare, din "epoca l uminilor", vizează a ns.J.mbl ul i storiei şi dezvoltării poporu
lui român, de la începuturile sale până în epoca modem� . până la data elaborării fiecăreia din
tre aceste scrieri . Formarea poporului român şi a l imbii române, continuitatea in epoca 
migraţi i lor, lupta glorioasă pentru independenţă în evul mediu şi caracterul special al rapor
turilor stabil ite cu turcii ,  premisele şi caracterul epoci i  fanarioţilor sunt tratate, succint sau 
mai amplu de majoritatea autori lor fie ei călători sau JH blici şt i .  De asemenea, SW1t abordate 
şi alte aspecte ale societăţii româneşti decât cele privind i storia pol i t ică a român i lor, rapor
turi le dintre clasele sociale, instituţi i le, situaţia economică a ţărilor române şi perspectivele 

dezvoltării lor în raport cu bogăţii le solului şi subsolu lui . viaţa spirituală şi culturală de-a lun
gul secolelor ce au culminat cu renaşterea din deceniile prem ergătoare revoluţiei de la 1 848, 
perspectivele dezvoltării relaţiilor franco-române şi alte e. 

Diversitatea acestor abordări globale asupra ei' i l iza;;iei româneşti în întregul ei per
mite explicitarea faţetelor care wmpun imaginea româ 1 i lor d i n  spaţiul carpato-danubiano
pontic. Imagini le  respective sunt rezultatul unor strati t icări mai rapide sau mai lente, mai 
superficiale sau mai profunde, ale viziuni i  obţinute de ob�.crvatori francezi cu privire la 
realităţile româneşti .  Până la  receptarea lor de către opinia p1Jbl ică a Franţei în primul rând, 
dar şi a Europei, aceste realitliţi au fost proiectate, desig:1r, pc numeroase ecrane unele dintre 
ele adesea deformante. Cei dintâi ecran era acela al i n telec·�ului observatorului decis să-şi 
publice impresi i le. Un intelect care putea să prezinte valenţe fotnte diferite, în funcţie de cultura, 
de opţiWlea politică, de interesul observatorului dar, eviL  ent, şi în funcţie de profesia lui, de 
aderenţa lui la anumite interese ale unei puteri străine, osti l �  sau nu cauzei poporului român. 

În aproape toate din aceste imagini călători i francezi proiectează asupra poporului 
român lumini şi umbre. Cele dintâi scot în rel ief, aproape constant, marile calităţi ale poporu
lui român, apartenenţa lui la rasa latină, cu toate impl icaţi i l e  ,;e decurg d i n  aceasta. Umbrele 
incep atunci când se apreciază negativ raci lele sistem ului  de cârmuire şi admin istraţie inspi
rat de fanarioţi, l.ipsa regretabi lă a spiritului economic, o :>tructură socială redusă la străvechi
ul binom agrar boieri/ţărani şi implicit l ipsa unei pămri soci;lle şi economice intermed iare, 
corupţia în rândul păturilor de sus, imoral itatea şi incon"enienţele sociale şi educative, eco
nomice şi culturale ale dăinuirii unei mase servite de !:igani e t1: . Orice imagine are o istorie şi 
evident pendulează între miraj şi caricatură, alimentar d formarea cl işeelor mentale care 
favorizează sau blocheaz.:'i comunicarea. 

Între componentele ce alcătuiesc imaginea etni1:ă, cea estetică, adică reprezentarea 
despre aspectul exterior al unor presupuşi exponenţi c aracteristici ai poporului român, deci 
despre fenotipul naţional caracteristic, nu este cea mai puţin importantă. Faptul că străinul 
place sau nu observatorului sub raportul particularităţi lor sale fizice, dacă el îl atrage sau nu 
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pe călător constituie in mul te cazuri, o decizie pre :llabilrl mai mult sau
. 
mai puţi� conştientă

: 
instinctivă, pentru întreaga atitudine faţă de cel d i ntâi 1 . Pri ma impresie a autonlor francezi 
despre locuitorii Românie i ,  în măsura în care ei au vizitat real��nt� aceast� ţa�â, a

. 
fost 

inevitabil ş i întotdeauna o impresie optică, ce tJ'cbui e  să fi pncmwt deseon dm pnm�l 
moment, un sentiment de s impatie sau de antipativ . Asrfe l .  întâl n irea din anul 1 845 cu etma 
românească în Transi lvania îl va face pe Augu�.te de Gţ·rando să scrie :"Nous ne cachons pas 

la sympathie que nous insp ire la race valaque"l. A ;elaş i  lucru îl simte şi Anatol �e Demid�v 
în Tara Românească când remarca constituţia lizi·:ă a :ăranului român: "Valahu sunt un t1p 

uman de o izbitoare fru museţe şi forţâ. Îndată ce- l vezi. tt: simţi atras către ţăranul valah şi 
această atracţie este dreaptă, dacă te gândeşti la  multele nenorociri prin care a trecut un popor 
de păstori timp de atâtca secole"'· Moldovt:ni i i se par l ălătorulu! "voinic i, cumpătaţi, ţepeni 
la muncă şi învăţaţi să sufere cele mai mari cMdt ri şi frig,uri". In lucrarea consacrată călă
tori ilor prin Europa şi As ia. Stanislas Bel langcr pri •eşte cu compasiune mizeria ţărani lor care 

"se ascund sub acoperişuri de paie" şi cu admiraţie rezistenţa lor, sănâtatea lor robustă"4. Mai 
târziu descriind feţele celor doi însoţitori ai săi pri n munţi autorul remarca: ,,Ei bine, cine ar 
fi crezut că sub acest aspect grosolon, sub aceste iorme aspre şi respingătoare, se ascundeau 
cei mai vi tej i oameni din lume, cei mai pol iticoşi , prev,�n i tori , devotaţi, insensibili  la lipsuri, 
la suferinţe, la toate ncp lăccrile vieţi i"5 .  În anul 1 8  3 1 , baronul d ' l-laussez, fost prefect şi con
sil ier de stat sub. Rcstauraţie, m inistru al marinei , .ar după 1 830, exilat - a întreprins o câlă
toric în Transi lvania. Deşi nu are prea multă simpatie faţă de real ităţile întâlnite, totuşi arăta: 
"rasa transilvăncană este frumoasă. Oamenii sunt i rral t i  şi bine proporţionaţi . Ei n-ar fi l ipsiţi 
de farmec, dacă trăsături le lor n-ar fi depri mate de un exces de oboseală şi mizerie"6• Se poate 

observa o foarte subtilă aluzie la originea şi starea social ă a acestor oameni "deprimaţi de un 
exces de oboseală şi mizerie". Se arată în continuare totuşi că "trllsături pronunţate dar şi fru
moase proporţi i  fac să fie recunoscut valahul". 

Aprecierile de natură estetică despre asf•ectul tizic al românilor cuprind în prim 
planul lor imaginea bărbatului .  Însă caracteristici le fizice atri':>u ite poporului în totalitatea lui 
se regăsesc şi în imago-ul părţi i sale fem in ine . Aprecierile favora bile asupra aspectului exte
rior al româncelor precumpănesc de departe :1supra celor defavorabi le .  Regula este 
încânta rea, repui sia este o excepţie. Uneori se pn!c i 1caz:i că munca neîntreruptă are ca rezul
tat pierderea frumuseţi i  ţărănci i ,  frumuseţe ce ţ i lh� de originea sa: "Ce travail incessant la 

flt�trit rapidement, et lui fair  perdre trop tât, cette b·�aute qu 'el h: tient de son origine"7. 
Aşadar, referitor la aspectul exterior al român i lor, francezii constată că aceştia sunt 

oameni cu mult farmec şi alcătuiesc un tip uman frlliTIOS, cu o statură robustă şi o constituţie 
fizică puternică. Acest entuziasm al francezilor in laţa c :ll it1\ţi lor native ale ţărăninii române, 
frumuseţe şi robusteţe fizică, integritate moral ă, c m•t.i , c inste, devotament, sensibil itate 
reprezintă o proiecţie ideal izată, un reflex al une i teme mai  vechi a "bunului sălbatic" , a omu
lui nealterat sufleteşte ş i  necorupt de civi l izaţia modemă. Această temă capătă un plus de 
specificitate în cond iţi i le  în care autori francezi tim\ să identifice direct ţăranii  români din 
secolul al XIX-lea cu strămoşi i  lor daci i  şi roman i i d i n  t ;mpul  Daciei traiane . Exemplul i lus
trativ în acest sens este opera I'Ji .Jean A. Vai l iant, în debu tul căreia se afirma: ,,Car on en con

vaincu, je l 'espere, les Romans sont des Romains:  le sout les descendants de ces citoyens et 
de ces legionnaires dont Trajan peupla la Dacie'·H. 

Tendinţa generală întâlnită în scrieri le Lancezc ��stc aceea de a descoperi în aspectul 
exterior al român ilor şi afinităţi cu alte popoare, dar ma i ales de a-i prezenta drept descen
denţii unor strămoşi precişi .  O reprezentare a daC l l or era la îndemâna autorilor sub forma 
metopelor de pe Columna lui  Traian, la care se v 1 fm:e permanent referire. Pentru A .  de 
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Gerando analogia dintre foştii locuitori ai ţării şi cei ult,�riori rezidă în ��dul
_ 
de a se îmbră

ca; el recunoaşte Ia ţăranii români chipul sălbatic al dac i · or dm vremea l�1 rra1an : .,On recon

nait chez les Valaques de notre epoque les Daces et les Romams du 2• s1ecle. Le costume de 

toile qu' i ls  portent encore aujow·d 'hui est celui des Dal:cs dans les bas-reliefs de la colon�e 

trajanne. D ' autre part !cur langue n'est pas autre chosc =tu' une dialecte i�alicn'_'9· Co���aţ1� 
mai mult decât aspectul, constituie, de altfel, temel ia  <J firmaţ iei şi la alţ1 susţm�ton a1 1deu 

continuităţi i  dintre daci şi români .  Relatând astfel infrângcre 1 regelui Decebal, E. Thouvenel 

a notat: " . . .  Trajan Dac ieus el eva en souvenir de ses succes, cette fameuse colon ne sur les bas

rel iefs de laqucl le les Daces vetus de peaux comme les Valaques d' aujourd'hui tigurcnt dans 

l 'attitude des vaincus" I O. Acest lucru este relatat intr-un mod asem�nl.\tor şi de baronul 

d'Haussez care conchide: .,Aici, (in Transi lvania), p•:rst �najc le vorbesc şi se mişcă la fel ca şi 

cum ar fi făcut-o cu optsprezece veacuri înainte. Limba, cu toate modificările pe care le-a 

suferit este aceeaşi .  Locuitoml primitiv apare in acelaş1 suman, iţari, centură lată de piele şi 

sandale prinse cu curele la fel ca acelea care-I disting pe dac în basorel iefuri le Columnei lui 

Traian" l i .  Alte scrieri franceze abordează tema etnogen,:ze i românilor în viziunea cărturarilor 

ardeleni, deci raportându-se la o origine pur latină. În 1 837  apar memorii le de călâtorie ale 

unui faimos personaj din epoca napoleonianâ, mareşalul Marmont, care a vizitat Ungaria şi 
Transilvania în anul 1 834. "Valahii - scrie el - sunt ve�hii l ocuitori ai ţări i , descinzând din 
c�lonii le romane, stabi lite de Traian . Ei înşişi îş i d1u ·1umde de romani, iar l imba lor este 
încărcată de cuvinte latine, mai mult sau mai puţin conservate, care atestă în mod sigur 
această origine" l 2 .  Mareşalul are o viziune unitară in c �ca ce priveşte întinderea Daciei tra
iane J J  şi ca militar preocupat de probleme strategic(: m înţe lege motivul care 1-a determinat 
pe Traian să aşeze capitala provinciei la Ulpia Traiana :;armizcgctusa 

O tendinţă de a transforma imaginea asp�!ctLJ iu i  valahilor asupra strămoşilor lor 
romani întâlnim la Ami Bouc care scria în 1 840 : "Valah i i  au forme frumoase, atât bărbaţii cât 
şi femeile. Când şi când eşti cu adevărat surprins d{\nd peste nişte tiguri maiestuoase real
mente romane, aşa cum se pot vedea pe arcurile d !  triumf ale vechilor stâpânitori ai 
Europei"l4 .  De asemenea, în corespondenţa lui Bois le Comte, valahii sunt "rămăşiţele 
coloniilor romane din vechea Dacie" I S, în timp ce in relaţia de călătorie a lui Demidov se 
remarca: "în ziua trecerii noastre zgomote vesele insu fleţeau toate aceste sătuce ticăloase; 
sărbl'i.toarea trezise viorile ţigani lor, ea înviora glasur i le l>Mrânelor şi le llcea sa. mormăie cân
tece vechi pc care le-au auzit şi urechile dacilor şi ro manilor de pe timpul lui Decebal şi 
Traian" 16 .U itimul arăta apoi că în l imbă, jocuri şi sărbiltori găseşti "neândoielnice urme ale 
măreţiei orig in i i revendicate de valahi". 

La originea comună, l atină, a românilor d: pe teritori ul Transi lvaniei, Ţări i 
Româneşti şi Moldovei, se re ferea pe larg în lucrarea sa savantul francez A. de Gerando. "Se 
găseşte aici - scria el - un popor care, în limba sa, se .;heamâ Român , care a conservat nu 
numai idiomul şi fizionomia cuceritorilor, dar încă dintn: toate popoarele Europei a păstrat in 
modul cel mai fidel ideile şi obiceiurile lor" 1 7 . Edgar Quinet, în lucrarea sa din anul 1 8 56 
insistând asupra caracterului latin al l imbii române, sub i nfluenţa scrierilor ardelene, sublinia, 
de asemena, descendenţa exclusivă a românilor din co l .mişti i romani şi arăta că: "populaţia 
primitivă a daci lor după războiul cu romani i  a pierit într-o catastrofă necunoscută" l8 .  În 
schimb, Sai nt-Marc Girardin încă din anul 1 836, 1 �1 utpătul călătoriei printre români, se 
referea la dubla descendenţă daco-romană a poporului r,)tnâr, 1 9 .  

. . . 
Indi

_
fere�t de

_
nuanţe, �e relevat este străduinţa uutori lor francezi de a proiecta în faţa 

opmteJ pubhce 1magmea unul popor având o descendenţft nobilă şi a înrudirii sale cu 
popoarele latine din Occident. Identificarea stereotipală român (valah}=roman, reluată 
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aproape de fiecare autor francez, dobândeşte pcntn1 c i t itori o funcţional itate com�ensator�e 
în raport cu real ităţi le prezentului, de multe ori dcs :uraj antc. Aşa c�m �-

m vă�t mat
. 

s��· P�t� 
fizionom ie, port, ob icei uri , l imbă, românii apar n J numat moşte� ttoru

. 
valortlo� ��v�hzap�t 

romane transmise prin timp ci reprezentanţi i cei mai autentic i at foşttlor stăpant at lum�1. 
Această descendenţă i l ustră va avea rolul de catali :ta tor in deveni  rea istorică a român ilor. In 
preajma revoluţ iei de la 1 848 români i  sunt pent ru E. Quinet păzitori i latinităţii la gurile 
Dunări i, un obstacol în calea panslvismului promovat de Imperiul ţarist în expansiune: "En 
fin, votre national i te nou.s est m!cessaire: si vous pcri�;sez, nous sommes frappes en meme 
temps; vous etes notrc barricre au midi ,  comme la Pol ogne est notre barrierc au nord"20. 

NOTE 

1 .  Klaus 1-le i tmann, Imaginea românilor in spaţiul lingvi.\'1 ·c: german (i 775- /9/8), Bucureşti, 1 995, p.90 s.q. 
2 .  Auguste de Gerando, La Tramylvanie el ses habilams, Pmis, 1 84:', t.l, p .222. 
3. Anatot de Dem idov, 1-hyage dans la Russie MeridicJ/.ale e1 la Crimee par la Hongrie. la Valachie et 
la Moldavie, Paris, 1 840, p.72. 
4. St. Bel langer, Trois am de pmmenade.1· en Europe el en A.•·ie, Paris, 1 H42, p.3 1 9-320, 322, � 3 1 ,  3 34. 
5.  Ibidem, cap . IX. -ift 
6.  Alpes e l  Danube o u  VO)'age en Suisse, Styrie. Hongri<• i:i  Transylvanie par le baron d 'Haussez, Paris, 

1 83 7 ; vezi şi Erncst Armeanca, Peregrinănle baronului d 'Haussez prin Banat şi Transilvania 
in 1831 în "Gând românesc", I I I ,  1 935 ,  p.23:i-242. 

7. Auguste de Gerando, up. cit., t . l ,  p.323. 
8.  Jcan A .  Yail lant, La Roumanie ou l 'histoire, langr.e. l!ttrJr,llure, ortographie, statistique de Romam·, 

t . l ,  Paris, 1 844, p.4 .  
9. Auguste de Gcrando, op. cit. , t . l ,  p.,338. 
1 O. Ed. Thouvenel, La Hongrie el la Va/achie, Paris, 1 � 4 0, p . l 88. 
I l . Andre i Radu , Cultura francezâ la românii din Ti·an:ilvania pJnă la Unire, Cluj-Napoca, 1 982, 

p.22 3 ;  vezi şi Ernest Armeanca, op. cit. , p .24') . 
1 2. Voyage de M le Marechal. Duc de RagU,\'e en Hong.-ie, C!l Tmmy·lvanie dans la Rus.l"ie meridionale 

en Crimee er sm· le bun/.1· de la Mer d'Azoj(a Com:fanrinopole el sur quelques parties de 
1 'A.�.1·ie Minieure; en Syrie, en Palesline er .�n Egyp!e, Bruxell es, 1 837, p. l 57- l  .58.  

1 3 .  Ibidem, p. l 24 ;  "La Dac ie se composait de la  Va lad ic acluellc, de l a  Transylvanie, et  d'une partie 
de la Moldavie". 

1 4 . Ami Boue, La Turquie d 'Europe, Paris, 1 840; v•:zi � ; i  K. 1-le i t mann, op. cit. , p. l l 4. 
1 5 . Documente Hurmuzaki. Corespondenţa diplomalit.'(i şi raooarte w11su/are franceze (1825-1846) 

Bucureşti, 1 9 1 3 , vol . l 7, p .JJ:l . 
' 

1 6. Anatot de Demidov, op. cii , p. l4. 
1 7 . A. de Gerando, op. cit., p.4.5.  
1 8 . Ed�ar Quinet .. Oeu�res complete.\'. Les Roumaincs, A llenwgne et Italie. MrHanges, Paris, 1 857; p.JS. 
1 9 . Samt-Marc Girard1 11 , Souvenirs des voyages ef d 'elndes, Lom 1, p.222 s.q.  
20. Anul 1848 În Principatele Române. Acte şi documeme, tom 1 ,  Bucureşti, 1 902. 

Les traits de l'image du peuple roumain 

dans les oeuvres des auteurs fra n �a is ( 1 830- 1 848) 

(resume 1 

Durant l ' i nterval l e  de temps etudie, dans l es  o�uvn�s des auteurs fran.;ais on a rencontre des 
1ombreuses observations concernant la formation dt pe,Jplc roumain, sa continuite dans l ' age des inva-
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sions sa lutte pour l ' independanct' dans le Moyen Âge et 1:  caractere special des relations avec les 
Turcs. Nous avons retenu nolamment les notcs qui se rappone a ! 'origine du peuple roumain. 

Gem!ralement, les auteurs lran.;ais onl idenli fie. sa 1s delour, les Roumains avec les Romains 
ayant habile cn Dacie trajanne. Ccs auteurs ont consider(: qu:. par leur phys!onomie, par leurs visages 
et leur languc, les Roumains sont les heritiers des valeurs de la civi l isation romaine et les representants 
les plus authentiqucs des anciens maitres du monde. Celte origtm: i l lustrc etait une garantie que les 
Roumains, sans doute, dans l ' avenir  seront capables d 'evolucr ct de se civil iscr. Les Fran�ais ont reccp
tione la qucstion · roumainc par 1 '  i ntermede des affinilcs Jucs a 1 ' origim: commune, des liaisons 
spirituelles ct culturelles. Concernant le râie futur des Roumains F. Quinct a affirme en 1 847: "Enfin, 
votre nationalile nous est necessairc;  si vous pcrissez, nous s )tnnKs frappes en mcme temps; vous etes 
notre barrierc au m idi , comme la Pologne est notre barrier·� ti U nord". 
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ACTIVITATEA LUI AUREL C .  POPOVICI 
DE LA ELABORARE LA PROCESUL "REPLICII" 

N icolae Cord<J Ş 

Cu prilejul declanşării mişcării memorand iste şi a ac!iuni lor studenţimi i  din 
Bucureşti ş i  Iaş i ,  studenţimea română din Transilvan ia ;; imţe a � i  ea nevoia de a�şi strânge rân
durile şi de a-şi face auzi le voc ile, pentru ca să acţLon ,!ZC într-un fron comun de l uptă naţio
nală cu ceilalţi reprezentanţi ai poporului român, la "in pl in irea unei datorinţe faţă de poporul 
care ne-a născut" l .  Pe lângă contribuţia tuturor stuc:ent i lor români la acţiunea de redactare ş i  
tipărire a Replicii, cum declara Aurel C. Popovic i  în 1 81)32, t inerimea va încerca pentru 
ÎŢtceput să ceară în această d i recţie şi ajutorul unor melll'ori :�i Partidului N aţional Român din 
Transilvania şi  U ngaria. 

În acest sens la 1 5  iu l ie 1 !!9 1 George Candrca şi Ion Sârbu în numele juni mii academice 
din Viena şi Graz trimit o scrisoare lui Vasi le Mangra , scl ic itiindu-i materiale cu privire la inter
zicerea înfiinţării gimnaziilor romaneşti şi a drepturilor dl' asoci ere garantate prin lege, pentru a fi 
introduse în capitolele "menite a fi apoi legate într-un Intreg ş i  publicate imediat după răspunsul 
junimii academice maghiare". Îi trimit şi planul scrieri i lor, cerând răspuns scris până la 20 sep
tembrie st.n. 1 89 1  pe adresa lui Aurel C. Popovici (Graz, Parbtrassc 7)3 . 

La 29 august 1 89 1  Aurd C. Popovici scria di ll Graz lui  Septimiu Albini tot în acest 
sens, comunicându-i că: "Cu repl ica noastră stăm b ine Dl Brote nu mi-a răspuns nimic. OI.  
Diaconovici mereu mă chiamă l a  Si biu iar cu nu pot veni ;  îmi scrie că dl Vichentie stăruieşte 
să vin ca verbalmente sf1 ne înţelegem .  O să meargă şi ; 1şa.  Decât nu lucru. Lumea la care ne
am adresat (Coroian, Luqci,  Oncu, Brote, Gr. Maior de la Gazetă, dr. !sac), nici răspuns nu 
ne dau. Egal . Cei de dincolo ne asigură de toate cheltuid i l c  şi replica noastră va apărea, adică 
trebuie să apară"4. 

Aurel C. Popovici li sol icita lu i  Albini să-i trim i tă sub formă de împrumut ca 
bibliografie pentru întocmirea de statistici ,  protocoa le i , :  unor arhidicceze ortodoxe şi  greco
catolice româneşti, ca şi unele luc:·ări ungureşti, rug:lm'u-1 s;l publ ice in "Tribuna" luările de 
poziţie ale presei maghiare şi germane cu privire la memoriul maghiari lor. Î l  informa că a 
tradus memoriul studenţilor maghiari pe care nu 1-a trimis  la Sib iu, ci "1-arn trimis lui 
Lupulescu de la Ligă, să-I plaseze în mai multe ziare sa mai facă curaj Ia oameni"5. 

De altfel,  la 27 februarie st.n .  1 892 acelaşi A urei C. Popovici îi solicita lui  Septimiu 
Albini să vorbească cu Eugen Brote pentru a desmtnţi acmaţia inexactă ce o aducea presa 
maghiară că studenţii români ar fi fost însărcinaţi de ditre conuucerea partidului cu redactarea 
memoriului către Tron6. 

Frământările din cadrul partidului privind soa11a Memorandului vor face ca în 
această perioadă clanul tinerimi i  studioase să nu fie apre,:iat cum se cuvine de generaţia vârst
nică din m işcarea naţională. Era ceva din ceea ce Aurd C. Popov ici consemna l a  1 88 8  că 
tinerimea ar trebui să-şi vadă de studii şi nu de v iaţa pol i tică şi  probabil tocmai de aceea 
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documentel e mişcării memorandiste tac in pri vin ' J  e laborări i şi tipăririi Replicii1. Nu acelaşi 

lucru îl va face însă presa românească din Trans i  l vaniaS şi mai ales gruparea tribunistă de la 
Sibiu prin Septimiu Albi n i ,  ce şi-a adus contri 'Juţia la elaborarea, traducerea

. 
şi �ipăr�rea 

Replicii şi apoi Eugen Brote ca proprietar al lnstilutu/ui Tipografic unde s-a tlpănt pnma 
ediţie a Replicii (martie-iulie 1 892)�. 

De soarta Replicii şi a lui Aurel C Popovil· i  se va interesa în schimb gruparea 
bănăţen i  lor (Al .  Moc ion i - V Babeş), care pri n Cornel Diaconovici şi Vincenţiu Babeş 
stăruiau cum am văzut mai sus, să aibă convorbiri directe la Sibiu. '

La 2 1  decembrie 1 89 1  Cornel Diaconovlci,  redactorul revistei "Românische Revue" 
ş i unu l d in secretari i Parti du lui Naţional Român, într-1.) sc risoare către preşedintele acestuia, 
Vincenţiu Babeş, făcea cons ideraţ i i priv itoare la persoana şi activitatea lui Aurel C. Popovici, 
caracterizându-1 astfe l :  că are însemnate cunoşti nţe � i  un bun conde i ; că este un jurnalist 
pasionat, ceea ce constituie una din primele .;ond iţii pentru a putea persevera în domeniul 
publicistici i ;  remarcă existenţa puţ in i lor tineri care să ti c itit şi să fie i nstruiţi din politică ca 
el ; şi-a făcut însă toată practica în cafenea; e în st are de a da cu capul şi în perete pentru a se 
realiza, necunoscând l imite, ceea ce neîndoiclr i c  ar provoca conflicte iminente. Cornel 
Diaconovici  presupune că, dacă I-ar putea câştig�• de partea l or pe Aurel C .Popovici, ar fi o 
forţă de muncă valoroasă, fără însă a i se încred nţa � ub nici un motiv conducerea ziarului 
(probabi l viitorul ziar "Dreptatea" de la Timişoara), până n-o să�şi tocească coarnele în câţi
va ani şi  să dobândeasc mai mult tactiO .  

În corespondenţa directă cu Vincenţiu Babeş, din 30 ianuarie 1 892, Aurel C. 
Popovici îi va comunica că a primit suma de 1 60 tlo rin i valută austriacă: "Junimea academică 
română vă transmite O-voastre şi ilustrei fam i l i i l\tocsonyi călduroase mulţumiri pentru spri
j inul ce aţ i dat Replicii. Sfaturi le cu care ne-aţi o 1 1orat ne sunt preţioase şi nu vom l ipsi a le 
da cuvenita considerare" l i .  Nu va pomeni însă 7'!i m ic despre încercarea grupării de a-1 anga
ja la noul ziar ce se pro iecta, ceea ce-l face probabil pe Vincenţiu Babeş să adnoteze pe 
această scrisoare la 3 februarie 1 892 că a răspun:; lu i A urel C. Popovici, întrebându-1 dacă 
acceptă pre l uarea redactări i lu i l2 . 

Pregătirea tipăriri i şi răspând irii Replicii Inaintarea Memorandului la Viena îl vor 
face pe Aurcl C. Popov ic i să se alăture grup;:iri i tribuniste şi celei a lui Ioan Raţiu, noul 
preşedinte al Partidului Naţional Român şi  s�t nu dea un răspuns favorabi l  propunerii lui 
Vincenţiu Babeş. 

Vincenţiu Babeş, intuind cal ităţi le lui Aurel C. Popovici, nu abandonează ideea de 
a-i încredinţa redacţia noului ziar al români lor bănăţeni,  ce urma să ia locul "Luminătoriului". 
Astfel,  la 6 decembrie 1 892, Coriolan Brediceann, caracterizându-1 pe Aurel C. Popovic i ,  
vărul său primar, îi comunica lui Babeş că: "Azi nu mar poţi vorbi cu  e l .  Aud e l\  a luat parte 
şi la ultimul cortegiu triumfal al lui dr.L[ucaciu] in Buc ureşti. Are simţ curat, materialmente 
aranjat prin căsătorie şi cro ieşte po litica românil în Gra;�, fără nici  o considerare la program, 
puteri, şi dispune efectuirea. Om în genul modern D in acestea poţi vedea eli precum n-am 
putut simpatiza de la început cu el, azi divergenr.el � între no i au devenit tot mai mari, şi aşa 
nu pot spera ca el să primească la noi o redacţic:' · I J  

D e  altfe l ,  în corespondenţa către Septi m i u  A l bini ,  Aurel C .  Popovici remarca că 
tineretul din Banat simpatiza cu "Tribuna" de la Sibiu, dorindu-i să devină un ziar menit a 
grupa pe lângă e l toate elementele pozitive ah! naţiuni i  şi dl mulţi bănăţeni şi-au pierdut 
încrederea în gruparea A l .  Moc ioni - V Babeş ( "s�: surpă şi se huleşte dogma infailibilităţii 
Mocsonyi-babeşiste. Era şi vremea!") ' 4 .  Expl icabil  de c:? ti neretu l studios se va pune la dis
poziţia noului Comitet central al Partidului Naţion,d Român, plasându-se în aripa radicală a 
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mişciiri i naţionale şi dorind imed iat înaintarea Memor.-•mlului la Viena. Iar un reprezentant al 
acestui tineret, Aurel C. Popovic\ ,  va fi ales între cei : .�  de membri ai Comitetului central al 
Partidului Naţional Român la  conferinţa naţionalii din i anuarie 1 892 care a hotiirît înaintarea 
Memorandului la Tron 1 5 .  

Aurel C.  Popovici v a  ti prezent l a  şedinţa Couitetulu i  central d i n  2 5-26 martie 1 892 
de la S ibiu când se va stabi l i  tl:xtul definitiv al MeJnorwuh1ui, t impu l ş i modalitatea prezen
tiiri i  lu i . În 

'
ziua de 26 manie 1 892, dupii încheierea dezbater i i  pe seama Memorandului, A urei 

C. Popovici a pus în discuţie în ce l imbă să tic rcdm:ta t documentul .  Se gândea probabil ş i  la 
limbile în care urma să fie tradusă Replica. Cum S t!  ş . ie ,  după d iscuti i ,  la care au l uat parte 
R.Patiţia, D. Comşa, S. Albini ,  N. Cristea, D.P. B arci t l lu, V. L ucaciu şi G. Manu, Comitetul 
central hotiirl'işte ca Memorandul să fie redactat şi p:egătit :;pr� prezentare împăratului Franz 
Joseph în l imbile română, germană şi magh iară 16 .  

Va fi prezentat la Viena în mai-iunie 1 892 cu ddcgaţia ronn1nilor transilvăneni pen
tru a înainta împăratu lui textul Memorandului, A urcl C. Popovici dovedindu-se a fi elemen
tul cel mai dinamic priv ind încartiruirea români lor. A L ,turi de Eugen Brote, Popovici va aler
ga pe la toate redacţi i le  ziare lor, remarcând mai târz iu l f1 acestora "le place, că accentuăm atât 
de mult federal ismuJ" 1 7  şi căutând prietenii  printre d i1t: r i tc l c  partide din Reichsrat-ul austri
ac i R .  La masa intimă a delegaţiei  memorandiste, îna i ntl' de a pleca spre casă, din localul stu
denţilor "Saxonia" , a vorbit în nume le t ineretulu i  Lază1 Pop.:JVi c i ,  iar A urei C. Popovici a toa
stat pentru dr. I oan Raţi u, îndtmnându-1 pc Al .  Va ida Vocvod sa profite de prezenţa slova
cilor şi a sârbilor şi să vorbească în l imba germană pen �ru sol  id antatca acestor naţionalităţi 19• 

După momentu l Vitnci ,  Aure l C. Popovil"i ,  i�1 continuă activitatea legată de 
tipărirea ş i răspândirea Replicii, făcând în iul ie 1 892 o v izi tă lui Panaiot G. Cantil l i ,  
vicepreşedinte al secţiei Ligii culturale de la Paris2••. 

Încă din 1 89 1  apare ideea convocări i unui congres general al tuturor universitarilor 
români din Transilvania şi Ungaria, care să constitui'� un pr i lej de afirmare al unităţi i culturale 
române. După dezbateri con fidenţi ale, această idee a fost � mânaLâ. deoarece ţinerea congresului ar 
fi fhcut imposibi lă publ i carea şi d i stribuirea Replicii datorită măsurilor represive luate de guver
nanţi. Tocmai de aceea "Comitetul juni mei acad. rom. din Transi lvania :;oi Ungaria pentru replica 
la contra-memoriu l maghiar Vicna-Graz'' a lucrat cu mn i n uit  tact, în tăcere şi linişte "în mai multe 
părţi , dar nu acolo unde se ştie adresa din ziare"2 1 .  

Dorind să organizeze acest congres al junimii  uni\ ersitare sub egida unor asociaţii 
culturale  cum ar fi adunarea generală a Astrei ce awa loc în ti.:care an, se propune ca el să 
aibă loc în paralel cu aceasta, "fără convocator şi scop p u b l i cat" în cursul luni i  august 1 892 
la Blaj sau Arad22 . 

Aurel C Popovici dorca ca acest congres, dac� nu se putea altfel, să fie organizat la 
Budapesta, "locul cel mai potriv i t  ş i  mai apropiat de Viena, de apus", scria el lui Septimiu 
Albini la 2 1  august 1 892. Îl rug<� pe A lbi ni "ca să dăm 1 xru l u i  i mportanţă", să se adreseze in 
acest sens lui George Morariu, preşedintele subcomitetul ui de la Budapesta (de asemenea lui 
Sabin Secul a  la  Viena şi dr. George ! lea  la C luj), care �ă lans.:ze convocarea unei conferinţe 
a comitetului etc.2�. 

Scri i ndu-le de altfel ş i  el acestora, Aurel C. Popovi L: i  mărturisea din Graz că: "Eu 
prea puţine pot face, sunt si ngur ş i  nu şti u .. unde-mi s tă capul d;;: lucru şi de alergături [ . . .  ]24. 
De altcum am un miros, că vor să-mi dea gefurta. să mă expulzeze din Austria, ca 
Rususs5war ce sunt. Pe m ine. Austriac d in creştet până ·n tăl pi ! . . . Aşa-i, pe cel ce nu-l laşi să 
crape nu te lasă să trăieşti !"2� .  

Proi ectatul congres studenţesc din motivele consemnate mai sus nu va avea loc, dar 
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activitatea lui Aurel C.  Popovici nu va stagna. În toamna acestui an va face o vizit!i in Italia, 
Grigore T. Brătianu, preşedintcle Ligii culturale, informându-1 în prealabil pe ziaristul italian 
Roberto Fava de călătoria lui .  Fava îi va răspunde Ia 1 8  Sl�ptembrie 1 892, bucurându-se de-al 
cunoaşte pe Popov ic i şi de a avea pri lejul să di �;wlc cu d despre problema româneasc!i26. 

Aurel C. Popovici soseşte în Ital ia şi cu o :;crisoare de recomandare de la V. A. 

Urcchia c!itrc marchizul Bcniam ino Pandolti,  cornunicându-i de aici lui Gr. T. Br!itianu, din 
Roma Ia 23 septembrie 1 !!92 printr-o carte poştaif1 că :  "E bine. Am fficut isprav!i în Milano, 
Turin şi Roma .  Mâne plec la Ncapol ş i de acoiD la Florenţa . Lumea plină de simpatii pentru 
noi . Raport detaliat mai t:Jrziu. Acum n-am t imp; aici fiecare minută mă costă un leu. 
Trimiteţi 200 ex. [din Replicâ] la fava în Parma Eu am 50 ex. pe care le împărţesc în per
soană. Salutări Dipsi"27.A doua zi îi va scrie I 'Ji l·�obe1 to Fa va, informându-1 probabil despre 
expedierea Replicii pe adresa lui şi punând la cale tip;irirca ediţiei a I l-a în l imba italian!i la 
Parma, într-un tiraj de 1 000 ex. în cursul anului 1. R9J2R. 

Reintors la Graz, îi va trim ite la 1 octombrie 1 892 un mic raport lui Gr. T. Brătianu, 
comunicându-i că: "În tine am sosit din Italia. Am dat o raiUl. prin Milano, Turiu, Genua, 
Roma, Florenţa, Bologna, Venezia şi Triest. Am fost !a redacţiile tuturor ziarelor de frunte, 
am fost la persoane marcante (Palma, Brunialti etc . ) .  Toată lumea ne iubeşte şi ne-ar preţui şi 
mai mult dacă În Transilvania am fi mai spornici în munca politică. OI Moreta de la Secolo 
[î]mi zicea: B ine, Domnule, dacă-i aşa cum spu i dta, apo i dm'Uite par la guerra!. Cu articol i  
de  gazete se  poate câştiga atenţia Romii dar nu  1 upta însăş i .  Toţi mi-au promis, că  vor: 1 )  dis
cuta cestiunea română pe baza Replicii; 2) nu �": \ or lă.>a amăgiţi de apuc!iturile ungureşti ;  3) 
vor primi de l a  noi informaţiuni şi articoli"29. 

Îi intormcază în final despre ziarele ita l i ene care vor publica articole despre români, 
punându-1 în gardă pc preşedinte: "Să nu uitaţi, c{ ital ien i i  au s impatii mari pentru unguri. A 
trebuit să-mi exploatez toată arta retorică, ca s:�- i  umi 11ez, să le dovedesc, că ungurii nu sunt 
decât ceea ce sunt: i tedeschi ve/e 'A ustria pe ge 'italiani de/ Trento e di Triesle". Mărturiseşte 
că are foarte multe lucruri dt• împărtăşit, încât nu ;tie de L:nde să înceapă, "dar nici nu voi să 
le pun pe hârtie . . .  Am să dau o fugă la Bucureşti zi le l e acestea şi o s!i ne înţelegem în grai 
viu mai lâmurit"10. 

Spre sfârşitul anului 1 892 Aurel C. Popovic i  se pregâte pentru examenele de doc
torat, sperând să se vadă debarasat prin ianuarie l l-:93 ,  cum dec lara el, "de fleacurile astea". 
Activitatea din jurul tipărir i i  şi răspândirii Rep/idi, ca şi înrol area lui politică în acţiunile 
Comitetului central al Partidului Naţional Rom<în din Trasi lvania şi Ungaria, îl fac însâ pe 
Popovici să nu-şi poată incheia studi i le universitan::1 1 .  

Indignat de noile măs llri de deznaţionalL:nre <J ie  guvernanţi lor unguri, in corespon
denţa către Septimiu A lbini  de la sfârşitul anului 1 892 şi inceputul celui următor, Aurel C. 
Popovici, dezvoltă un plan prin care să se organi rcze pretutindeni mitinguri şi demonstraţii 
(vara, iarna, duminica, de sărbători) contra proiec :dor de l egi pri ivind căsătoria civilă obli
gatorie, a matricolelor civi le de stat şi a altor "mij l oace perfide de maghiarizare"J2. Îndeam
nă la s istematizarca acţiun i lor, care să agite şi să pregătească necontenit poporul pentru al 
doilea ciclu de adunări contra proiectulu i  de colon izări, a egalizării salariilor invăţătoreşti şi 
a uniformizării şcoli lor medi i .  

Esenţa acestor adunări politice, având c - 1  exunplu cele din 1 89 1  împotriva legii 
"azi le lor de copi i", după J>opovici ,  trebuia să lăm Jrească şi să l umineze poporul "în graiul 
său". Organizatori i  să nu se mulţumească cu un si 1gur orator, iar la sîarşitul acestor acţiuni 
ei să elaboreze neapărat proteste fulminante sau n:zoluţ i  i scrise care să fie expediate parla
mentului şi guvernului , pentru a simţi "o l igarhi�t din Pesta, că nu pe noi ne reprezintă". Scria, 
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că organ izarea a ,,numai câteva mii de asemenea mc:d i ngmi dpoi să vezi cum se schimbă 
roata Ungariei". 

Aurel C.  Popov ic i insistă în conti nuare pc i m cmniltatca şi  înfiinţarea de reun iuni şi 
asoc iaţi i la români :;> i  la alte popoare. pentru treburi le c xcc.cnte pe care le fac, indiferent de 
scopul lor. Trim ite apo i  dou:'i art icole la  "Tribuna", "ÎI I  cel d intâi pleda pe faţă pentru feder
alism pe baza hotarelor nuţionale"'\ rugându-1 pc St�pt i rn il: A lb ini că, deoarece este scris pe 
baza Replicii, să-I publ icc14. 

În zi lele de 9- 1 O ianuar ie 1 893 va avea loc la Vi<: J; a  o primă conferinţă a reprezentanţilor 

românilor, slovac i lor ş i  sârbilor, stabil indu-se aici un program comun de acţiune pol itică şi o 
colaborare solidară a naţi onal ită\ilor din Ungaria. În delegaţia român ilor. alături de dr. Ioan Raţiu 
şi Eugen Brote, va fi prezent şi Aurel C. Popovici, cuno��ut p ·omotor al acestei colaborări, după 
care va primi, se parc , din partea conducerii partidului dispoziţia de a pleca în 28 ianuarie 1 893 la 
Zagrab. Misiunea prevedea atragerea în alianţa najioml ităţ . l or din Ungaria şi a croaţilor şi 
pregătirea acestora pentru ca vi iturul congres al naţiona l itiţ : Jor să poată avea loc in luna mai 1 893, 
eventual la  Zagreb, dacă oraşele S i biu sau Bucureşti Hl \O I" fi aprobatel� . 

De acest program comun al naţional ităţi lor di 1  Austro-Ungaria se leagă şi ideea înfi
inţătii unui ziar european al acestora redactat în l im ba �cnmmă, ce urma să fie editat la Viena. 
Deşi acţiunea era foarte impo11antă în real izarea al im-.ţL· i  naliona l ităţi lor, se pare că ea a rămas 
în stadiul de pro iect16. 

Înfii nţarea unui nou ziar (deşi izvoarele sunt < am lapidare) o urmărea încă din 1 892 
şi Liga cu/turulâ. N emulţumit de acţi unea "Tribune1", dupi:i miirturisirea lui Cezar Colescu
Vartic către Sept imiu A lb in i ,  Ion Lupulescu dorea să editczc acest ziar la Braşov pentru a 
nimici "Gazeta Transi lvaniei" şi a "fanatiza poporu l contra unguri lor", sperând să scoată 
acest ziar c u  Aurel C. Popovi c i 17 . În scr isoarea din 1 fe bruarie 1 893 către George Moroianu, 
Ion Lupu lescu îi mărturisea acestuia că: "Ziarul lui PupoviGi � e  face. Atât îţi spun deocam
dată. Peste tot ar ti bi ne. Vorba e numai că avem puţi ni  bani"18.  Moartea prematură însă a 
preşedintelui Ligii culturale, Grigore T. Brătianu, la 26 kbruarie 1 89 3 ,  deplânsă de Aurel C. 
Popovic i se pare că a amânat această intenţie :  "Ei ,  cine va lua l ocu l neuitatului nostru 
Brătianu? - scria el din Graz probabi l  ace luiaş i Ion Lupu leseu - Unde mai găseşti un aseme
nea om? Dacă nu va fi lăsat vreun testament in favon ti Ligi i apoi îmi pare, că ziarul junei 
generaţi i n-o să apară cu una cu două"19. 

De abia între anii 1 896- 1 900 soc ietatea va reuşi să cdi tezc un organ săptămânal cu 
titlul "Liga română", i ar un grup de i ntel ectua l i vor t ir·�u·i un cotidian naţional independent 
"România Jună" ( 1 899- 1 900) ce purta denumirea so.: i ctolţii studenţeşti cu acelaşi nume, 
infi inţată la Viena în 1 87 1 ,  redactor pentru partea pol iti�:, ti i nd AJrel C. Popov ic i40 . 

După cum se cunoaşte, ca urmare a acţ iu : 1 i i rncmorandiste, la 1 3  mai 1 893 
autorităţi l e ungureşti vor extinde urmărirea penal.) "'upra întregului Com itet central al 
Partidului N aţ iona l Român4 ' În această s i tuaţ ie, Aurcl C. Popovici împreună cu grupul de 
studenţi de la Viena (L.  Popovic i ,  L. Ti lea, 1. Maniu, A l .  Vaida Vocvod, N. Comşa, C. Tătaru, 
P. Dan şi G . l .  Anca), îi vor propune l a  1 3 /25 mai 1 893 l u i  l or, Lupulescu de la Liga culturală 
organizarea unor manifestaţii şi demonstraţ i i impozantc c u  pr i lej ul procesului memorndist de 
la Cluj .  Ei cons iderau c[l spri.i inu l material al Ligii culturcde pt·ntru : tipărirea şi răspăndirea 

unor man ifeste de protest contra abuzuri lor; prczen1<; l a  Cluj în numar cât mai mare a stu
denţilor români de l a  toate un ivers i tăţi le ; prezenţa a zc(" i şi s ute de români din România şi a 
altor cetăţeni  etc; ca şi prezenţa reprezentanţi lor tuturor sec ţi : lor  Ligii culturale ar produce o 
"manifestaţie  teribilă"42. 

Într-o corespondenţă ncdatată, din iunie 1 893,  A urei C. Popovic i se adresează iarăşi 
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Ligii culturale; el consemnează că "toaH! mişcar,;:a n-an: nici un Dzeu dacă va fi in!ibuşită prin 
tăcerea infamă a presii germane". Îndeamnă pe conducătorii Ligii culturale să-i convingă pe 
corespondenţii din Bucureşti ai ziarelor germane că români i  nu sunt antisemiţi, dar că 
purtarea presei gennane ("ovreieşti") şi conti nuarea cu tactica lor ostil!i de până atunci "a 
mânat şi mână mişcarea noastră în apele antisem1ţi lor din Viena". Solicita ca Liga culturală 
să îndemne lumea spre Sibiu la Conferinţa naţion })ă a partidului ,  ce "ar fi un lucru teribil în 
situaţia actuală", când "oamen i i  însă sunt foarte :;! abi şi fricoş i", afirmând că nu l i  se poate 
întâmpla n imi� . Încheie această corespondenţă sr•sită la Liga culturală in 16 iunie 1 893 cu 
îndemnul ca presa din capitală sâ-1 "someze pc Carol a interven i la Berlin, arătând primejdia 
ce cuprinde prigonirea ungureascA pentru pace ge nerală"4� .  

Membru al Com itetului central a l  Partidulu ;  l\'aţional Român, Aurel C.  Popovici va fi 
prezent şi la Conferinta naţională a partidului di 11 1 1 /23 - 1 2/24 iu l ie 1 893 de la Sibiu. Aici va fi 
ales în biroul de lucru ( 1 1 /2:\ iulie) ca notar al conferinţt:i a lături de Constantin Lucaciu. Ştefan 
Petrovici, Demetriu Ciuta, Ştefan Cicio Pop şi S i l viu Mol dovan. Va avea deplina satisfacţie că in 
raportul Comitetului central al partidului , prezentat de secretarul Dimitrie Comşa, în pasajul ce se 
referea la publicarea şi răspândi rea Memorandului dm 1892, care a "contribuit in mod insemnat la 
orientarea op inie i publice de la noi", să înregistre w arrecierea şi constatarea eli: ..in această 
direcţie am fost sprij iniţi şi ajutaţi de brava tinerime univ.:rs itarli românli, care in Replica sa cătră 
studenţii universitari maghiari a cuprins o mulţime de a(:�c şi dovezi publ ice pentru urmărirea şi 
aplisarea neamului românesc din Ungaria şi Transi h ania"44. 

Primeşte delegaţia slovacilor cu un toast rom;ino-german, ca şi pe cea a tineretului 
român care cu atâta dragoste ş i -a oferit partea .de muncă în susţinerea problemei naţionale. 
Vorbeşte la prânzul comun in numele tinerimi i ur.ivcnitare d in Austro-Ungaria, asemânând 
epocile dezvoltării noastre istorice cu cele patru a 1otimpuri : "Iarna a trecut. Solii primâverii 
- rândunelele se arată. Aceşti soli sunt fraţi i şi dekgaţi uni le din România"4� .  

Î n  1 2/24 iul ie  ! 893 A urei C.  Popovic i va prezenta Conferinţei o mulţime de 
telegrame de aderenţă sosi te d in toate colţuri le lo,:uite de români, primite de participanţi cu 
entuziasm şi s,trigăte de ,,să trăiască", ceea ce inse 11na :ă românii încuviinţau paşii şi proce
dura înaintării Memorandului din 1892 ca şi  df·pl ina  activ itate a Comitetulu i central46, 

În faţa amplclor manifestaţii de solidaritate din ţaă şi străinătate generate de Memorand 
şi Replică, autorităţile. ungurcşti le vor intenta, dup� cum se şt ie, lui Aurel C. Popovici, Eugen 
Brate şi N icolae Roman procesul din 30 august 1 893 je la Cluj47 . Prezentarea lui pe baza 
cercetării documente lor instanţe lor de judecată urmc;,ză sll facă obiectul unei alte lucrări. 

NOTE 

1 .  "Gazeta Transilvaniei", nr.220 din 4/1 6  octombrie 1 8lt J ;  Ve zi scrisoarea şi articolul O cestiune 
momenruoasă a celor 1 8  studenti români din Clu.i dir, 51 1 7 ianuarie 1 892, semnate printre alţii 
de Pompiliu Dan, Ale)(andru Bohătel, Zosim Chirtop şi Iuliu Maniu (cf. "Tribuna", 1 892, 
nr.29-30). 

2. ,.Tribuna", nr. l 85 din 2 1  august/2 septembrie 1 893 . 
3. E. GlUck-N. Roşu\, Arad şi mişcarea memorandistri, vo i .  I V, Arad, 1 978, p. I 00- 1 0 1 .  
4 .  Bi

_
blioteca Academiei Românt: Bucureşti, mss.S tc�1fi (mui departe B.A .R.) . 

5. Ib1dem. 
_lli6j_ 6. ldem, mss. S ITVTT 

7. Ş. Polverejan-N
,
. Cordoş, Mişcarea memorandislă ln d'Jcum?nte (1885-1897), Cluj, 1 973; B .A.R., 

mss. StcUit' .  
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8. Spre exemplu, "Gazeta Transilvaniei", nr. 1 88 din 25 augus : /6 scplen�brie 1 8� 1 s.alutli c� buc�ri� . 
ideea studenţi lor români din Transilvania şi Ungaria care �;tudl�li la dtfentele �mversttA�t �m 
monarhia austro-ungarn, de a rAspunde la întâmpin�1n::a tend�nţLoast\ a st�denţ1lor �aghtan, 
cu scopul de "a continua lupta pentru constatare� adev�rulu1 asu�ra stării poporului rom� 
sub ocârmuirea ungureasdl". Fiind vorba de o d1spuă mtre tmenmea s�uden.te�cA, redacita 
ziarului afirmli că nimeni nu poate fi mai competen : a ri!l: �unde, decât msuş1 tmeretul r���n 
care a crescut în cond iti i le in care se află poporul român. In lina!, ziarul recomandă c.a 101ţ1a 
ti va pentru replicli a studenţilor de la Viena şi Graz sa. fi� preluatli de o inţel�gere sohdară a 
tuturor studenţilor români din imperiu, care intr-o cunfen :1ţă ge nerala sirl stabileasca modul de 
colaborare in această acţiune. 

9. N. Cordoş, Din istoricul elaborărU şi tipăririi ,. Replic:ii ' ' ,  in "Acta Musei :-lapocensis'',XX( 1983), 

p. 1 87-2 1 2 .  o 

1 O. Ş. Polverejan-N . Cordoş, op. cii., p. 1 86- 1 87; Coresponde�ţa lr.. 1 Vincenţiu Babeş, voi. 1, Cluj-

Napoca, 1 976, p.9 1 -94 . 
1 1 .  Va semna corespondenţa pentru prima dată cu titulatura de dr. ,:Joctor) . 
1 2. Corespondenţa lui Vincenţiu Boheş, vol . l, Cluj-Napo·�a. 1 976. p. l 99-200. 

1 3 . /dem, p.5 1 -52 (Lugoj , 6 decembrie 1 892). 

14.  B.A. R., mss. S � (Graz, 28 ianuarie 1 893). 
1 5 .  T. V. Pacăţian, Cartea de aur .wu luptele politice naţional� ale românilor de sub coroana ungară, 

voi . VII ,  Sibiu, 1 9 1 3 ,  p.504 ; 1 .  Maniu, Aurel C Popovicl, în "Convorbiri literare", ianuarie
april ie 1 927, p. I J S- 1 37. 

16 .  Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 1r. inv. M .2205 . 
1 7 . Aurel C. Popovici va realiza de altfe l  strânse legături cu .�iarislul social-creştin Schreiber de la 

"Deutsches Volksblatt" din Viena, sincer susţin:.\tor al .ca'JZei românilor transilvăneni (cf. 
B.A.R.,  mss. S 2(!.8/1 ; Al Vaida Voievod, Mernoni, voi 1 ,  Cluj-Napoca, 1 994). 

1 8. V. Netea, /s/oriu memorundului tvmăni/or din Transilvania şi Banat, Bucureşti, 1 947,p. 1 52- 1 57; 
A l . Vai da Voevod, Martiriul memorandist, in "Gi1ZL ia juridică a Transilvanei", nr.S-1  O din 30 

octombrie 1 944, p . 269-27 1 . 

19 .  Al. Vaida Voievod, Memoni, voi .  1, Cluj-Napoca, 1 994, p.70; ldcm. Afarliriul memorandisl, p.273-274. 
20. Corespondenţa lui George Moroicmu (1891- 1 920), vol . l ,  21uj-Napoca, 1 98 1 ,  p.58.  
2 1 .  /dem, p. l 9 1 - 1 96 . 

22. ldem, p . 58 , 1 9 1 - 1 96; V. Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale in perioada 
dualismul;�e��67- 1 9 1 8) ,  Tim işoara , 1 978. p.40 . 

23. B.A.R.,  mss. S w 9 . · 
24. Aşa se explică de ce, in sprij inul activităţii subcomitetului de la Graz, Aurcl C. Popovici şi Corneliu 

Nyeş solicitau la I l  iunie 1 892 de la Liga ,·ulturală sprij inu l lui Ion Lupusescu, care ştia limba 
germană şi cunoştea toate f<1zele mişcării nationale româneşti de până atunci şi s-ar ti 
potrivit mai bine misiunii de propagandă în occ:dert ( B A R . ,  mss.A. 2 1 85a, f.407). 

25. B.A.R., mss. S � . 
26. D. Braharu, Chestiunea română în Italia in timpul Memorndu/r.·i, în "Anuarul Institutului de istorie 

naţionalirl", IX ( 1 943- 1 944), Sibiu, 1 944, p. l 4- 1 B, 1 1 1 - 1 24; B.A.R. mss.A.2 1 85b. 
27. B.A.R., mss.A.2 1 85b,f290; M.C. Gheorghiu, Momentul !' urei c:. Popovici in istoria şi cultura 

românească, în "M itropol ia Banatului", 1 986, nr. l ,  p. 52-53.  
28. D. Braharu, op. cit.; N. Cordoş, op. cit., p . l 97 . 

29. B.A.R., mss.A.2 1 85b, C269,278. 
30. /bidem. 

3 1 .  ldem, mss.S � . 
32. O asemenea acţiune era prevazută şi în proiectul de program al românilor, slovacilor şi sârbilor 

întruniţi în prima consf!ltuire a naţional ităţi lor din 9 - 1 0  ianuarie 1 893 la Viena (cf. 
Core.1pondenţa lui George Moroianu (1891-1920), "OI .  1 ,  Cluj-Napoca, 1 98 1 , p. 1 25). 

33. Nu putem preciza dacă aceste articole au fost publ icat•�. do:oarcce in paginile ziarului, probabil pen 
Iru securitatea autorului ,  nu mai întâlnim semnătura. n ici  :;ub formă de pseudonim a lui Aurel 
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C. Popovici . Remarcăm un singur articol nes•!mnal , c u  titlul , Autonomia Ardealului, în 

"Tribuna", nr.283 din 1 8/30 decembrie 1 892 . 
34. B.A.R . , mss. S J9t�vW (Graz, decembrie 1 892 .  28 ianu<trie 1 893 ; 1 3  martie l 893 ) . 
35 .  L Boia, Eugen Brote ( 1 850- 1 9 1 2) ,  Bucureşti , 1 974 p.94; Corespondenţa lui Georege Moroianu 

(189/-/ 920), voi .  1 ,  Cluj-Napoca, 1 98 1 ,  p. l 2 '\; 8 i\ .R mss. s 39{:1?\,W . 
36. Corespondenţa lui George Momianu (189/-1 920), voi. 1 ,  Cluj-Napoca, 1 98 1 ,  p. l25 ; N.Cordoş, 

Memorandişlii şi problema emigrării politicr . în .. Studia Universitatis Babeş-Bo1yai", 
Historia, 1 994, nr. l -2 ,  p . l 50. 
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AUREL C. f'Of' OV1CI ' S  
ACTJ VITY ANO REPLY' .•; ACTION AT LAW 

(Abstract) 

Ba�ed on publish and unpublish documents \11e present the activity of the politica1man Aurel 
C. Popovici between 1 89 1 - 1  893, his contribution to thc statement named Reply and the action at 1aw of 
this statement. 

There was an attempt of colaboration betwe•�n the authors of Memorandum and Rep/y and 
A.C. Popovici was an active person in the national ll gh . of the Romanians Austro-Hungary. We under
line Popovici's activ ity l ike membership of the Roma11 ian Nat ional Party and his contribution to the 
agree between national ities from the monarchy. • 

In the same time we present attempt of the group AL Mocion i -V Babeş to win A .C . Popovici 
on its side in order to publish a new newspaper in Ba.nat. 
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AUREL C.  POPOVICI Ş I  SERBARILE MILENIULUI 

Vasile Crişan 

HirA îndoială, sArb!:itoarea mileniului, organizat:\ cu un fast cu  totul ieşit din comun de 
către ofic ial ităţi le statului ungar, a reprezentat atât o etalare a progrese lor înregistrate de poporul 
şi naţiunea maghiarll în cei o mie de ani de când s-au aşe !at in spaţiul european pe care îl ocupa 
cât, mai ales, o ampla "bătălie pentru imagine" în acel frl!.mântat sfârşit de secol XIX. 

Pactul dualist din 1 867 smisfăcuse in mare măsuă orgo l i i le ş i doleanţele clasei politice 
maghiare, sacrificând însă aspiraţ i i l e de emanc ipare naţio nală ale celorlalte popoare pe care isto

ria, acum mi lenară le cuprinsese, prin forţa cuceritontlui întn: graniţele Ungariei istorice. 
Aşezând la baza politicii sale obiectivul strategic al formAri i naţiunii politice 

maghiare, prin înglobarea tuturor indiv i zi l or indiferent de naţional itatea şi limba lor, guver
nele dualiste au promovat o pol itică dură, de deznaţiona l izart! prin orice mijloace a grupurilor 
etnice nemagh iare (români, sârbi, slovaci, germani, ruteni, etc.) care reprezentau peste jumă
tate din populaţia Ungariei dual iste . 

Consecinţa firească a acestui demers a fost amorsar,!a şi întreţinerea unui permanent 
confl ict intern între statul ungar şi naţionalităţile oprimaw, care eroda fărâ încetare, atât 
temel i i le monarhiei dualiste, cât :?i imaginea de stat prrgresist, l iberal, civilizat şi civilizator 
pe care guvernanţ i i  U ngarie i doreau cu tot dinadinsul s;l şi-o confecţioneze în ochii Europei. 

Acesta era contextul în care s-au pregâtit  şi de� făşurat serbâri le mileniului şi care au 
generat atitud in i diverse şi contradictori i faţă de mesajd lor. 

Pentru clasa pol itică românească din Tran:> i lvania şi Ungaria, cât şi pentru opinia 
publică din Europa, serbările mi leniului se raportau la problematica mai largA a chestiunii  
naţionalităţi lor din monarhia austro-ungară, ale cărei e couri stârn ite de procesul memoran
diştilor români şi de Congresul naţiona l ităţi lor din Un 5aria , din vara anului 1 895, nu apu
caseră sâ intre în u itare . 

Jacques Rougerie surpri nde în esenţa sa fe nomenul atunci când afirma că proble
matica naţionalităţilor în secolul al XIX-lea "este echi valentul sau aproape, din punct de 
vedere al incărcAri i explozive şi al greutăţi i sentimentale şi politice, a ceea ce va ti, in secolul 
al XX-lea, deco lon i zarea . Toată stânga europeană îi  apăra cauza cu entuziasm, toată dreapta 
i se opune cu îndârj ire" ! .  

De altfel temerea cea mai mare a regizorilor mileniului aici era cantonată, in reacţiile 
pe care manifestarea le va stârni în rândul naţional iH1�ikr din m onarhie şi, prin rezonanţa, în 
sprijinitori i cauzei lor din afara hotarelor Austro-Ungari� i . Era deci firesc ca atitudinea facto
rilor politici ai naţionaliU\ţilor d in Ungaria şi ai fraţilor lor din afara graniţelor sale, să primească 
acute conotaţii pol i tice, pe care guvernul Ungariei dorea să le prevină şi să le aplaneze. 

Din corespondenţa Ministerului de Interne al Ungariei cu autoritâţile comitatului 
Sibiu rezultă atenta supraveghere de care aveau parte pe 1·sonal ităţi le şi instituţi ile culturale şi 
politice româneşti din  monarhia dualistă2• Printr-o adresă specială, înaintată preturilor din 
local ităţi le cu populaţie românească, Săl işte, M iercurea , Nocrich, precum şi primarilor din 
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Sibiu şi Sebeş, comitele S ibiu lui , Thălmann, cl\uta sti p i:eîn
.
tâmpine �enife

.
stări �aţi��ale 

româneşti in acest an juhi l i ar.l Au loc , totoda ' :ă, wcsmm �supra. terarhtlor ?tsertctlor 
româneşti din Trans i lvania pentru a-i determ i na <i. domoleasca .s�nt�mentele �a�10nale ale 
preoţilor şi enoriaşilor, para le l cu oferte ademe 11toari! de facthtăţt pentru �;et care vor 
partic ipa la man ifestări l e m i lcn iului .4 . . . . . • 

se cuvine menţionat şi faptul , deloc :nc g l lpbJ I ,  că pnn măsunle r�pre�tve luate 
împotr iva conduceri i Partidu lui Naţional Romf1n, 'ri n p�ocesul :vte.morand�lut, prt� �rma� 
nenta ameninţare cu trimiterea celor ce stârnc!>C agtt�1ţ J J  contra st�uranţet sta�u

.
IUI . '" faţa 

curţilor cu juraţi, s-a instituit un regim de teroare pol i h:ă intre gramţel� Ung�rtet �tlenare. 
Scoaterea Partidului Naţional Român in afara lt!g i Î  şi l l ihcrarea fruntaştlor mtşcliru memo
randiste printr-o bine plănuită graţiere împărătea�că, au creat un comple� de

. 
fac�ori ce �u 

slăbit forţa de reacţie a oamenilor pol itic i ai naţ i uni i  române din Transtlvama şt U�gana 
împotriva p lănuitelor serbări.  Lipsa unei strategii cl are şi al unui pu.nct de vcd

.
ere pr�cts �or

mulat de către com itetul naţional in această priv inp a dat naştere la mterpretăn felunte, pană 
la acuzaţi i le de defetism şi trădare a intereselor naţionale lansate împotriva l ui I .Raţiu şi a 
susţinâtorilor săi d i n  conducerea partidului, de că1re Io an Slavici  şi Eugen Brote, pe atunci 
refugiaţi in capitala statului  român .s 

De altfel, două editoriale dedicate Miien.'ului ':iCri se de Ioan Slavici şi publicate în 
oficiosul P.N . R - "Tribuna" d in  1 6  şi 2 1  no iembrie 1 89\ au dat semnalul unor ample contro
verse în sânul cercuri lor po l itice româneşti pe marbinea atitudini i  faţă de proiectatele serbări. 
În esenţă autoru l , punând întrebarea "Ce-i de fftl:ul?" sa u, cu alte cuvinte, care trebuie să fie 
atitudinea românilor tltţă de serbări le ce se pregăte;m, lansa ideea unei posibile reconcilieri a 
celor două tabere, a "îndulc i rii" guvernanţi lor Ungariei ,jua li stc pentru ca aceştia să fie încli
naţi spre conces i i .  

Poziţia ambi guă pe care se  situa editc·rial i stul în  ce le două articol e menţionate, a 
contrariat atât pe I oan Raţiu, preşed intele part idu ui ,  c ât ş i  o mare parte a opiniei publice 
româneşti .  Răspunsuri le ditente la întrebarea lui l c an S 1 av ic i ,  au reprezentat, în esenţă, vec
torul pol itic al frământărilor şi dezbinărilor din s âr ul  wnducerii P.N .R.,  din toamna şi iarna 
anilor 1 895- 1 896, cunosc ut încă de atunci sub de:numin:a  de .,c riza Tribunei".6 

În acest context se p lasează, cu rel ief de,)sebit .  personalitatea dinamică şi princi
pială a lui Aurel C. Popovic i .  

N ăscut la  Lugoj in 1 863,  A.C. Popovic i era ,  i n  epoca la care n e  referim, una dintre 
figurile  proeminente ale mişcării naţionale. Memb ·u al conduceri i  P.N .R., autor al celebrei 
Replici, precum şi a altor lucrări de referinţâ în d< -men1 ul stud ierii fenomenului naţional şi 
politic al vrem i i  sale7, partic i pant la  mişcarea mernoran<l i stă, urmărit, judecat şi condamnat la 
4 ani de temniţă de stat, A urei C. Popov ici este nev oit,  în 1 893,  să se refugieze peste munţi, 
în România, întrerupându-şi studiile de medicină 1 �  Uni versitatea din Graz8 . Aici se alătură 
grupu lui de arde leni aflaţi în capitala României, di ntre car� se detaşează, prin rolul jucat in 
viaţa cultural-politica, Ioan Slavici şi Eugen Brate. 

În primele luni ale "crizei Tribunei" , A.C. f'opovic i  este încl inat sa adere la punctul 
de vedere exprimat de "ex ila�ii" bucureşteni ,  !>usţ inut şi argumentat de E. Brote şi Ioan 
Slavici, "profesorul de politica" al celui dintâi ,  lŞa cum îl va cataloga A .C . Popovici, după 
care, o parte a l ideri l or graţiaţi în urma procesul :.�i Mcmorandului, în frunte cu Ioan Raţiu şi 
Iul iu Coroianu, ar fi încl inaţi spre moderaţie şi i'm păcarc cu prigonitori i  lor. N eîncrezător, 
A.C. Popovici, păstrează totuşi o rezervă, acumulează îndoieli şi nelinişti în legătură cu 
faptele ce se derulau necontenit. Este contrariat de mesajul nec lar �i defetist al primelor două 
luări de poziţie ale lui Ioan S l avic i in Tribuna, în c 'lest iunea mi leniului maghiar, precum şi 
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de tăcerea Comitetului national faţă de acest even imer.t. M<.i t�rziu, atunci când conflictul în 
jurul dreptulu i de proprietate asupra Institutului 1ipogrqfic din S ibiu izbucneşte acut, Aurel 
C. Popovic i semnează alături de Eugen Brote, care era şi vicepreşedinte al Comitetului 
national al partidului, o scrisoarl! prin care autorii deplâng dezbinâri le interne, îndemnâd la 
luciditate, calm şi conc il iere în interesul relansârii luptei nationaleY Scrisoarea este datată în 
8/20 decembrie 1 895 şi nu prevesteşte nimic din spiri tu l tran:jant al po lemistului de mai târziu. 

Treptat, pe măsura acumulării de noi infon1aţi i , pentru A.C.  Popovici apele se 

limpezesc. 
Pe de o parte grupare din jurul lui Ioan Raţiu câşLga atât bătălia pentru acapararea 

Institutului Tipografic, având de partea lor majoritatea membrilor Comitetului national, cât şi 
confruntarea cu gruparea B rote, S lavici, 1 .  Russu-Şirianu, Bogdan-Duica, S. Albini , având 
drept miză politică subordonarea Partidului Naţional Român , jocului politic promovat de 
Dimitrie Sturdza ş i  Partidul Liberal din România, ajuns la guvernare în octombrie 1 89 5 .  

Ceea c e  nu aveau de unde să  cunoascll l iderii naţional işti ardeleni la  acea vreme era 
faptul eli Român ia, printr-un tratat secret încheiat cu Austro-U ngarin, în octombrie 1 883 de 
l .C. Brătianu, prim-m in istru şi Dimitri Sturdza, ministr J de externe , aderase la Tripla Alianţă. 
Ca o consecinţă a acestui demers extern, guvernele de la Budapesta, prin intremediul Viene i , 
exercitau permanente pres i un i asupra oameni lor pol itki de l a  Bucureşti pentru descurajarea 
mişcări i naţionale a românilor din  monarhie, cu atit mai mult cu cât acum, în preajma ser
bărilor m i leniul u i ,  D. Sturdza ajunsese în frunte guve rnulu i  l iberal . De altfel, în chiar luna 
instalări i sale la putere, primul-ministru, într-un discurs ţin Jt la laşi, declara explic it că "nu 
suntem stăpâniţi decât numai de dorinţa , ca luptele � i  ,:onfl 1 ctele între români şi maghiari si\ 
li se pună capăt pri n  frllţească concordie". Hl Lui A.C. P•)pov ic i i s-a întipărit în minte şi o altă 
frază care ii va dezvălui legăturii.! strânse pe care E Brne le avea cu fruntaşul liberal, al cărui 
mercenar po l itic s-a dovedit :  "Monarhia austro-ungară , as�(el cum e constituită, (s.a.) este o 
necesitate pentru România". ' '  Chest ionat de A.C. Popovi c i  asupra mesajului politic l iberal şi 
al scopurilor pe care 1. S lavic i le urmăreşte prin editoriale(,! din Tribuna, E. Brote încearcl\ 
să-i împrăştie nel in iştile şi nedumeri ri le . Dar acestea S··au transformat în certitudini odatll cu 
publicarea în ofic iosul partidului a Manifestului semnar de 1. Raţiu şi de alţi şase membrii ai 
Comitetului naţional prin  care se proclama din nou hotărlrea de a urma ferm programul 
naţional din 1 88 1 . 1 2 · 

Acestll luare de pozi ţie catal izează demersur i k  lui E. Brote pentru punerea în apli
care a proiectelor sale. În două întâl niri  desfăşurate la l ocuinţa sa, la care alături de amfitri
on participau Tit Liviu A lbin i , Septim iu Albini şi A.C. P opo�,o ic i , Brote dezvăluie un vast plan 
conspirativ. Era vorba, în esentă, de editarea unui not: ziar, ca replică a Tribunei, în jurul 
căruia sll se constituie un partid po l itic românesc progt vern amental, care, renunţând la pro
gramul naţional, să intre in tratati ve cu unguri i ,  care - promitea din surse sigure E. Brote 
sunt dispuşi sll amendeze legea electorală in folosul rom âni lor. ' '  Întâlnirile s-au desfăşurat în 
1 1 123 .02 şi 1 3 /2 5 .02 ale aceluiaşi an. Ziarul, dupil Jropunerea lui S lavici, urma să se 
numească Tribuna Noastră, in timp ce E. Brote ar fi prderat titlul Vechea Tribună. 

Argumentele lui E. B rotc se bazau pe faptul d t •  pam a membri lor Comitetului natio
nal "influenţati de guvernul conservator, ar fi pe punct de a jertfi programul naţional, pentru ca pe 
ruinele sale să încheie pace cu maghiari i şi să înceteze lupta'". De aceea se impune, în ,.situaţia 
schimbată", a venirii liberalilor la putere in România, o , .direc ţie nouă" care să aducă la cârma 
mişcării naţionale din Transilvania p<: E. Brote şi gruparea de la Bucureşti cu misiunea unei dorite 
concilieri cu guvernul Ungariei, având drept miză activismul politic pe baza unei legi electorale 
favorabile români lor. Proiectul l ui E. Brote prevedea zonarea Transi lvaniei în douăsprezece 
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districte, fiecare în frunte cu un conducător, care să . me nedinţa "de oarba ascultare către şeful 
nevăzut al cauzei naţionale", care urma să fie Brot1! î 1suşi 14 

• În faţa acestor propuneri , Aurel C. Pop•)V ici  ia atitudi�e nee_ch�voc!l, .d�zavuân� 
întregul proiect drept acţiune absurdă şi imposibilă.  1 se �1 lătură ŞI Sept1mm Albm1. Ba ma1 
mult, aprcci ind gravitatea acţiunii  lui Brote, A.C. l'opovici se hotărăşte să t�cadl. peste apelul 
la confidentialitate, să rupn tăcerea şi să dea publ 1 c ită!i i întreaga conspiraţie. Drept urmare, 
sub forma �nei scrisor i ditre Tribuna, intitulată . ,Tr:ldarca cauzei naţionale", publ icată în 
23 .o21 ! 1 .03, urmată de o amplă scrisoare deschisă adre:;at�'l lui  E. Brote ş i  publ icată in urmă
toarele două numere ale ofic iosu lui si.bian sub titlul . , Desvcl irea trădării naţionale", A.C. 
Popovici face mărturi siri s incere, complete şi re' clatoare privind încercările de spargere a 
un ităt i i Partidului Naţional Român, de manipulare a unora di ntre fruntaş i i săi ş i  de deturnare 
a miş

.
cări i naţionale rom âneşt i din Transilvania şi Lngllria de la programul său iniţial .  

Putem aprecia astazi ,  chiar şi pe baza w:e ' ;tei s•!ri i incendiare de articole publicate in 
Tribuna, talia de temut a polemistului ,  intuiţia fină a am1 l istului pol itic, capabilă să treacă din

colo de secretele cabinetelor ministeriale, principbl itatea ş i  vert ica l itatea luptătorului naţion

al . I ntervent i i le  sale pun practic capăt crizei de conduct:re din sânul Partidului Naţional 

Român, reorientându-1 spre calea pe care şi-a stab i l it-o programatic. 

În tot acest timp, A .C. Popovic i a diutut să depăşească momentul de criză ş i  să 
avanseze propuntlri de act iun i  concrete, c are să contracareze propaganda maghiară 
dezlănţuită cu ostentaţie in anul serbări lor Milenirdui. 

I ncontestabi l ,  vârful de l ance al man ifi!stil ri lor româneşti impotriva mileniului a fost 
tânărul doctorand in med ic in;l de la Universitate a j i l'l Viena - A l exandru Vaida Voevod . 

Aurel C. Popov ici  il avusese drept col 3borator atât la România Jună cât şi la 
redactarea Replicii, păstrându-şi afecţiunea reciprocă c' va dura toată viaţa lor. Fiind animaţi 
de aceleaşi idealuri, era firesc ca acţiunea protestatlră dusă de studenţii români şi ai celorlalte 
naţiuni asuprite din imperi u, susţinută activ de :;odetăJ i l e  şi  partidele naţional iste austriece, 
să fie urmărită cu atenţie şi aprobată cu insutle� ire de 1\urd C. Popovici .  

De'ş i statutul său în România era destul de şubrezit datorită atacurilor la adresa primu
lui ministru şi a part idu lu i său1  \ fi i nd amen inţat cu •:xpulzarea, A urei C. Popovici caută să-i fie 
de ajutor mai tânăru lui său camarad cu vorba şi cu fapta .  Într-o scrisoare datată la 1 7  mai s .n. 
din Bucureşt i 1 6, subl in i ază importanţa politică per.tm cau ta naţional!'t a manifestaţiilor antimile
niu de la  Viena .. El îi  indeamna pe tineri i români l a C•)nti lmarea pe orice cale a manifestaţi i lor pe 
toată durata anului universitar. Scopul acestora, în vi zi unea lu i  A.C. Popovici, trebuie să fie sub
minarea dual ismului şi a ideii  greşite dupl't care ma�h iari->mu l  şi dualismul ar alcătui elementul 
de fortă al monarhiei habsbmgice in cadrul Triple i A l i 111ţc. La aceste acţiuni trebuie atrase 
neapărat şi celelalte naţionalităţi urgis ite repreZI!llt te în capitala imperiului şi A.C. Popovici 
deplânge totodată pasivitatea pa11idului naţional . Într-·::� altă scrisoare din I I  iunie 1 896, 
A .C .Popovi ci il i nformează pc Al. Vaida Voevod de rkmersurile pe care le intreprinde Liga cul
turală pentru ajutor şi sprij in  financiar, cu toate piedi c i l e  intâmp inate din partea "grupului stur
dzist" şi  a pasivităţi i conduceri i sibiene a partidulu i na1 ionaJ 1 7 Popovici îi sugerează lui A l  Vai da 
să facă demersuri in scris ş i  personale pe lângă dr. Ioan Raţiu cerându-i convocarea unei mari 
adunări la Blaj sau la Sibiu, care să aleagli o delegaţ 1e  de o mic de persoane. Delegaţia să plece 
la Viena pentru susţi nerea cauzei naţionale l R .  În aces t sem. a interven it şi A .C.Popovic i pe lângă 
conducătorii naţional i de la S ibiu. Acestă idee; a unc · i  dckgaţi i  la Viena, de şi mai mare anver
gură decât cea din 1 882 care a însoţit Memorandul, aq i un� a cărei rezonanlă internaţională ar fi 
reprezentat o serioasă contrapondere serbărilor m i l en iulu i , apare printre proiectele lui A .C. 
Popovici încă din perioada . . crizei Tribunei" ,  dar ea 1 rr1mas în faza de proiect nefinalizat. 
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AURE L  C. POPOVICI AND THE M I LLEN I U M ' S  FETES 

(Abstract) 

Thc celebration of mil leni ur.1, organised by the officialities of Hungary with an uncommon 
ostentation, represented both the perform of progress of lh•� 1 000 years of their establish in the euro
pean area and especially an ample "combat for image" in that chal lange end of the XIX-th century. 

The study presents thc ample controversies from the romanian politica! circles ahout the 
celebrations, the challenges and feuds in leadership ofthe Romanian National Party and romanian press 
from Transylvania in 1 895- 1 896, especially in the moment named "the crisis of Tribuna". 

There are presented the positions of noteworthy pc rsonalities of the age - Ion Raţiu, Ioan 
Slavici , E. Brate, Al .  Vai da Voevod - und in extenso the posilicm of A.C. Popovici , one of the romanian 
nationalist movement's outstanding i'aces, refugee în Romania lo escapc from the sentence to 4 years in  
state's prison because of his part icipation in the Memorandum mouvement. 
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SĂRBĂTOAREA "MILENIULUI" OGL[NDIT �· ÎN PAGINILE 
ZIARULUI "TELEGRAFU L  ROMAN" 

Octavian TAtal" 

În anul 1 896, in Ungaria, s-a sărbătorit imp i ln i rea .1 o mie de ani de la constituirea 
statului maghiar. Evenimentul, numit adeseori de c�.tre cont•!mporani "sărbâtoarea milleniu
lui", a stârnit, cum era firesc, un interes aparte şi a fost pcrc�put diferit de mediile sociale din 
regatul maghiar. Adeseori însă a născut pasiuni naţion llt: c·� au îmbrăcat, nu de puţine ori, 
forma unor viru1ente dispute pol itice sau confruntări soc iale 

Ziarul "Telegraful Român", din Sibiu, oficiosu l mitmpoliei ortodoxe de aici, ca ziar 
de informare generală a publ icului românesc, nu putea trece pe lângă evenimentul 
menţionat, cu atât mai mult cu cât mediul românesc tmnsi lvănean s-a raportat complex la 
aceasta. În ansamblul evenimentelor din anul 1 896 şi in economia ziarului, "sărbătoarea mil
leniului" nu a avut însă pondere mai mare decât, de ex emplu, conflictul "Telegrafului 
Român" cu "Tribuna", sau "afacerea" cu mitropol itul primal  de la Bucureşti, vizita împăra
tului Austro-Ungariei Ia B ucureşti, sau dezbaterile din parlamentul maghiar. De asemenea, 
prezentarea evenimentelor "sărbători i milleniului" nu face  notă discordantA cu modul gene
ral de concepere a ziarului. Ştirile, sub diverse titluri , 3t111t  grupate pe rubricile mari ale ziaru
lui: editoriale, "Noutăţi", "Revista politică", "Core,sronde nţă de presă", reproduceri de 
cuvântl!.ri , articole din presa stri'tinii sau diverse docume 1te. · 

Cât priveşte strategia ziarului in prezentarea e\ cnin· entelor "millenare" : 
a. Ziarul nu are o poziţie neutrală, seacă. Relatarea unor aspecte se incheie (este 

îmbrăcată) cu aprec ieri şi comentarii din perspectiva bi.>cril: ! i  ortodoxe şi români lor transil
văneni. Ziarul se situează pe o poz i ţie naţională evident:1. Ba mai mult ziarul relateazâ acele 
acţiuni care, într-un fe l sau altul, afectează starea româ1 1 ilor, pot oferi exemple dătătoare de 
trezire naţională, cumpătare, rezi stenţă şi un itate; 

b. Tonul oficial al ziarului se pâstreazâ In cadrele c�nei atitudini moderate faţă de 
statul maghiar proprii bisericii ortodoxe române tran�:i lvănene din timpul mitropolitului 
Miron Românul . Uneori, pare că există o atitudine imp;ic iuiloristă cu autorităţile maghiare, 
chiar un îndemn la respect şi pasivism. Sub acestă masc:i insă, marea majoritate a articolelor 
este foarte caustică la adresa "mi lleniului" şi statului m:: ghiar încât, uneori, te intrebi cum a 
putut trece ziarul de cenzură? Această atitudine a fost pnmpt sesizată de presa maghiar! care 
atacâ, la rându-i, această duplicitate şi "daco-românisrnul" pe care îl promoveazâ; 

c .  Ziarul nu poate fi însă acuzat de fals  în rela.tar�!a ev�nimentelor chiar dacă redacţia 
face o selectare a acestora. Sunt prezentate, în legătur�• c u  un eveniment sau altul, informaţii 

din diverse surse, opinii diferite, drepturi la replică, et·� . Concl LJzi ile gazetarilor (păcat câ arti
colele nu sunt semnate), nu de puţine ori ironice, nu sunt însă pripite sau l ipsite de substanţă; 

d. Ziarul nu a fabricat el bsuşi o imagine despre .,millen iul". "Telegraful Român" 
poate fi considerat un fel de ogl indă a stări i de spint româneşti d in sudul Transi lvaniei ,  a 
mediului preoţesc îndeosebi. Ca atare, informaţ i i l e  oferitL de ziar pot constitui începutul unui 
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studiu mai amplu privind atitudinea români lor fat ă  de , .sărbătoarea milleniului", a Bisericii 

ortodoxe româneşti de aici ,  mai ales. 
. 
.
. 

Informati i le oferite de .,Telegraful Româr1'' pot fi grupate pe următoarele domen.n . 

_ ştiri ş i coment�ri i  referitoare la acţ iun i l e  întrc:plinsc de statul maghiar pentru sărbătonrea 

"mil len iu lui" ; 
- sărbătoarea mil leniului" şi mi norităţi le din U ngaria; .. 
- presa străină despre "mi l\eniu"; 
- sărbătorirea "mi l leniului" în Transilvania; 
- partic iparea transi lvăneni lor la fcstivităţile din Budapesla; 
- "m il leniul" pentru români .  Poziţia bisericii ortocloxc. . . încă din primele numere pe anul 1 896, liaru l re� atează desp

.
r: 

.
d•sp�tc dm 

Parlamentul magh iar generată de propunerea cor rtdui A ppony1, şeful opoziţiei, ca �n an�l 
milleniului" să se instituif� un fel de "pace p arlamentară" . • Primul număr al ziarulUI, 

�t ic ipând parcă evenimentele, publ ică., pe pr i ma pag in1\, sub titlul "Apelul către publicul 
nostru cet itor", poziţia oficială a ziarului : "Condus de iubirea patriei şi de iubire3:, de neam, 
ziaru l nostru totdeauna a predicat al ipirea către patrie şi tron, şi respectarea legil or. Intre aces
te margini a căutat el fericirea naţiune i rcmâne, consolidarea şi dezvoltarea bisericii 
ortodocse române pe basele canonice"2, articol rfprodus şi în numărul 2 al ziarului şi menit 
să potolească, pentru o vreme, o eventuală reacţie maghiară la atitudini din ce în ce mai ferme 
ale ziarului .  Întra�devăr, încă din numărul 6, ziaru l ia atitudine fermă. faţă de hotărârea guver
nului maghiar de constituire, cu prilejul "mil leniului", a patru sute de şcoli de stat în locurile 
unde "naţional ităţi le (maghiară - n .ns.O.T.) locu csc mai compact"1. Ziarul este îngrijorat 
deoarece se punea stfe l  sub semnul întrebări i  exi stenp cdor 652 de şcoli greco-catolice şi 
846 greco-ortodoxe , "cuiburi de panslavism ş i daco-nmânism" dupâ cuvintele ministrului 
cultelor şi instrucţiuni lor publice maghiar lu l i tl '�1 las >ics4. Atitudinea ziarului devine mai 
tranşantă odată cu publicarea, în numărul 1 O, a articolu lui .,S:lrăcie lucie": .,Urmărind şi 
numai cât de puţin cu atenţie pregătirile ce le f<1o; Llomni i  din par lamentul nostru şi societatea 
maghiară preste tot pentru mil leniu, ca acelea să apară cât mai splendit în ochii celor ce-l vor 
vedea, dar mai cu seamă în och i i străini lor ce .. J v ::>r cerceta, trebuie să ne punem pe cugete 
serioase faţă de ris ipf! colosală ce se face din avo:r.:i:l pirii, dar mai cu seamă din averea noas
tră a naţional ităţi lor nemaghiare, cari, numai lm;ura nu ne putem pentru acele cheltuieli 
enorme numai pentru de a satisface grandomania n1valerescei natiuni singure alcătuitoare de 
stat"5. Ses izând faptul că majoritatea comenzilor, intreprinderilor şi industriaşilor angajaţi în 
organizarea expozitiei .,mi l l enare" nu sunt magh iari ,  :�utorul articolului conchide: "Sâ-mi 
spună acum domni i  mil lenari : va fi espoziţia L e  organizează pentru milleniu espoziţie 
maghiară? Nu . . . Şi lumea se va mira! De ce? De cultun şi bunătatea lor? Nu! C i de grando
mania, de sărăcia lor şi de nedreptatea ce ne fac"6 

Ziarele din februarie continuă relatarea unor ;;.cţiuni "in cinstea "milleniului" şi iau 
poziţie din ce în ce mai fermă. 

Astfel,  ziarul din 1 / 1 3  februarie, în anicolul ,.Statua Uni unei Transilvaniei cu 
Ungaria" , relatează despre apelul Comitetului pen l ru organ izarea serbărilor de la 1 5  martie, 
din Cluj , adresat naţiuni i ,  ca din ,.inc identul mil le l t i  ului" să se organizeze peste tot comitete 
care să organizeze serbări, iar veniturile rea l izat•� � ă  tie strânse la Cluj de comitetul mai sus 
pomen it pentru a ridica o statuie în memoria nurnik i un i ri . .,Suntem curioşi să vedem statua 
unei uniuni făcute cu si la şi fărf1 voia marei majorităţi a locuitorilor acestei ţări'',? încheie 
gazetarul .  

În articolul "Cestiunea serbârii mi l lcn iu lu i  în  congrcgaţiunea sibiană din 1 5  
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Februarie a.c.", ziarul prezintă pc larg hotărârea m1Jnicipalitătii si�iene de a 
.
o�g�iza 

_
o 

şedinţ1 festivă şi de a constituit un "banderiu" care să_ repr€zinte co�mtetul la festtvJtriţ1le d�n 
Budapesta prilejuite de "rn i l lcniu" . Ziarul redă poz1 : 1a avocatului Ioan de Pre

_
d� care, �� 

numele românilor, a declarat în plenul şedinţe i : "Românii i n  situaţia lor grea pohttc! de _azt: 
care îi jigneşte nu numai în dezvoltare, ci chiar şi în '!sist(·nţa lor naţională, nu se pot stmţ1 

aplicaţi a lua parte la serbare jub ileului de 1 000 de an ".8 
Atitudinea cea mai c l ar formulată, l ipsită de orice echivoc, o întâlnim în ziarul din 

22 februarie ( 5  martie) . in articolul intitu lat "Serbare a mi l leniului in şcolile medii", ziarul 

redă ordonanta ministrului cultelor şi instrucţiunii pub l ice din Ungaria, Iuliu Wlassics, 

privind sărbătorirea "mil leniului" in şco l i le medii .  Potrivit aceste ia , la  9 iunie, in toate şco

lile medi i vor avea loc festivităţi ample care vor cup rir.de : , serviciu divin", discursuri festive 

ale unor profesori , discursuri paatriotice, rec italuri de poezi i şi cântece din partea elevilor. Va 

fi arborat trico lorul maghiar ş i  vor fi prezenţi la  festiv ităţi părinţi, oficialităţile locale, 

reprezentanţi ai prese i . Şcoala va pa1ticipa la alte fe stivităţi locale şi va organiza cu copiii, pe 

rând, excursi i  la B udapesta . Bucurie mare, "nu însă pcntm noi naţionalităţile din această 

patrie, nu pentru noi care de o mie de ani de când vi ,!ţuirn împreună cu maghiarii am avut 
foarte puţ ine zile de bucurie pentru victori i le lor . . . "'·',�ublin iază autorul articolului. "Pună-şi 
mâna pe in imă dl .  ministru Wlassics şi mărturisească a� a precum simte in conştiinţa sa: putem 
rioi oare să ne bucurăm în şcol ik noastre de serbările mil knare ale naţiei maghiare?, se in
treabă autorul . Putem noi să ne bucurăm de festivit.��i le ce le aranj iază în memoria esistenţei 
naţiunii maghiare de o mic de an i !  cînd noi n-am prim1 t  n imic pentru noi deie acestll naţiune 
pentru şcol i le noastre" i n .  "Naţiunea română, spune autt•rul mai departe, numai atunci ar putea 
serba in şcol ile sale esistcnţa de o m ie de ani a naţiun i i  maghiare, când şi şcolile ei ar fi 
recunoscute de şcoli naţ iona le şi ar ti protejate egal de guwrncle maghiare. Pânli atunci nu. 
Putea va serba t inerimea română esistenţa de o mie de ani a naţiun i i  maghiare, când ea în dată 
ce arată şi cele mai neînsemnate şi mai nevinovate semne ale iubirei sale de neam şi lege, este 
persecutatll şi huiduită şi s i l ită a lua lumea in cap pentru ca să-ş i facă un viitoriu?"l l 

Pe măsură ce serbările se apropie. "Telegra ful Român" prezintă, aproape numă.r de 
număr, noi ştiri şi ia atitudine din ce în ce mai energică şi c;.ustic� ce îmbracă, uneori, haina ironiei . 

in numârul din 27 februarie ( 1 O martie) , "Tdegraful Român", in articolul "Culoarea 
vesmintelor ungureşti", relatează d isputa din mediul magh iar cu privire la îmbrăcămintea acesto
ra la sârbătoarea .,mi l leniului". Ironic. ziarul incheie: "No i  în·;ă suntem de părerea deputatului 
Thaly întrucât vesmintele negre nu sunt potrivite pentru maghiari . Vesm intele negre se poartă în 
statele cel.e mai civil izate (de unde au venit şi la no i ) şi de oamen i i  cei mai înaintaţi in cultură. Noi, 
potrivit cu firea lor, le-am recomanda vesm intc de culoare mşit:" 1 2 . Iron ia surprinde totuşi starea 
de spirit a români lor, clar exprimată în ed itorialul unui .11t număr al ziarului: "Nici un popor din 
Europa nu serbează cu atâta însutleţire momentele mai importante din viaţa sa naţională, ca şi 
poporul magh iar, dar nici un guvern şi nici o presă din EUI·opa nu persecută cu atâta necruţare la 
alte popoare această virtute, precum o face guvernul şi pre:;a un;�urească" I J . 

La inceputul lunii martie 1 896 prim-m inistr .i l B.inffy înaintează parlamentului 
maghiar un proit>ct de lege prin care propune , pentru eternizarea "mil leniului", ridicarea de 
monumente şi coloane comemorative, pentru car(! �olici lă 4.850.640 florini. Redacţia 
"Telegrafului Român" este prompta.: "Apoi nu este o rară crudeli tate, ca sli pui pe banii 
Românilor înaintea ochilor lor statui, cari să le aduc;} totdeauna aminte de zilele negre, cari 
le-au indurat în decursul miei de ani? Va să zică, nu e { estu l ,  că le-ai răpit toate drepturile; 
nu e destul ,  că vrei să.-i omori ca naţionai itate, căutâ.nd a-i maghiariza cu forţa; nu e destul 
că-i înrolezi în armată, că să apere o patrie, cari pe ei îi p<:rstcută pânfl într-al noulea neam; 
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nu e destul, clt grămădeşti asupra lor dări grele, pe care mâine poimâine nu la mai pot �uşorta; 
nu e destul . . .  ci ca pupăza pe colac le mai ridici înaintea nasului lor monument�, can penttU 
Maghiari sunt tot atâtea i zvoare ncsecate de viaţ;� naţi onală, dar pentru R

.
om_âm,_ durere, _tot 

atâtea săbi i  a lui Damocles, care atârnă de-asupra capetelor lor!"14 Aceeaşt atttudme fenna o 

gltsim la Partenie Cosma în şed inţa comitetului llltt n i c i pal  din S ib iu, întrunit pentru a stah 1 1i 
noi cheltuiel i  pentru festiv i tăţ i le  "mi l leniului" : "Cine ''oieşte să facă nuntă şi petrecere sl1 le  

facă pe spesele propri i ,  şi nu pe ale comitatului" 1 ; .  

în  luna apri l ie  1 896, "Telegraful Rom:ln ' ,  de·1 inc mai potol it î n  ton şi atitudine . Ce 

se întâmplase? 
La 3 1  martie ( 1 2  apri l ie)  încep, la S ibiu , luc tări l c  sinodului ordinar al arhidiecc;ei 

transilvănene. Cu acest prilej, mitropol itul Miron Rl'mfmul, in cuvântul său, îndeamnă la 
cumpătare, idee preluată de editorialul ziarului din 2/ 1 4  apri l ie :  .,În manifestaţiunile noas tre 
deci nu ne vom lua după îndemnuri rele ci cu eonside rar..- la s ituaţia dată, şi l a  forţele  no<lS
tre materiale şi morale, vom asculta de arhierd i r oştri . vom fi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca 
porumbei i" l6 .  La m ij locu l aceleiaşi luni, mitropol itui iVI i ron Rornânul emite "Ccrculariu către 
c lerul şi poporul ortodocs român din archidieceza Trans i lvanici" l 7, care potoleşte, intrucâtva, 
din elanul de până atunci al ziarului : " . . .  în r:1oml ntde rari şi măreţe ale festivităţi lor 
milenare, cari se apropie cu sborul timpului , fie c�•t de grea situaţiunea, în care ne aflăm, este 
un postulat al prudenţei, al maturităţii politice şi chiar al bunei cuviinţe, ca amarui vieţii noa�
tre publ ice şi sociale să-I suprimăm pe timpul acestor ti: stivităţi, �� făcând aceasta, să ne feri m 
in aceste timpuri agitate nu numai a crea vre-un inc i,knt, care s-ar putea esplica de ostilit<�te 
sau chiar insultă faţă cu festivităţi le, cari au să dec urgă neconturbate de nimeni: ci să ne feri m  
a ne presenta chiar şi numai apatici sau total indiferenţi faTă de acelea"t8 .  Circulara mitro

pol itului va fi urmată de două circulare oare<.:um ; imi lare ale episcopilor de Arad �i 
Caransebeş. 1 9  Atitudinea rn itropol itului va fi puternic :ltacată de ziarul "Tribuna" din Sibl lt, 
aspect pe larg relatat de "Telegraful Român" in m mcn le următoare2n. 

În această situaţie, ziarul "Telegraful Rrrnân'' schi mba puţin tactica. În coloane le  
sale vom î�tâlni relatări ample despre agitaţii it: cin s.�rbia şi Cehia contra "milleniului"2 1

, 
despre disputa din parlamentul maghiar în jurul fDptu l u t  că împăratul Austro-Ungariei nu va 
participa la festiv ităţi22 .  Ziarul publică "Cercu !are lc m . l l enarc ale episcopilor greco-catol i c i 
români"2l şi încep un şir  de atacuri contra "uniţi lor trădători". 

Spre sfârşi tul lunii april ie şi începutul luni i  mai ,  "Tdegraful Român" reia poziţia mai  
energică de dinainte. Atacuri le contra mitropohtului  d�clanşate de presa maghiară24 deter
mină această atitud ine. Astfel,  ziarul din 30 apn l ie ( 1 2  mai ) 1 896, la "Revista politică"', 
relatând despre faptu l că presa maghiară este ah�rî a�ă de atacuri le "milleniului'· în Serbia si 
România, subl iniază caustic: "Când omul e îmbuibat d e  putere , atunci nu mai poate vedc

.
a 

bine. Aşa şi cu ovreo-maghiari i ,  cari serbează astă2 i mi l lcniul ; sunt orbi ţi de putere şi in situ
aţia aceasta afirmă că toate statele din lume l i  sunt dato1re L:ngurilor recunoscinţă"25. 

Apropierea datei "marii sărbători mi l le:na re" c .:mstituie pentru "Telegraful Român''  
prilejul inserării în coloanele sale a unor ştiri "m.i l l <:nare" d intre cele mai diverse. În număru l 
din 21 1 4  mai , sub titlul " Profanare de căsătorie la n i l lemu", ziarul relateazA în tenneni crit i 
ci l ipsa de vertical itate a saşi lor din Noul Săsesc ·�a ·c . eL mic cu mare ( 1 20 de oameni, 60 cai 

şi orchestră), au prezentat lumii la Budapesta, o nuntii tipic săsească26 _ În acelaşi medi u 
săsesc, de acestă dată la Braşov, informează ziarul t in 7! 1 9  mai 1 896, cuvântarea "millenară" 
din sinagogă a ţinut-o Wezel Albert. Cu acest pr i lej rabi<1ul  a accentuat că roşu! , alb şi verde, 
culorile steagului maghiar, sunt, la origine, culori c vrc, cşti , aspect ce a stârn it furia prese i 
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maghiare27. Ziarul de la m ijlocul l uni i  mai se face ecoul presei str�i�e, a celei
. 

vienez
.
e 

indeosebi,  redând pasaje întregi din articolele foarte ·:ritil:e lu adresa naţ1e1 ungare. T1tlul arti
colului este foarte semnificativ : "Străin i i  despre mil len iu" . 

La 8 iunie 1 896 au avut loc,  la Budapes la, festiv i tăl i le "m i l leniului". "Telegraful 
Român", în ed itorialu l din 30 mai ( 1 1  iunie), prezintă pc larg cele petrecute în capital� 
Ungariei, opr indu-se cu admiraţie asupra mesaju l u i irr păratului a�resat parla�entul� 1 
maghiar2R. De observat, din conţ inutul articolului, poziţia promonarhtcă a gazetei transtl
vănene. Cât priveşte participarea m itropol itului Miron Românul la aceste festivităţi, în mod 
suspect, ziarul aminteşte doar in trei rânduri în num:irul său din 4/ 1 6  iunie 1 89629. 

Intrarea in v igoare a .,Legi i mi l lenare" detem l i nă o intensificare a relatărilor despre 
sărbătorirea "mi l leniului". Astfel,  în art ico lul "Pusztaszer'' ,  "Te legraful Român", din 1 8/30 
iunie, informează cititorii despre faptul că în aceasm lo:aliw.tc d in  comitatul Ciongrad s-a pus 
piatra de temel ie a primului d intre cele şapte mon Jmentc menite să eternizeze drumul 
maghiarilor pentru constituirea statului .  Ziarul red�i l uvântarea ministrulu i ungur, Darănyi 
Ignăcz, care, prin caracterul său t�xtrem de laudativ faL e jocul po l itic i i ziarului:  "Şi alte naţi
uni au avut arme, vitej ie înul, dar aici tot nu s-au put\:1 a�eza, pentru-că le lipsea puterea de 
a întemeia statu l , ceea ce caracterisa pe Ărpăd şi pe duc i . . - ·:10, ne spune ziarul câ ar fi rostit 
ministrul. În numărul următor, sub acelaşi titlu, ziarul pune faţă în faţă cuvântul împăratului 
la festivităţi le "millenare" şi cel al primului-mini:;tru pemru a combate ideea de "naţiune 
politică maghiară" şi "stat maghiar". Ziarele  următoare informează pe scurt despre 
"Maghiari i din America la cxpoziţ ie ,.1 1 , "Ruteni i  cont; a mi ' leniului"J2, instalarea celui de al 
doilea monument .,mi l lcnarh, In Muncaciul1 .  

La sfărş itul lun i i  iu l ie ,  în două numere succes ive, , Telegraful Român" publicâ două 
articole fulminante. În artico lu l ,.Să ne apărăm ! l4 ziarui adrrsează un puternic îndemn la  uni
tatea biseric i i  ortodoxe trans i lvancne, pentru ca în urm:1toru l ,  intitulat "În contra cui?", ziarul 
să precizeze: "Primul şi cel mai notoriu duşman cari Jăţ 1ş şi î n  con tinu lucră în contra bisericii 
noastre ortodoxe au fost şi sunt conducătorii popomlui mag.1iar precum şi instituţiunilor cari 
direct şi indirect la stau le di spoziţie"l5 .  Poziţia zi am lui a fost determinată de scandalul izbuc
nit în Român ia în legătură c u  mitropolitul primat Ghenad il· precum şi de începutul pelerina
jului transi lvănen i lor la expoziţia "mi l lenară" de la Bu :lapl:�;ta Şi într-adevăr, până în toam
na anului 1 896 ziaru l ne informează despre aceste asp�ctc. 

Sub titlu l .,Preoţi români mi l lenari", ziarul din 1 7129 august relatează despre "turma 
rătăcită" de români condusă la Budapesta de preoţi i I oan F ărcaş din Băieşti şi George 
Popovici din Vâlcele. În legătură cu ajutoru l primit de a stilt pentru aceasta, ziarul le ureazâ 
preoţilor: "Să le tie de bine supa cea grasă mil lenara l " ' (• .  "'l degraful Român" intbrmează în 
numerele următoare, sub diverse t itluri ("Ărpăd iarii.ş i .1 păt i t-o"H, "Arpăd de pe Tâmpa"18, 
.,Afacerea monumentu lui lui Ărpăd"W), despre opozit i a  r·Jmâni lor şi "saşilor verzi" din 
Braşov faţă de intenţi i le oticial it<lţi lor maghiare de a amp lasa monumentul "millenar" pe 
Tâmpa. De asemenea, se aduce la cunoştinţa publ icului că s-au deschis mai multe şcoli 
"millenare" în Sălaj şi Bran40, c:1 sute de saşi din com ita :u l Til rnava Mare4 1 şi zeci de locuitori 
ai Năsăudului42, printre care şi român i , au participat la •!Xpo;�iţ ia ,.mil leniului". 

Ziarul din 28 septembrie ( 1 0  octombrie) 1 896, sub titlul .,Românii la "Mi lleniu"43, pu
blică o amplă corespondenţă din Budapesta din care all�n 1 că sute de români din Banat, Deva şi 
Haţeg, conduşi de preoţi , învăţători şi primari au v i <.itat e"poziţia ,,millenară" din capitala 
Ungariei .  Corespondentul informcază despre hazul stârn it în public de înfăţişarea lor, de ruşinea 
ce i-a cuprins pe cei mai mulţi dintre român i când au obsavat piicălea la  ce o suferiseră. Mulţi din
tre ei au fost duşi la Budapesta con strânşi sau şantajaţi de autorit;iţi lc maghiare locale. Ruşinea cea 
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mare, spune corespondentul, a fost când ş i-au p re;:enta: .,jocurile româneşti". La mijlocul lui 
octombrie, alţi români "se dau în petic". Este vorba de " izita unui grup de 75 de studenti din 
Blaj la expoziţia din Budapesta, aspect relatat pe arg de.: , ,Tdcgraful Român".44 

• 
• 

La 3 noiembrie 1 896, oficialităţile magh iare au dec larat închise "serbările 
millenare". "Telegraful Român", anal izând modul cum s-au desfhşurat serbările, în articolul 
"Încheierea serbări lor m i l c nare", sublinia: "În genere noi Românii ne-am purtat binişor faţă 
de serbările mi l lenare. E adevărat, că din mult1: pf.rţi an pcrcgrinat în capitală un număr con
siderabil de cete din poporul nostru, dar nimeni n!J poate să susţin! eli aceste cete de români 
au mers acolo d in  interes, sau din tragere de in imă, ei au fost duşi cu sila, au fost infricaţi, 
terorisaţi, un lucru care atilt de des se aplica. la noi, când aceasta le vine la socotealA stlipânilor 
noştri . Singur Blaşul a fost chemat să ne facă de batjocură cu prilejul acesta"45. 

NOTE 

) . Telegraful Român; Anul X L I V, Nr. l , Si biu, 4/ 1 6 ianuarie 1 896, pJ,  Nr.2, 912 1 ianuarie 1 896, p.7, 
Nr.4, 1 3125 ianuarie 1 896, p. l 4, Nr.5 ,  1 6/ 1 8  ianuar .c 1 896, p. l 7; 

2. /bidem; 
3. ldem, Nr.6, 1 8/30 ianuarie 1 896 , p.2 1 :  
4. Ibidem: 
5 .  Telegraful Român, Anul X LI V, nr. 1 O, Sibiu, 27 ianuarie /8 lebruarie 1 896, p.38; 
6. Jdem: 
7. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr. l 2, Sibiu, 1 1 1 3  lehruari(' 1 �96, p.47: 
8 .  ldem, Nr. l 3, 61 1 8  februarie 1 896. p.S 1 -52: 
9. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr.20, Sibiu, 22 februarie ,:, manie 1 896, p.77; 
10. Ibidem; · 

I l .  Ibidem: 

1 2. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr.20, Sibiu, 27 februarie / 1 0  martie 1 896, p.87; 
1 3 . /dem, Nr.26, Sibiu, 7/ 1 9  martie 1 896, p . I O I ;  
1 4. /dem, Nr.27, Sibiu, 912 1 martie 1 896, p . I 05- 1 06; 
1 5 . ldem, Nr.35,  Sibiu, 30 martie / I l apri l ie 1 896, p. l O�; 
1 6. ldem, Nr.36, Sibiu, 2/ 1 4  aprilie 1 896, p . l 4 1 ; 
1 7. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr.42, Sibiu, 1 6/2:� apri l ie 1 896, p. l 56 
1 8. Ibidem; 

1 9. Telegraful Român, Anul XLI V, Nr.46, Sibiu, 25 april ic /7 mai 1 896, p. l 82; 
20. /dem, Nr,45, Sibiu, 23 apri l i e  /5 mai 1 896, p. l 77- l 7H ;  
2 1 .  Telegrafu! Român, Anul XLIV, Nr.42, Sibiu, 1 6/28 apri l ie 1 896, p. 1 66, Nr.46, Sibiu, 25 aprilie n 

ma1, p. l 82; 
22. ldem, Nr.43, Sibiu, 1 8/3 0 apri l ie  1 896, p. l 69- 1 70; 
23. I bidem: 

24. Telegraful Român, Anul XUV, Nr.46, Sibiu, 25 apri l ie 17 mai 1 896, p . l 82- 1 83 , Nr.4i, Sibiu, 27 
apri lie /9 mai 1 896, p. l 85,  Nr.48, S ibiu, 30 apt i l ie /! 2 mai 1 896, p. l 89-1 90, Nr.49, Sib iu, 
2/ 1 4  mai 1 896, p . l 94; 

25. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr.48, Sibiu, 3 0  a pri i ie 1 1 2  ma i 1 896, p. l 90; 
26. ldem, Nr.49, Sibiu, 2/1 4  mai 1 896, p. l 95 ; 
27. ldem, Nr.54, S ibiu, 1 6/28 mai 1 896: 
28. ldem, Nr.60, Sibiu, 30 mai / 1 1 iunie 1 896; 
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29. Jdem, Nr.62, Sibiu, 4/ 1 6  iunie  1 896, p.246; 
30. Telegrafo/ Romcîn, Anul XLIV, N r. 68, Si biu, 1 8/30 iunie 1 891i , p .269; 

3 1 .  ldem, Nr.69, Sibiu, 20 iunie /2 iu l ie  1 896, p.279; 
32. ldem, Nr.76, Sibiu, 9/2 1 iu l ie 1 896, pJ03;  
33. ldem, Nr.77, Sibiu, I l  /23 iu l ie  1 H96, p.JOS-306 ; 
34. ldem, Nr.82, Sibiu, 23 i ul i�:/4 august 1 896, p.325; 
35. ldem, Nr. 83 , Sibiu, 24 iulie/6 august 1 896, p.329; 

36. Jdem, nr. 92, Sibiu, 1 7/29 august 1 896, p J 67;  

37.  Ibidem; 
38. Telegraful Romcîn, Anul XLIV, Nr. 1 O 1 ,  S ibiu, 7/ 1 9  !.e pt·�mbrie 1 B96, p .402; 

39. lbidem; 
40. Telegraful Român, Anul XLIV, Nr. l 04, Sibiu, 1 4126 so:ptembr�c 1 896, p.4 1 5; 

4 1 .  Ibidem; 
42. Telegraful Român, Anul XLI V, '\'r. l 08 , Sibiu, 24 seplt�mbried· odornbric 1 895; 

43. Telegraful Român, Anul XLI V, i\ r. I I O, Sibiu, 2 7  seplt:rn hriel l O octombr ie 1 896, p.439; 

44. Jdem, Nr. l l 7, Sibiu, 1 S/27 octombrie 1 896, p.467, Nr. l l  !:, �;d)iu, 1 7/29 octombrie 1 896, p.470-47 1 ;  

45. Telegraful Român, Anul X L I V  N r. l l 9, Sibiu,  1 9/3 1  octo mbrie 1 896, p.473-474. 

THE CELEBRATI ON OF "THE TI-IOUSAND Y EARS" REFLECTED IN 
TI-lE PAFES OF THE N EWSPAPER "TI :LEC RA F U L  ROMÂN" 

(Abstract) 

In the year of 1 896, in Hungary, was celebrated th,: fLilfillmnl of a thDusand years from the con
stitution of the Hungarian state. The o;venl was named by the co 11cmpnraries ,.the thousad years holiday". 

The newspaper "Telegraful Român", from S ibiu, tllc melropolitan church official from here, 
presented the event at length. 

The newspaper does not ltave a neutra! position 1 hc ac wunl of some aspects is filled with 
remarks and con'iments from the view of the Orthodox Church position and Rornanians from 
Transylvan ia. The newspaper is s i tt ing on an obvious Rom;. ni an national position . Besides it relates 
thouse actions which, in a way or another affcct thc: Romanians C •)ndition, and can otfer examples of 
nati onal wakening, moderation, resistance and unity, and .m L n .  

The oflicial tone of the newspaper maintains itse l f 1 n  the i'ramcs of moderate attitude against 
the Hungarian state, which in. facl  i-; proper tone of the Rc·manian Orthodox Church from Transylvania 
during the rnetropolitan bishop Miron Românul .  Sometimes, it sc<:ms there is a conciliatory attitude 
with the Hungarian authorities, cven an impulse to respect ;md passi vism. But under this mask, most of 
the articles are vcry bitingly at thc addre of "thc thousnnd :r•:a1 s'' an.:J the Hungarian state, so that some
times you wonder how could the p<1pcr pass the censorsh i p'l This Otltitudc is promptly grasped by the 
Hungarian press, wh ich ar it's turn. allacks this dupl icity and :hc "caco-româmsmul" it promovates. 

But the newspapcr can not hc accused of false in rel:tcing : he I!Vents, even if  the editorial stotT 
selects them. There are prescnted in l111'ntation ahout an evcnt IH a 1nthcr. from varicd sources, different opin
ions, the right to talk a.s.o. Although the conclusions of the jourm l isl ar� noi only a few times ironica!, they 
are not rashly or with lack of substam: e. and for this it is a shame that the  articles are hot signed. 

The newspaper did noi make itsel f an image about ,,the th•)Usand years". "Telegraful Român" 
can be considered a sort of mirror of the Romanian state of mi nd li'(>Jn the south of Transylvania, espe
cially of the orthodox priestly environmenl. Therefore, thc· informajon given by newspaper can make 
up the beginn ing of a more ample study about the Romani.:m � ttitudc against ,.the thousand years holi
day", mostly the attitude of the Romanian 01thodox Church fmm ho:re. 
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ACTIVITATEA LUI ROMULUS CIOFLEC 
PENTRU UNIREA BASARABIEI CU ROMÂN IA ( 1 9 1 7- 1 9 1 8) 

Constantin 1. Stau 

Romulus Cioflec s-a n�scut la 1 apri lie 1 882 ' în satu l A raei, judeţul Trei Scaune (azi 
jud. Covasna). Între ani i  1 889- 1 893, el urmează şcoah . prinară în satul natal . În perioada 
1 893- 1 900, R. Cioflec frecventeză cursuri le Şcolii Normal e (: in Câmpulung Muscel. Viitorul 
scriitor este între anii 1 906- 1 907 învăţător în comuna Chiojt.l �anca Uud. Prahova). Este mar
tor la marea răscoală ţărănească din  1 907, eveniment descris rnai târziu in romanul "Boierul". 

Încă din tinereţe a col aborat la "Gazeu l e  Transi lvania", "Viaţa Literară", 
"Semănătorul" şi "Viaţa Românească" fiind atras de me >eria de gazetar. 

În perioada ani lor 1 908- 1 9 1 1 îl găsim student h Fac ultatea de Litere şi filosofie din 
Bucureşti . Acum publ ică volumul de nuvele Doamne uiută- "'e! .Îşi  continua activitatea lite
rară şi gazetărească colaborând la revistele "Adt�v;irul Literar", "Universul Literar", 
"Acţiunea", "Flacăra" precum şi la ziarele de mare tiraj "A(kvărul" şi "Dimineaţa". 

Între anii 1 9 1 1 - 1 9 1 3  este prim redactor la ziarul .,Ron1 iinu l" din Arad fiind nevoit sli-şi 
întrerupă studiile la solicitarea lui Vasi le Goldiş. În anul l 'l l 4  r��vine în România şi îşi ia licenţa 
în "Litere şi filozofie", după care este numit profesor dt� l ileu l a  Pomârla (jud. Botoşani). 

În perioada anilor 1 9 1 7- 1  1>24 îl întâlnim la Chi �inău unde deştăşoară o bogată acti
vitate în sprij inul uniri i Basarabiei cu România. Dup�i actu l  d,! la 27 martie/9 april ie 1 9 1 8, R. 
Ciotlec este profesor la l iceul "Alecu Russo" de la Chişi nău. 

În 1 924 se transferă la l iceul "Loga" din Timişoara1 
Activitatea literară a l u i  Romulus Cioflec ·�Stl: des :.ul de bogată.. În 1 927 publică 

volumul Cutreierând Spania, nişte impresii de câlătorie . 
Un an mai târziu întreprinde o călătorie la Polul  No1 ti. Experienţa dobândită aici se 

materializează într-un alt volum Sub soarele polar. Dup� 1 .2 ani petrecuţi la Timişoara in 
1 93 6  se mută la Bucureşti c a  profesor la l iceul "Gh. Lază!·'·. În 1 93 7 îi apare primul său roman 
" Vârtejul" care un an mai târziu primeşte premiul Ion 1-k l iade Rădulescu al Academiei 
Române. Chiar în ani i  războiului publică un volum d1� nuve le Românii din secuime ( 1 942) şi  
în acelaşi timp romanul Pe urmele destinului cu tentă auwbio ;�ratică. S-a stins din viaţă. la 1 3  

noiembrie 1 95 5 .  Postum îi va apare romanul Boierul î n  , m u l  ! 95 7\ 
Declanşarea revol uţ ie i î n  Rusia în martie 1 9 1 ' 7 i l  găseşte pe Romulus Cioflec în 

Petrograd unde participă la evenimentele care se derulau acolo.  Despre aceste momente avea 
să relateze în paginile ziarului "Cuvânt moldovenesc". A11icol ul nesemnat este de fapt un foi
leton care surprinde o discuţie întrt: doi soldaţi modoveni înt:ilniţi  întâmplător pe stradă. La 
întrebarea - "Are să fie bine? primul soldat răspunde : "Nu poate să fie decât mai bine ca până 
acum". Al doi lea soldat rezcrvist îl întreabă neîncrezăto · pc autor - "Dar dacă-i biruie ăştia 
cu revoluţia?" R. Cioflec îi răspunde - "Are să fie mai hint penlru toată lumea. Acum Rusia are 
sl!. dea dreptate tuturor şi dacii s-ar pune rânduială repede :â:;tigărn de bW1ă seamli războiul". Unul 
dintre soldaţi este neîncrezător gând indu-se la copii care nu învaţă la şcoall!. în limba moldove-
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nească "şi preoţii noştri slujesc în biserici le noastn:, dar nu sunt un suflet cu noi" .
. 
Autorul arti: colului răspunde că lucrurile se vor schimba: "C:t�i buni 'lOr trebui sfl meargA pe cătle adevârulut 

flră şovăire, iar ce i slabi de inger vor merge după h�taia \• ântului, iar vântul sufl! bine acum"4. 
în pagini le ace lu iaş i num!r, R. Cioflec a JU�l icat u�1 arti�ol

. 
intitulat Preoţi��a �oas: 

tră in clipa de astăzi, semnat Un mirean. Autorul arttc,1 lulUI  subltmază că: "Oamenii cet mat 
de frunte ai Rusiei,  care au infrânt z!gazurile, pentru c a  o nouă orânduială să se aştearnă, au 
flgăduit slobozen ie  la fe l pentru toţi locuitori i d : n  îm părăţie". R. Cioflec se îndreaptă spre 
oamenii de rând .,norodul nostru, care luptâ greu .;u nevoile cele multe", inclusiv la "păstorii 
satelor noastre - la preoţi ·' .  

Cunoscutul ziarist ş i  scri itor îşi exprima regn�tul c ă  "mulţi preoţi n-au fost un gând 
cu norodul pe care i l  păstoreau şi n-au nutrit în satlete l e  pă:;toriţi lor nâzuinţe către învăţătu
ra moldovenească şi nici d ragostea pentru l imba m•astră". Cu toate acestea, R. Ciotlec 
recunoaşte că nu toţi slujitorii altarului s-au comportat astfel ,  iar "numărul preoţilor purtători 
ai cuvântului celui bun şi mai tare va creşte". Se mnatarul articolului işi justifi ca afirmaţiile 
prin faptul că: "Poporul nostru este adânc credincios, işr iubeşte cu căldurA biserica şi 
îndeobşte, ştie să c i nstcasd!. pc cei care slujesc la a ltarde ci ". 

R. Cioflec sublinia, în continuare, necesitaka întiriri i legăturilor intre români şi 
celelalte popoare ale împărăţiei ţariste. El reliefa, totodată, că pe românii basarabeni ii aşteap
tă un drum lung: "Va trebui, dar, să ostenim în fi �care zi cu mintea şi cu fapta pentru ca să 
dobândim drepturile noastre şi să ne facem vredr1 ic i  d� dânsele''. În primele rânduri, consi
deră autoru l articolului este necesar să se afle prer•ţ i i  : "Dar acum a sunat ceasul al unspreze
celea şi vrem din toată inima, ca această izbândli , pe care ne-o dă Dumnezeu şi ne-o ingăduie 
oameni i , s-o dobândim cu preoţimea în frunte ! Pn:oţi , aveţi cuvântul !"5. 

De la  retrograd , R. C ioflec s-a indreptat spre Chiş i nău. În după amiaza zilei de 1 3  
martie 1 9 1 7  la redacţia ziarului "Cuvântul moldovenesc" a avut loc o şedinţă la care au par
ticipat vreo zece moldoven i , in frunte cu bătroin lll tol stoian N.N. Alexandri şi cu tânA.rul 
Pante l imon N .  Hal ippa. Preşed inte de şedinţă a fost ak :; N.N.  Alexandri. Cu acest prilej s-a 
hotărît const ituirea unei soc ietăţi l i terar culturale care îşi propunea tipărirea unor cărţi de 
poezi i şi povestiri în l imba moldovenească, int·� meiert�il u n ui cor modovenesc, care va cânta 
în l imba poporulu i .  De asemenea se vor ţine lecţii � con l crin ţe) în această limbâ şi se va stărui 
să se introducă şi în Şcol i le  ,,începătoare" . R. Cio flec <� fc>st de acord cu programul cultural 
propus. Martor al even imentdor, transilvăneanul Onisi .:i >r Ghibu aflat in capitala Basarabiei 
consemna în memori i le sale:  "Concetăţeanul mt:u C iotlec părea extrem de mulţumit de 
hotărîrea luată, care , în comparaţie cu letargia rnoldovcneasc;i din ultimele decenii, insemna, 
in adevâr un progres îmbucurător. Din partea-m i r u  am putut răbda să nu le spun că, oricât 
de frumoase şi folositoare ar fi poezi i le, povestirile şi câ 'ltecele poporale şi oricât de necesar!!. 
ar fi introducerea l imbii norodului în şcoala fi i l or >ăi, un program care imbrâţişează aseme
nea probleme poate fi doar un program pentru timp de p<1ce. Dar Basarabia a intrat cu sau flră 
voia ei ,  într-o epocă de revoluţie, când trebuie llll rmgram revoluţionar, de luptă aprigă pen
tru toate drepturi le de care an: nevo ie un popor"l•. 

Este adevărat că moldovenii  din Basara Jia erau nepregătiţi, surprinşi de rapida 
declanşare a even imente lor. Numeroşi martori o1;u ari vorhesc despre această stare de spirit 
care domnea in rânduri le populaţiei basarabene. Unul  d intre aceştia aratA că: "Faţă de 
prob lema mare a organizăn i noastre politice, cultuBie, economice şi sociale, care organizare 
trebuia să as igure naţiuni i  noastre un v i itor mai desto in ic decât trecutul şi prezentul plicătos"'. 

La rândul ei, Elena A l istar-Romanescu , medic  ş i  profesor la liceul eparhial de fete 
din Ch iş inău afirma in memori ile sale câ "fraţi i  basaraheni s-au un it greu, abia după două săp-
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tămâni de la  declanşarea revolutiei am putut ieşi in ora:; l a o :>cdinţă a unui grup de iniţiativă, 

care încerca să injghebeze un parhd naţional în Basarabia". La �Jceastă primă întâlnire s-a citit 

o scrisoare a marelui fi lantrop şi revoluţionar basara bean Vasile Stroescu care spunea că 

toatl!. averea lui ;: pusă în folosul partidulu i ce se f.:>rmcază acum"8. " 
Însuşi,  R. Cioflec consemna starea de spirit care ex i sta in capitala Basarabiei în 

cartea sa de rememor!'lri publicată dup!'l război: "Ch işi năul <' cuprins şi el de înfrigurare, de 

înfi"igurarea de a deveni grabnic revoluţionar ( . . .  ). A fo�;t mai  greu până ce oamenii s-au putut 

încredinţa c!'l nu-i amăgire, a fost destul ca lumea setoa�;ă de l i bertate să se asigure că trunchi

ul ţarismului a fost răsturnat �i tn�cut în istorie"'>. 
Un rol important în act ivizarea luptei naţionale 1-a iJ \ Ut c rearea la 3/1 6 martie 1 9 1 7  a 

Partidului Naţional Moldovenesc. După trei zile de întrl! niri - 1 / 1 4  - 2/1  S - 3/1 6 martie 1 9 1 7  la 
ultima şedimţă s-a hotărît crearea unui partid.  La propuno;rca lu i  l lal ippa, O. Ghibu a fost desem
nat pentru redactarea programului noi i formaţiuni pol i t icl . AC(')ll\ d i n  urmă avea deja un proiect, 

pe care 1-a înmânat scri itorului şi pub l ic istulu i R. Cio 1ec . lat:l cum d(·scrie O. Ghibu în memori
ile sale evenimentele premergătoare organizări i  Parti'cblu: Nati;m<d Moldovenesc: "Am recoman
dat pentru acest lucru pe R. Cioflec, căruia i-am pus la d i spo7.iţ ic  manuscrisul lucrării mele. A 
doua zi, Cioflec veni la şed intă cu proiectul de program redar1 <1l în conformitate cu propunerea 
mea. Am avut impresia câ redactarea nu era destul de da :ă şi de precisă şi câ are nevoie de anu
mite remedieri ( . . .  )" . Sus numitul proiect nu a fost acc,�pt< t de i>ar:. Halippa care a declarat, potri
vit aceluiaşi martor ocular : "Nu ne trebuie partid na1 onal , c :  partid socialist-revoluţionar". 
Această poziţie 1-a surprins şi pc O. Ghibu, dar cei prez,:nti ,.il aprobă'· pe fruntaşul lor. Bietul 
Cioflec ofensat, părăsi şedinţa după ce declară că el n-a făcut al te eva decât "a cuprins în paragrafe 
ceea ce cu 24 de ore înainte fusese hotărît de adunare'' 1 o. 

Programul Partidului National Moldovenesc ' '  fost î n toc mit in cele din urmă de un 
grup de iniţiatiVă compus din Anton Crihan, Ion Buzd11gan. G!leorghc Andronache, Nicolae 
Cemei şi Iorgu Tudor. El cuprindea idei avansate pc 1tru v n: mea aceea : " 1 )  Expropierea 
pământului agricol fără nic i  un fel de despăgubire, <::cce�ta ur nând să se dea norodului pentru 
că el îl munceşte. Pădurile,  pâşun i le, izlazuri le sun �- de a�ernenea, supuse expropierii, 
devenind proprietate obştească. 2) Şcoli le trebuie s.'i fi :  romilncşti,  iar învăţătura să fie tlră 
plată şi să aibă chip (posibi l i tatea) să înveţe în ele copi 1  Ji ţăran i lor şi muncitorilor. 3) Limba 
moldovenească (româneasd1) să se introducă in toak dre ,;Mori i le  de stat, de ţinut şi de 
voloste (plasă), de comună. 4) Arh iercul (capul bi  ;�,.·ri c i i  oJ1·Jdoxe) şi toţi nacealnicii 
(funcţionarii administrativi) sunt datori să cunoască l i m 'Ja norodului.  5)  Recruţii să nu mai fie 
duşi în alte gubernii pentru satisfacerea serviciului 'n i l ita, t.:i să facă slujba pe loc, în 
Basarabia, în regimente moldoveneşti, punându-�>i! :lstfc l  hazele armatei naţionale. 6) 

Neesitatea obţinerii autonomiei interne, precum şi cr.:area unui  Sfat al Ţării alcătuit din 
împuterniciţii tuturor pături lor moldoveneşti şi ale a �tol ncar·.mi  conlocuitoare va fi singurul 
cârmuitor in Basarabia" J ' · 

Programu l Partidului  Naţional Mo ldovem�sc a v e a  pc lânga un profund caracter 
democratic şi unul patriotic , urmând generalizarea l i mbi române şi a alfabetului latin în şcoli, 
administraţie, biserică, justiţie şi armată. Real ismul, car;.cterul s,1u ech i l ibrat au făcut ca acest 
program să aibă o aderenţă considerabilă in rândurile opin 1 e i  publice. Tot în ziua de 3/16 

aprilie 1 9 1 7  a fost aleasă conducerea noii  formaţiuni pol i t ic� .  Preşedinte de onoare a fost 
desemnat marele mecenat basarabean Vasile Stroescu 1 2 

În paralel ,  numeroşi prizonieri români din RU'aa migi nari din Transilvania au fost 
concentraţi la Darni�a. lângi:\ Kiev pentru a se înrola ca > ol un lari în armata română şi să l upte 
pe frontul d i n  Moldova. 
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Primul batal ion de vo luntari format din 1 1  S ofiJcri  şi 1 200 de soldaţi a pornit în seara 
zilei de 3 iunie 1 9 1 7  din Kiev, iar a doua zi, la ore le  1 7  trenul a ajuns la Chişinău. Aici i s-a 
flcut o prim ire impresionant5. Martor al acest(:i c ipc u:1ice, scri itorul R. Cioflec consemna 
peste an i :  "În sfârş it se iveşte d inspre Bender, dep� rte, pc l in ie, pădure mişcMoare, in�râstată 
de tricolor. Cei adunaţi din tot A rdealul, trecuţi prin foc � i  ris ipiţi în infinitul rusesc ym acum 
din Rusia nouă să calce pragul Basarabiei spre Ronâni� vi sată: voluntarii ardeleni. In sfărşit, 
uralele lor se asvârl în slavă copleşi nd geamâtul g :cu al maş ine i ostenite ( . . .  ). Şi compăni ile 
trecute şi rânduite in piaţa din dosul gari i având corul batal ionului in faţa scrtrii la intrare 
primesc salutul şi binecuvântarea Basarabiei" 1 1 . 

Cu acest prilej au vorbit căp itanul S imi·Jn M urafa, Ştefan Ciobanu, studentul V. 
Cazacliu. Din partea vo luntari lor a rostit un cuvânt de mu lţumire locotenentul Victor Deleu14• 
În data de 7 iun ie 1 9 1 7, batal ionul a ajuns in laş i unde i s-a tlcut o primire deosebită. 

În aceste condiţ i i , conducerea ziarului "Cuviintul moldovenesc" este preluată de 
Onis ifor Ghibu in locul lui Romulus Ciotlec. Ce1 doi ardeleni au fost cooptaţi in Comisia 
şcolară moldovenea..,.că de pe lângă zemstva guhernial� . Prima şedinţă a comisiei a avut loc 
la 3 ma i 1 9 1 7 . Preşed intele comisiei şcolare a fost ales membrul Upravei, Pavel Gore care a 
pus in d iscuţ ie problema tipăririi cărţi lor moldoven�şti, necesare "in vederea deschiderii chiar 
in toamna anului curent, a şcol ilor poporale in l im'Ja m.J i dovenească". 

O parte din cei prezenţi mil i tau în favoare 1 i ntn,ducerii alfabetului latin. După lungi 
discuţii ,  când s-au epuizat ,,toate argumente le care s-au adus în favoarea lui este votat chiar 
în unanimitate" l 5 .  Tot cu acest pri l ej , Comitetul proft-sorilor şi învi\ţlltorilor moldoveni a 
lansat un manifest care se adresa atât profesori lor şi invă!{ltori lor moldoveni, cât şi studenţilor 
basarabeni de la facultăţi le de tl lologie, şti in ţe natur<dc ,  medic ină şi justiţie din Rusia. 
Documentul arată că revoluţia rusească a d � sc 1 is  c<:� lca  către o viaţă nouA românilor 
basaraben i "ajunşi şi  ei în starea de mult doritA., de a-şi putea croi singuri soarta". Semnatarii 
man ifestu l ui între care se afla şi R. Ciotlec subl in iau .:� în veche stăpânire moldoveanul n
avea nici un fel de drept in ţc1ra lui, el nu se pute<l inchi na lui  Dumnezeu în l imba sa, el nu 
putea învăţa în şcol i le  mol doveneşt i şi drepturi le l u i  era u pretuti ndeni nesocotitc. Din aceste 
motive, se spune : "moldovenii au rămas printre cclo: mai l napoiate popoare ale Rusiei . Totuşi, 
ei sunt acum l iberi ca de altfel toate popoarele di 1 Ru s ia. Dar acum noi trebuie să arătăm 
lum i i , că suntem vrednici  de această slobozenie. Profesor i i  ş i învăţătorii au datoria de a fi in 
fruntea norodului pentru a-I lumina". 

Autorii documentului arătau că s-a constituit dt.ia o obşte in scopul de a lua în mânA 
treaba învăţământu lui românesc. S-a hotărît organ i ;;.area unor cursuri pentru învăţători şi pro
fesori în perioada vacanţei de vară. În cadrul aees10r cursuri se preconiza sA li se dea celor 
prezenţi "indrumarea trebuitoare, ca la inceputul anului şco lar 1 9 1 7  să se poată deschide pre
tutinden i şcol i moldiveneşt i" .  Tot cu acest pri lej s -a st<�bi l i t ed itarea . unui jurnal pedagogic 
intitulat "Şcoala moldovenească", in pagin i le cărui 1 să li�: de zbâtute problemele învăţămân
tului moldovenesc de toate rr�ptele.  Î n data de 25 n ai 1 r_, i 7 a fost convocat Congresul naţio
nal al corpului didactic din Basarabia la care să par:icipl pc lângă învăţători, profesori şi pre
oţii care predau rel igia in şco l i  precum şi câte un p.ran imputernicit din fiecare valoste (plasă). 
Manifestul se înche ia cu un apel către învăţători şi Îl lvăp t oare in care se cerea să vină cu toţii :  
.,La cel dintâi sfat naţional pedagogic moldovenesc:, wniti  1 <� serbarea redeşteptării noastre; veniţi 
ca să punet i cu toti umărul pentru rid icarea neamului, .·en i ţ i  d in  toate p�ile la datoria de a hotări 
asupra luminării odraslclor ncmului moldovenesc atât de 01 npsit până acum". 

Prezenţa reprezentanţi lor sluj itori lor şcoli i  era .1ecesară deoarece cu acest prilej se 
"pune la cale treaba intregul ui învăţământ moldove1esc' 1 r ..  
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Între 25-28 mai 1 9 1 7  s-au destlşurat în Sala ��parh ia l3  din Chişinău lucrările primu
lui Congres al înv�ţ�torilor şi profesorilor din Moldova_ Ac.!st forum la care au participat 250 
de delegaţi reprezentând catedrele didactice a fost: in lugurast pri ntr-un Te Deum oficiat de 
arhimandritul Gurie in l imba română. Vorbitorii ati ptlS in d is;:u].ie mai multe probleme. Cea 
mai importantă chestiune pusă în di scuţie în cadrul d·!zba1eri l or a fost aceea a demonstrării 
originii latine a poporului român şi a l imbii  române, a pumanenţei şi continuităţii sale in 
vechea vatră a Dacie i . Prezentând realităţile istorice în care a fost obl igat să trăiască poporul 
român, Pavel Gore arăta: "Neamul românesc locuie şte în m.1i multe ţări şi astfel avem români 
ardeleni, bucovineni, munten i , olteni, moldoveni ,  mal edon cn i ,  dar cu un cuvânt toţi suntem 
români. Un neam moldovenesc nu cxistă" l 7. Pe acee;1 ş i  l ir : ie s-au situat şi luările de cuvânt 
ale celorlalţi vorbitori : Moş Ion Codreanu , Vladimir Hc11a, A l i!XC Mateevici . Preşedintele 
Congresului Teodor Neaga a I"L'atlrmat în alocuţiur:�:a sa id ,!eH înfăptUirii deplinei l ibertăţi şi 
unităţi naţionale: "Vom ridica cu toţi i un steag pe care >a fie snis Tră iască Basarabia Liberă!, 
Trăiască in fericire şi lumină ide i le naţionale ! ,  iar pe a ' t  steag vo11 scrie "Trăiască Societatea 
învăţătorilor şi profesori lor mo ldoveni !" 1  R .  

În cadrul Congresu lui naţional al  corpului didactic d m  Basarabia a luat cuvântul şi 
reprezentantul Asoc iaţie i studenţilor moldoveni Vasih: l l an·a .  El a declarat c!i tineretul stu
dios moldovean va l ucra mână in mân� cu învăţMorii şi pr·Jfeso ri i .  Forumul cadrelor didac
tice din Basarabia a elaborat o serie de rezoluţii care p ·evcclcau printre altele: 1 )  De la 1 sep
tembrie 1 9 1 7, şcoli le din satele mol doveneşti sau în major<tate moldoveneşti se vor preface 
în şcoli moldoveneşti; 2) Să se deschidâ şco l i le moldo·�ene� t i  şi la oraşe; 3) La Universitatea 
din Odesa şi Ia cea d i n  K iev să se deschidă câte o catecră de l i mba, l iteratura şi istoria 
moldovenească pâna când se va înfi inţa şi universitate Ia Chi�inău; 4) Religia e obiect de 
învăţământ îndatoritor pentru toţi moldoveni i din şc:oli le de toate treptele, ea va fi predat!i de 
preoţi ,  iar în caz de l ipsă de învăţători, dascăli şi dia<:oni ;  5) În şcol i le începătoare, dascălii îi 
vor învliţa pe copii şi cîntarea bisericească moldoveneasdi ;  6) in 'intreg inv!iţământul ,  materi
ile se vor preda în l imba moldovenească începând C lJ  , : lasa 1 ;  7) Congresul apreciază că cea 
mai bună formă de ocârmuirc pentru Rusia e repubLi,:a clcmocratic'ă, fcderativă, cu un palat şi 
tlră preşedinte. Basarabia urma să primească o l a 1gă autono m ie internă; 8) În şcoala 
moldovenească s� introduce alfabetu l latinesc .care va ti întn·buinţat atât în cărţile didactice 
cât şi în scris; 9) In fruntea şco l i lor moldoveneşti să stea un ; l�l l democratic cu un comisar ca 
delegat al sau. Fiecare ţinut să <J i bă un sfat ţinutal şi câte un : n�tnKtor ca ajutor'9.  

Lucrările Congresu l u i învăţător i lor şi  pro >csori lor  din Basarabia dezvăluiau 
hotărîrea nezdrunci nată a români lor aflaţi în teritoriul �upri ns  în:re Prut şi Nistru de a rupe 
cu trecutul .  Majoritatea lor covârşitoare se pronun1a î11 fav(1arca începeri i noului an şcolar 
1 9 1 7- 1 9 1 8  prin predarea cursurilor în l imba maternii. Acea ;;tă măsură cu caracter patriotic, 
deşi în aparenţă relativ simplă, era destul de d ifici l de pus în apl icare deoarece nu existau 
cadre calificate, manuale , material d idactic .  Prim i i care Lrebu iau să cunoască noul alfabet erau 
învăţătorii .  De aceea între 1 7  iun ie ş i  1 5  august 1 9 1 7  au t(Js t  organizate din iniţiativa lui 
Onisifor Ghibu şi a scriitoru l u i R. Ciofl ec cursuri de pre �ăti r(' destinate invâţătorilor. La aces
te cursuri au participat 4 1 8  învMă1ori şi învăţătoare din care l O erau de peste N istru. 

Expunerile erau însoţite de ample şi frwnoase dezbateri . Lectorii, în rândul cărora 
se afla Elena Aristar-Romanescu, Ştefan C iobanu, R. Ciollcc, O. Ghibu, V. Harea, Liviu 
Marian, Alexe Mateevici, Ovidiu Ţopa ş.a. au abord it in temele expuse cursantilor atât 
probleme metodice, cât şi o serie de chestiun i legate de istor ia şi l iteratura poporului român. 
in cadrul prelegerilor şi dezbateri lor s-a ev idenţiat uniBtea cul turală şi economic!i a Ţărilor 
Române in evul mediu, despr1rţite de v ic isitudini l e  istoriei doar prin graniţe artificiale. 
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Cursurile au fost deschise cu o solemnitate deo.;;ebită, .:videnţiind continuit�tea 
.
şi unitatea 

românilor. Preotul poet Alcxe Matccv ici a citit cu dCcst pri l�j �elcb�a �a poezie Limba noas-
tră care a emoţionat profund pe cei  prezenţi datori tă fio cullll ·:1 !'atnotlc20. . 

Teofil  loncu a pro pus, potriv it rc laţâri l or l u 1  c 1 1  O. (Jhlbu.'. sa. �e
. 
aduci\ profeson de 

ta Odesa ş i  Kiev Ia cursuri l e Învăţători lor din  Basarabia pentru leqn pollt1ce . .,Eu m-am opus 

categoric", consemna marele pedagog2 1 .  
. • • 

Congresul învf1ţ�1wri l or şi profesori lor bas uabr n 1  deşi  nu a lăm
.
unt toate

. 
probl:�ele 

cu care se confruntau s l uj itori i  şco li i a contribu i\ 1�  lum in<Jrea poporului . T�t ma1 mulţi Şl��u 

dat seama că prin culturfl o naţiune merge înain te, i <• r  sprij i n irea
. 
şcol

.
i •  este

. 
o co�dtţte 

esenţială a înlăturări i  stă r i i  de i gnoran!ă şi  înapokrc� sp ir i tuală ,  fapt evtdenţ1at de ŞI R. Ctoflec 

în memori ile sa ten 
în adevăr erau gr\:!utăţi de tot fdul.  Princ i pal LLl sp1 ij in urma sa. vina. de la R.

omânia mamă: 
Într-un apel adresat la înc\:!putul luni i  decembrie 1 9 1 7 , Ct·lll i tctul �en�ral al ostaş1lo� b�ar�bem 

de pe frontul românesc către fraţii lor d in România st arata cf1 .. �;col l ie m care pentru mtaJaŞI dată 

se învaţâ acum româneşte nu au nic i manuale, ni c i  ,:ărţi de bibliotecă româneşti .  De asemene�, 

biserici le sunt cu desăvârşirc l ipsite de că11i de l i t urg � ie'' . ,\v 5nd in vedere această stare deosebtt 
de grea, autori i  documentu l u i c:ereau sprij in româ nilc11· din regat pentru a-i ajuta .,când ne-am tre
zit din somnul adânc in care am zăcut atâta amar de ' rcme" întrucât numai astfel "mişcarea odată 
pornită sâ nu mai înceteze, c i  să ne ducă mai grabni c la id ,:alul  mult dorit"23. 

Acest apel,  pe dep l i n  justificat, nu putc:a să fw matl.!rializat curând deorece o mare 
parte a teritoriu l ui d i n  Regat fusese ocupat de Puterile Centrale, iar multe şcoli din această 
zonă se confruntau cu numeroase şi serioase p rllble llll� :  d istrugerea sau avarierea unor 
localuri, a mobi l ierulu i , inchi derea unor şcoli ,  l ips.1 manu<J l e lor etc. 

Cu toate greut� t ik  i nterne deosebite, rnul :i l o�.�u i tor i  ai Basarabiei din diverse zone, 
din oraşe şi sate cercau p:-in petiţ i i  deschiderea de şco l i româneşti. La 1 4  ianuarie 1 9 1 8, 
săteni i  din comuna Valea Tr�istcn i ,  ţ i nutul Ch i ş in iu l u i prin hotărâre obştească cer zemstei 
guberniale "ca sâ desch idfl de Indată �coala moldrwcni:·;\scă din satul nostru, pentru ca. sunt 
mai mult de 80 de copi i  de �coală, iar ca utice . (învălăilH ) de la comisia şco Iara. gubemiala. 
cerem pe dl. psalmosc ic ( e<lntăret) din satul nostCl l are r oate să ne înveţe". Actul a fost întărit 
prin semnătura com itetului  sătesc în frunte cu A r�tor1 B u l i ga24 . 

Un rol important în i ntensificarea activttă ţ i i  c u l tu rale 1-a avut aducerea din Regat a 
unei tipografii cu l itere l atine la Chişinău. Această :ipo;;rJfic .1 fost cumpărată, fapt cunoscut, 
doar de şase fruntaş i ai l uptei naţiona le din Basar<�bia 1'. Ciore, V Herţa, N.N. Alexandri, R. 
Cioflec, S. Murafa şi O. Ghibu. 

Societatea culturală a devenit proprietara t ipogra tki, care a stat neatins!\ timp de 
aproape două luni de zi le  în casa l u i V Herţa25. În :�iua •;os îr i i  tipografiei a avut loc o şedinţă 
a Consil iului Societăţii Culturale la care au partic i p lt P. (iorc, V llerţa, Ştefan Ciobanu, arhi
mandritul Gurie, Ş. Murata, R. C iotl ec şi O Cihi hu .  Cu ac� st prilej s-a discutat problema 
administrării aceste i ti pograti i .Au fost aduş i, d� asc1'lcnea, 1 !  muncitori tipografi din 
Moldova. După moartea l u i S .  Mural�1 şi a lui  1-Iode>mgca l<l 2 1  august 1 9 1 7, R. Cioflec a ple
cat din  Chişinău . El a con: i nuat activitatea în sprij m u l  U n irii Basarabiei cu România. R. 
Cioflec a fost redactor al ziaru lu i .,Sfatul Ţ.iri i • organu l de presâ al tinerei republici 
moldoveneşti. R. C ioflec alături de N i colae Co lan a co:1tribuit împreună cu alţi şapte arde
leni, patru basarabeni ,  patru bucov i neni ,  patru regăţen i ,  doi macedoneni şi un timocean la 
redactarea "Manifestulu i , .  publicat în pagin i le ziaru l u i  "ltomânia nouă" Ia 24 ianuarie /6 feb
ruarie 1 9 1 8 . Documentu l face mai întâi o trecere in re\ i stă a luptelor şi jertfelor poporului 
nostru care "l ipsit de unire po l itică a fost osândi t  la veşnică u mi l ire şi apăsare". Aceastâ uni-
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tate este necesară în concep ţi a a'Jtori lor deoarece "1.0�1te nomaddc mari sau mici trebuie să
şi adune sub ocârmuiri naţ iona le pe toţi ti i lui" .  

Condamnând dom inaţia stră.ină. autori i d·Jctnnentulu i ,  in număr de 24 de persoane 
intre care menţionăm pe O. Ghibu, dr. Ioan Mateiu, Axentc Banc iu, Sebastian Bomemisa, 
Vasile Harea, Petre V. Haneş, constată că asupritori i  au luat �i u ltimele drepturi pe care le mai 
aveau românii .  Înfierând ideea fcderalizării monarh ie i dual i s1�.:, declaraţia condamnă cu fer
mitate pe cei care mai sunt adcp) i i  acestei soluţii neviabi le, arătimd că : "numai rătăciţii şi vân
duţii nu vor să înţeleagă aceasta ş i  stăru ie mai departe ca prunânturile noastre străvechi să 
rămâie şi de aici în colo pe mâna străinil or ( . . . ) . Mântu rea c�te numai intr-o singură ţară, care 
trebuie să cuprindă tot teritoriul locuit de români, de la Tis�' şi până la Nistru ( . . .  ), o Românie 
nouă a tuturor român i l or"26 . 

La 27 martie/9 apr i l ie 1 9 1 8, Sfatul Ţării a l' otărit L" n i rca Basarabiei cu România, 
ideal pentru care a luptat şi Romulus C io flec. El a m �i rămas in Basarabia câţiva ani, con
tribuind la consol idarea acestui <ICI i storic. 

NOTE 

1. Data este indicată de istoricul I oan Lăcătuşu in ldenlitCite şi culturii la românii din secuime, Cluj
Napoca, Editura Carpatica, 1 995,  p . 200. Ceilalţi C<�rcc\1\tor� ;�i operei sale apreciază că R. 
Cioflec s-a născut la 25 mart ie 1 8 R 2 .  

2 .  1.  Colesnic, Basarabia necunn.1Wtâ, Chişin1\u, Editura Universitas ,  1 993 , p.224-229. 
3. M. Braga, Destructurare şi restructurare, in Istoria /itera,·â ca uretext, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 

1 982, p.69-9 1 .  
. 

4. În Petrograd în zilele revolutiei, în .,Cuvânt moldoven·�sc' ·, IV, 11r.24 din 22 martie 1 9 1-7. 
5. Ibidem. 
6. O. Ghibu, Pe baricadele l'ie(ii. in Busarabi" revoluţionan:i (/ 9 J:' }') /8). Amintiri. Edi�ie de Octavian 

O. Ghibu, Chişinău, Editur<t Univcrs itas, 1 992, p o S .  
7. P. Halippa, Cronica vie(ii me/e (memorii în manuscri s ) i"n A rhi vele Narionale Bucureşti (în 

continuare Arh. Naţionale Bu�.:ureş t i ), fond P. H�.lippa, da sar 1 45 ,  caietul nr. l ,  f. l4 .  
8 .  Elena Alistar - . Romancscu, Amintiri din anii (1 9 1 7- 1 918) Mar,usl'ri> in  B ibl ioteca Academiei 

Române. Sectia manuscr;sc (in continuare B.A.R , secţ ia mss.) Arh. Grigore T. Kirileanu, 
mapa VI, mss .22, f.4:1-44. 

9. R. C ioflec , Pe urmele Basarabiei. NO!e şi impresii dela .'·el 'olu(i<l m .• eascci. Bucureşti , f.a., p.75 . 
1 0. O. Ghibu, op. cit., p.69-70. 
I l .  1. Tudor, Amintiri, voi . II, Dupu unire in (ura li beril (m�,m scris '' tl a t  în posesia prof. George 

Vioreanu din Buzău). f 2 3 .  
1 2. C.l .  Stan, Vasi(e Stroescu - luptator pentru desăvurşirea unită( l i  nufionalt. româneşti, in "Revista 

istorică", tomul V. nr. 7-8 ,  1 994. p .8 1 2 ; Al. Ciulcu, Llin vi,l!a si o lcth·itatea lui Vasile Stroescu, 
in "Viaţa Basarabiei·' .  I X .  nr. l ,  ianuarie 1 940, p ?.0.  

1 3 .  R. Cioflec, op. cit., p. l 74 .  

14.  B.A.R.,  Secţia Mss . ,  Victor Delm. hiograjic•. Voluntarii romum , ransiivcineni ş i  bucovineni - 8 iunie 
/91 7, voi. V, f.S 1 5 ;  vezi şi Constant in 1. Stan, Doru E. Go :·on. Contribuţii aduse de voluntarii 
români transilvăneni şi b11covineni la realizarea uniuiţii n:J(ionale româneşti (/916-/9/8), in 
,.Acta Muse i Porolissensi�", XI ,  1 987, p.3 3 8 .  

1 5 .  O. Ghibu, op. cit., p. l 82.  
16 .  ,.Şcoala moldovenească", 1 ,  n r.2-4, 1 9 1 7, p . 82-84; Ion Cahfetea nu. Viorica Pompilia Moisiuc, 

Unirea Basarabiei şi a Bucovinei / 9 1 7-/918. Dvcumentl�, Chişinău, Editura Hyperion, 1 995, 
p.30-32, doc.5 .  

1 7. 1 .  Tudor, op. cit.,(mss.), vo l . l . f.43 .  
1 8. Arh. Naţionale Bucureşti, .fond U Ghibu, dosar 3 82/ 1 9 1 7, f.47 
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1 9. "Şcoala Moldoveneascri". l, nr. 2-4, 1 9 1 7, p.66; O. Ghibu, op. c it., p. l 96- 1 97; 1 98; V.I.  Moisiuc, 1 .  
Calafeteanu, op. cit. , 3 2-34, doc.6; Constamin 1 .  Su.n, Cof'ltribu{ii studenţeşti la Unirea 
Basarabiei cu Romania (27 martie/9 apriht: J •) /8j. in . ,Ft,rum", XXXV, nr. l l - 1 2/ 1 993, p.97. 

20. Arh, Naţionale  Bucurepti, fond O. Ghibu, dosar 3 82 1 1 9 1 7, f.47 .  
2 1 . /bidem, dosar 38 1 / 1 9 1 7, rJ 
22.  R. Cioflec , op. cit., p. 1 74- 1 7S .  
2 3 .  "Ardealul", Chişinău, 1 ,  nr. l O dinJ decembrie 1 9 1 7  
24. P. Mihail, Fapte trec:llle şi bwarabeni uitaţi 1 799 .. / 9  . "8, în Mcirrt.rii de spiritualitate românească din 

Basarabia , Chişinău, Ed i tura Universitas, 1 99 3 ,  p.30 3 ,  doc.XXXVIII. 
25. O. Ghibu, op. cit. , p.357 .  

26.  "România Nouă". I I ,  nr.8 d in  24 ianuarie 1 9 1 8; C on ; tanti ·1 1 Stan, Contribuţii privind activitatea 
lui Onisifor Ghibu pentru realizarea desăvârŞ:rii Wlltătii rwţionale (1916-1918), in "Acta 
Musei Napoccns is",  X X IV-XXV/1 987- 1 91\S, 3părut 1 992 ,  p.76 1 .  

THE ACTI VITY OF ROMUL.l: S  C IOFLEC FOR THE 
UNIOI\' OF BASARABIA WITJ:I ROMANIA (1917-1918) 

(Abstnacf) 

The autor presents some bibi lographical d<•te�; ab01.1t R. Cioflec . He also make a short dis
cription of the l iterary activ ity oi' Cioflcc. 

The signatory·of study is absorbcd by the activity of Cioflec in the joumalistical sj)here in 
Basarabia. He analised also thc wntribution of the wriuer !o thc organisation of baslli'Ilbian education 
and to the foundation of thc Mo !dav ian National Pa11y. The a uthllr highlight the patriotic character of 
the transylvanian writtc r ' s  work in Basarabia, including this Vv\)l'k an the contest of the inhabitants ofthe 
Banat, Basarabia, Bucovi na and Transyl van ia for the IJn on with the country. 
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La 21 octombrie 1 9 1 8  primul m i nistru frar:ce1: G . C i emenceau trimitea un mesaj ver
bal c!\tre prim ministrul român Ion 1 .  C. Brătianu pr n care spunea românilor: Fiţi gata! l ,  
mesaj i n  urma c!\ruia a fost mobi l izată armata româ.nă d i n  Moldova2. La 1 8  noiembrie 1 9 1 8, 

Consil iul Naţional Român Central adresa un manife st d il rc ;Jopoare l c lumii, tipărit in limbile 
română, franceză ş i  engleză, in care aduc ea la cunoşti: 1ţa a,·cstora hot!\rârea naţiunii române 
de a înfiinţa "pe teritoriu l locuit de dânsa statul său lib,:r şi i ndependent", de a "peri mai bine 
decât a suferi mai departe sclavia şi neatârnarea"J. În aeei aş; zi memorabilă, Ion I .C. Brătianu 
adresa o scisoare Consi l iului  N aţi onal Român din Blaj,  cuprinzâ�1d principiile care ar trebui 
să fie luate in seamă de român i 1  :.�rdek:ni în lupta lor pentru 11 1 i rca Trutsilavaniei cu România; 
adWlare naţională cu o largă part icipare popular!\, unir,:a necond i ţionat!\, drepturi şi libertăţi 
democratice"4. 

A doua zi C apitlul mitropol itan din Blaj ,  printr-un c i rcular, indemna preoţimea să 
sprijine consili i le ş i gărzi le naţ i onale in acele zile " 'n c are se croieşte soarta şi viitorul 
obiditului şi mult incercatului  nostru popor"� . Paralel cu <Kl i tm i lc  bisericii greco-catol ice, 
biserica ortodoxă acţiona pentru realizarea acelu iaş i 1 dca l .  Consi l iul Naţional Român din 
Sibiu, aflat sub preşedenţ ia l u i  Andrei Bârsanu şi având în rândurile sale câţiva tineri 
entuziaşti,  printre care amint i m numele profesori lor N i c olm Băbn ,  Silviu Dragomir şi Ioan 
Broşu, cerea Consi l iu lui Naţional  Român Central de la /\ rad să ia măsuri pentru a stabili 
legătura cu oameni i po l i tic i de la laşi "spre a coordonll de comun acord mişcarea ce trebuia 
începută in Ardeal în sensul ati rmării vo i nţei poporu l u i  român pe baza principiilor 
wilsoniene"6. Aprec i ind ca j usL� propunerea sibieni h •r, arădcni i  le --au sugerat, motivând 
apropierea lor de graniţă, să caute să i ntre în legătură c1 1 guvanul de la l aşi cărora să le ceară 
"intrarea cât mai urgentă a trupelor române in Ardeal ' '7 . f'rof�?ooru l Nicolae Bălan, vii tor mitro
polit, însoţit de către căpitanu l Victor Precup, pornea, la 1 4  no iembrie 1 9 1 8, spre laşi, cu misiunea 
primită din partea Consil iului N aţional Român Central ,  de :; ccmoaştc atitudinea guvernului 
României şi al altor oameni pol iti c i  cu priv i rc la drumul dt urnnt al românilor din Transilvania. 

Îmbrăcat in un iformă mi l itară austriacă, N ic:olae Bă an Ln!cea drept ordonanţa căpi
tanului Precup. Cei doi au porn it cu automobilul pe ruta :; i biu ,  Tvlecliaş, Târgu Mureş, Reghin, 
Bistriţa, Vatra Domei, Paşcan i , laş i .  La traversarea oraşului Târgu Mureş, ocupanţii automo
bilului au arborat drapelul maghiar pentru evitarea unor inci dente, înlocuit după ieşirea din 
oraş cu cel românesc, până Ia term inarea călătoriei. La Reghin,  N i .:;o lae Bălan s-a întâlnit cu 
membrii Consil iului N aţional Roman şi cu primarul ora�ului ,  care i-au declarat că "lumea de 
acolo aşteaptă intrarea armatei române"k .  La fel a procedat şi  l a  B i striţa, unde s-a întâlnit cu 

V. Pahone şi D. Loghin,  membri ai Cons i l iului Naţional !{o miin, care i-au dat lămuriri asupra 
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stării de spirit de acolo"9. 
. . 

La 1 8  noiembrie , au sos it  la laşi, iar a doua zi s-au prezentat generalului C-tm 
Coand!, preşedintele Con5i l i ul ui de M iniştri , cfiruia, după ce i -au fAcut un raport detal iat 
"asupra situaţie i din Ardeal ,  a-u cerut să trimi'a acolo cât mai repede armat!, care este aşt�p
tat! de populaţi e cu o vie nerăbdare şi în frigur :le entuziasmului" 10 .  Generalul Coandă 1-a 
recomandat să fie întâln it şi Ionel C. Bratianu . l ncdiat N ic olae Bălan şi căpitanul Precup s
au îndreptat spre Marele cartier general , unde vreme de două ore, I-au informat pe generalul 
Prezan asupra m işcări i celor două divizii austro-ungare din  Ardeal, despre starea sufletească 
a populaţiei româneşti şi mi noritare, cerând trimit erea de urgenţă de trupe româneşti, "pentru 
a afirma făr! întârziere puterea statului român" 1 1. 

in aceeaş i zi de 1 9  noiembrie, au fost primiţi şi de LI . C. Brătianu, unde erau adunaţi 
toţi membrii marcanţi ai partidulu i l iberal, cărora le-au repetat cererile adresate Preşedintelui 
Consil iului de M i niştri şi şeful ui Marelui Stat Major, generalul Prezan . S-au mai întâlnit şi cu 
Alex. Constantinescu şi profesorul N icolae Iorga. În 20 noiembrie au fost primiţi in audienţă 
de regele Ferdinand care i-a spus profesorului N icol<�e Bă lan următoarele: "Du Ardealului 
inima mea"l2 ,  În aceeaşi zi, generalul PrezaJt, ?eful Marelui Stat Major, anunţa trecerea 
armatei române peste C urpaţi cu gândul ca în numele unor sfinte drepturi naţionale şi 
omeneşti "s! garanteze 1 ibertatea deplin! a tuturor" 1 3 . 

La 2 1  noiembrie 1 9 1 8 , Liga Culturală a ţ in ut o adunare in memoria lui Mihai 
Viteazul. Solicitat de N ic olae Iorga, Nicolae B:lh ,n a rostit o înfl!cărat! cuvântare pe care o 
redAm mai jos: 

"Domnilor ��i 0raţ i lnr! 
Români i  cei vechi  aveau credinţa că eroul ale cărui oscminte nu-şi dorm somnul de 

veci împreunate în ace l aşi pământ îşi poartă llră ndihnl s ufletul de la o margine la alta pân! 
când e întregită mâna de iut în care odinioară st: sălăş l u ieştc. Aşa a cutreerat şi sufletul mare 
al eroului de la Călugăren i şi Şel i m bar cuprinsu l păm<'intului românesc . . .  Trupul lui a fost 
sf"aşiat în bucăţi de d uşmani pe Câmpia Turdei.  CHpul bi, in cuprinsul cllruia s-a plăm!dit cel 
mai sfânt vis al neamului nostru, dup! o pribegie de peste 3 1 7  ani, în cursul căreia a străbă
tut pl!.mântul românesc de la Arieş pân! la margin i le  Niprului, astăzi se gllseşte în cetatea 
unirii, unde acum 59 de ani s-a real izat Unire:a Moldovei cu Muntenia şi unde nu de mult 
s-a împlinit şi Unirea Basarabiei cu patria mumL Înaintea acelui craniu de cea mai inaltA 
semnificaţie simbol ic! pentru no i în zilele mari de astăzi, arn ven it ca sol al Ardealului ca să 
t!lmăcesc vo inţa nestrămutată a întregului nostru popor de a reintregi moştenirea naţională a 
marelui erou. Ceea ce ndntrecutul voievod pentru o c l i pâ, vai, prea scurtA, a putut inflptui, a 
rAmas nu ca un v is . Duhul lui M ihai a lAsat în ace.3 trc� ări re de o clipă urme adânci în sufle
tul poporului nostru. Acel  duh a milnat în lupta dczro b 1 toarc: pe Horea,Cloşca şi Crişan, el a 
însufleţit pe Craiul  M unţilor, Avram Iancu şi pe tovarrb i l u i ,  Popa Balint şi Axente Sever şi 
tot el a întărit inimile l uptrttorilor noştri care au umplut ccnmiţelc mucede de la Vaţ, Seghedin 
şi Cluj .  Fapte le eroi lor de la Mărăşeşti şi Măr�şt1 ne-au umplut de bucurie şi ne-au intArit 
ni1dejdile care nici în c l i pe le cele mai grele de încercare nu �-au stins, ci au trăit neinduple
cate în inimile noastre . Eternă recunoştinţă vitt!<J.Zu ! u i  o..:ăpitan al oştirii, M. S. Regele 
Ferdinand i care într- un ch ip atât de desăvârş it s-< i denti fi cat cu idealul lui Mihai şi al nea
mului românesc de pretutindeni ! Recunoştinţ! adânc� �� neui tat! aducem Maiestăţii sale regi� 
na Maria pentru osteneala şi jertfele supraomerie;;ti ce l e  ·a d epus ca mamA a răniţilor şi a celor 
suferinzi, pe altarul feric ir i i  neamului ! 

Iar! no i fraţ i lor dacă ne-a învredn icit Durnneuul pf1rinţilor noştri să fim martori ai 
acestor vremuri mari ,  srt ne oţe l im sufletele, să ne strângem rânduri le, s! ne încord!m toate 
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puterile pentru munca serioasă, prin care chemaţi suntem să ( ro im vi itorul plin de glorie a nea
mului nostru. Patria mumă astăzi este in in imile noastre ş i  cu 8j utorul preţios al putemicilor aliaţi 
şi generoşi protectori ai cauze i noastre drepte, va prim i l 'i inţa văwtă în ochii  tuturora strălucind 
mândră intre popoare ca soarele a ic i  in răsărit. Trăiasd1 Dinast ia, suo sc.:eptrul căreia se înşiruiesc 
rândurile credinciosului său popor din Ardeal .  Pe cetatea d in  A l ba I u l ia fillfâie astăzi mândru\ nos
tru tricolor şi aşteaptă intrarea tr iumfală demnului urn1.:1ş a l U I  M i ha i" 1 4 .  

Rezultatele misiun i i  l u i  N i colae Bălan, � -au matcri a l i zt n�pede. Î n  2 3  noiembrie 
1 9 1 8  un aeroplan decola  de la Bacău, ducând 6000 d e  manifeste date de generalul Prezan, 
spre a fi aruncate în sate le ardelene.  Aeroplanu l ateriza pc Cîmpia Libertăţii  de la Blaj şi avi
atorul locotenent Vasi le  N iculcscu ş i  că pitanul Vi ctor Pn:cup, inmânau o scrisoare confi
denţială dr. Vasile Suciu, vicarul mitropol iei, pentru a f prcdată lui Vasile Goldiş. În scrisoare 
Nicolae Bălan ii cerea lui Vasi k:  Goldiş,  ca l a Marea Adum.re de la Alba Iulia ce se pregătea 
"să nu se pună nici un fel de cond iţi unc la unire, deoarece un asemenea fapt ar îngreuna 
enorm mersul tratative lor d iplomatice ulterioare i 5. 

La 1 0/23 no ie m hri e  1 9 1 8  N i colae B::i l a n  se dec i de pentru intoarcerea in 
Transilvania. Trece pe la gen.;ra l ul Prczan, pentru a-:) i l u� riun:ts bun, găsindu-1 pe acesta 
ingrijorat. Cerându-i să p1istreze secretu l generalul î i comun ică că a primit de la Giurgiu, de 
la generalul Berthe lot, o comunicare prin care i se purwa in vedere "că aliaţii opresc 
inaintarea trupelor române in A rdea1" 16 •  Ştirea a prod1 s o adevărată consternare în cercurile 
conducătoare de la l aşi .  Cunoscută doar de regel t� F•!rdi runu ,  Ion 1 .  C.Brătianu, generalii 
Coandă şi Prezan, a fost păstrată i'n strict secret de stat Trecând peste interdicţiile aliaţilor s
a continuat trim iterea de trupe în Transi lvania. 

În situaţia creată J\' icolac Bălan redactează un memoriu către generalul francez şi 
pleacă împreună cu doamna şi domnul general Pre1.a 11,  cu gcn�:ralul francez Laffont d\tre 
Bucureşti. Apoi şi-au contin uat drum ul cu automobi l ul :;pre (i i urgiu.  În urma intrevederii din
tre generalii Prezan şi Berthe lot s-a l ămurit problema, i 1trucât generalul Francket D 'Esperey, 
comandantul suprem al armatelor aliate d in  Balcan i ea!·c înc he iase în 7 noiembrie armistiţiu! 
de la Belgrad cu contele Karolyi ,  hotărâse , necunosdud s i t uaţ i a  din Transilvania" că admi
nistraţia civilă va rămâne şi  mai departe in mâin i le  guve rnu l ui u ngurcsc" 1 7. 

După intrevedere, N icolae Bălan este prez•!ntat gi.'nera l ului  francez, căruia, tlră a-i 
mai remite memoriul ,  i -a exprimat dorinţa fierbinte a ropur,i l u i  român , că armata română şi 
cea aliată să pătrundă cât mai repede în Transilvania" ! � .  

Acţiunea l ui N i colae lh'ilan, v i i torul mi tropol i t a l  A :·dc�J i ului  a constituit o mică pia
tră la temelia Marii Un iri . Eu se înscrie în acţiunea acdor tiJrţc spirituale cu ajutorul cărora 
Biserica românească a tinut trează conşti i nţa poporul u i  rondn şi a contribuit la realizarea 
supremului nostru ideal naţ iona l , Unirea tuturor rom�1 11 i lor  Îl tere hotarele fireşti ale pământu
lui locuit şi stăpân i t de noi . 

NOTE 

1 .  "Telegraful Român", 1 930, nr. 1 -2 .  
2.  1.  Păncilă, Biserica strămoşeascâ ŞI Marea Noastră Unire. Corlfrihu(ia mitropolilului Nicolae la 

actul Unirii, în ' 'Revista teologică", XXX,nr. 5-8 1 ma i-<�ugust 1 940, p. 1 33 .  
3 .  Şt. Pascu, Făurirea statului natiuna! unitar român, /91  d ,  vol .  1 1 .  Bucureşti 1 983, p. 1 33 .  
4 .  Ibidem, p. 1 35 .  
5 .  Ibidem. 
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6. 1. Dăncilă,op. cit., p. 1 4 . 
1. Ibidem. 
8. Ibidem, p. 1 85 .  
9. /bidem. 
I O . Ibidem. 
1 1 .  Ibidem, p. 1 86.  
1 2. Ibidem. 
1 3 . Şt.Pascu, op. cit., 1"· 1 1  � .  
1 4  .. 1 . Dăncilă, op. cit. , p. 1 R7- 1 �9 .  
1 5 . Ibidem, p. 1 89 .  

1 6. Ibidem. 
1 7 . lbidem,p. 1 9 1 .  

1 8. Ibidem. 

IOACHIM LAZĂR 

THE CONTRI BUTION OF Dr. NICOLAE BĂ.LAN - THE J<"UTURt METROPOLI
TAN OF TRANSY LVANIA TO THE REA L ISATION OF THE GREAT UNION 

(Abstract) 

From severa! actions wich rrerared the Gr·�at Assambly of Alba Iulia at dec. the 1 -st 1 9 1 8, it 
is presented the visit to lassy in nov. 14 1 9 1 8  of dr. Nic olae Bălan. charged by the Central Romanian 
National Council tind out about the atitude of the Ron·,an ian governement, of other politicians, con
ceming the way to fo low by lhc Romanians of Transsy! l·ania .  

After he met - in  la�sy - C-tin Coandă, genera . prc�: idcnt of the Council of Minister, Prezan, 
general, chief of slall� 1 I .C.  Bră1:ianu and the leadin.� oi' l t>c:  Liberal  Party, N. Iorga and the leading of 
the Cultural Ligue, king Fcrdinand dr. Nico lae Bălan w.� nl In G i urgiu, together with general Prezan in 
order to speak. with the f1·ench general Berthelot aboul the pn::;em:e of Romani an army in Transylvania. 

The act ion ofN.  Ai\ lan 1s a par! of' lhe major conll ,hutior'l o!'the Andent Church to the Grea! Union . 
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MIRON CRISTEA, PRIMUL PATRIARH AL BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE - NOI MART U RI I  ARHIVISTICE 

Ioana Burla,�u 

"La vrerea lui Dumnezeu şi prin propri ile p•Jh:r i ,  (l')pnrul român a ajuns s�-şi arate 

în hotarele străbune intreg itc ş i  in l ibertă\ i le lui  maturi � atea de��w5rşită şi puternic�; acestea 
sunt în mâinile lui izhânzi , s u n t  în mâ in i le lui podoabe, �amt in mâini le  lui zădiminte de vlagă 

ş i de înăltare, dar mai presu �  de orice drepturi şi datori i  c are i l  leagâ de astăzi inainte, în 
modul cel mai firesc de trupul şi de soarta naţiun i l o r m ari Astăzi poporul român are 
obligaţia de a-ş i .crea şi de a-şi însuş i toate m ij loacck şi i nsti t uţ i i le . . .  prin care să poată să-şi 
pun� în valoare, pentru rolul  c i v i l i zator la care este che mit, iU tletul , capacitatea şi însuşirile 
lui lăuntrice şi să-ş i asigure pentru binele comun, thrct i 1 icarea trudelor şi izbânzilor sale" 1 •  
A m  citat din actul d e  infi in tare a Patriarhatul u i pentru Bisnica Ortodoxă Română, a cărui 
elaborare a avut la bază propunerea S fântulu i Sinod d in  şeu inţa din februarie 1 925 ,  ca 
Mitropolia U ngro-Valahiei să fie n dicată l a  grad de ::>atriarh i c .  

Pe baza aceste i  propuneri, Al .  Lapedatu, mi11 istru ! Culte lor, în temeiul aprobârii 
Consi l iului de Miniştri a prezentat Parlamentului pro : enu l de kgt: pentru ridicarea Bisericii 
Ortodoxe Române la rang de Patriarh ie . Legea va fi vo tată de Senat la  1 2  februarie 1 925 şi 
de Adunarea Deputaţilor la 1 7  apri l ie  1 92 5 .  În virtut("a legi i ,  m i tropol itul primat al capitalei 
este înălţat la rangul de patri arh. Timp de cinci  an i ( 1 9 1 9- ! <)2:1) m itropolit primat al ţării a 
fost Miron Cristea, ales in acest inalt c i n  bisericesc ! ;1 1 d:cc mbrie 1 9 1 9  cu o majoritate 
covârşitoare de voturi de câln: M arel e  Co legiu Electoral al RtJm:in Je i  Mari . Venit ca un sol al 
Unirii şi înfrăţiri i, Miron C ristea a reuş i t  în scurt t i mp srt c:işt ige încredere şi iubire. Noul 
mitropol it primat a luptat cu îndârj ire ca B iseri ca Roman:\,  parte d i n  fiinţa neamului, să 
ajungă la rangul şi autoritatei.l cuvenită . 

Ceremonia i nvestir i i  sale ca patriarh a avut l('c la 1 no iembrie 1 925, în prezenţa 
regelui. Cu acest pri lej , M i n istrul Cu l te l or şi l nstrucţ i t lll i i  l ' u l; l ice, Alexandru Lapedatu a 

adus un omagiu personalitfl! i r  patriarhu l u i , a cărui c:t r in:r o a p�ec ia ca una dintre cele mai 
mari izbânzi ale unui ti u de ţăran tra nsi lvănean: "Aţi adu ,; in Leasul  suprem, regelui l iberator, 
sufletul însuşi al neamului  dezrobit şi după ce ca pri m at u l  R cnm'in ie i aţi prezidat ceremonia 
incoron�rii, (O-voastră) fiul s�teanului d i n  Top l iţa a fost .• :eort i t  să ajungă şi mai sus să îmbrace 
cea mai înaltă demnitate bisaicească - Patriarh al Bi�:eri .; i i  Onodoxe Române"2. 

Programul său, pe care patriarhu l M i ron Criska 1 -r� unn.irit şi înmptuit cu perse
verenţă până la moarte, îl aflăm expus într-un valoros document af1at în arhiva sa şi intitulat 
simplu: "Memoriu cu privire l a trebuinţele biserici i  crtodox•: române".  Rând pe rând sunt 
expuse probleme privind organizarea cance lariei S:Fantul ui S i nod, construirea Bisericii 
Neamul, amenajarea reşed inţei  metropol i tane, o aten! i e  deose bită ti ind acordată Institutului 

Biblic şi nu întâmplător deoarece "ne in vadează prop�,g�,nda rc l i gioas� străină cu broşuri şi 
cărţi . Ea e adeseori numai masca unei propagancle po l i t i �e  contrare României. Chiar 
abstrăgând de aceasta o educaţ ie mai vie a poporu lu i pri n hw:,;uri re l igioase, moralizatoare, 
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instrucţia se impune. Pentru conducerea acestei m işcări b isericeşti ş i  pentru tipărirea părţilor 
mai importante din Sfânta Scriptură, am întemc.at  l nsti t•Jtul B ibl ic Român din oameni de spe
cialitate. Avem şi gata nouă broşuri revizuite de S i'.  S inod Testamentul nou trebuie retipârit. 
Pentru hrana sufletească a poporului  trebuie s� :;e al lc aceşti bani .  Propagandiştii străini 
primesc bani din strl!.i nătaie şi rl!.spândesc broşuri :�ratu i te cu lăzile din casa în casă". 

Aceeaşi grijă o amtă pregăti r i i  preoţilor .mp·�riori .  Aceştia nu se pot creşte numai în tară, 
arată patriarhuL Ei "trebuie să se adape la cultura ap•Jsului .  f1 i nd Orientul azi in nelinişte. În sco
pul acesta ne trebuiesc burse p.:ntru teo logi în număr mai  mare, clici şi tara e mare şi l ipsa de pre
oti bine pregatiti e mare . Din AmericCJ ne vine vc�;tea ca :>i!cld� străine, mai ales baptişti i, cresc 
40-50 de tirieri români teologi. pe care să-i trimită îr România  pentru lătirea sectelor. Ne trebuie 
teologi cu pregătire în studii biblice care in ţară l a  n1 ·i las!1 mu lt de dorit. Deci trebuie sâ-i pregă
tim in străinâtate, mai ales l a  Oxford, unde angl icani ne sunt bineveniti". 

Atrăgând atentia că l ipsa de preoţi e i . 1gri_l orăware, peste 1 00 de parohii fiind 
vacante, Miron Cristea sol icită sprij in irea nou înfi i nţatelor seminarii teologice de la 
Câmpulung, ConstanJa şi Craiova, proiectând nc i sem inari i la Bălţi şi lsmai l .  "Acolo in 
Basarabia lipseşte în multe păqi duhul românesc. Se c !.lnosc demonstraţiile rusofililor chiar 
în seminarul de la Chişinău . Ne trebuiesc acolo lJ 1 1o i l e  sem inari i, profesori din vechiul regat, 
cu duh şi l imbă românească frumoasă. Fără. un l: lc · roli:;an hine cunoscut, in Basarabia, reor
ganizarea va progresa greu·' .  

Alte obiective se  referă la infiin�area şco l i i  de dintăreţi bisericeşti, la reinvierea pic
turii bizantine, la restaurarea monumentelor istori( c,  la organizarea bibliotecii Mitropoliei, a 
unei t ipografii şi a unor ate l iere de icoane bisericc.�;ti .  El spunea astfel :  "Ne trebuie un muzeu 
bisericesc, căci obiectele vechi d i n  b iseric i le noE,st ·e au ajum. în mâna tuturor. Zilnic se pierd 
obiecte de mare valoare pentru trecutul nostru din 1 ipsa l lnUi asemenea muzeu care să. stea sub 
stăpânirea Sfântu lu i  Sinod. Ni se pr5pădesc mon umentde istoric e ale părinţilor ... Catedrala 
din Târgovişte, gata d i n  zid cu zeci de an i , a�:tept�c s:1 fie pictată. Asemenea biserica 
Stavropoleos din  Bun1rcşt i şi Sf. D um itru din Crai ova. M ănăstirea Cozia cu mormintele lui 
Mircea cel Bătrân ş i  mama lui Mihai  Viteazul ( maica lcofana) e în ruină. Asemenea Amota 
cu mormântul lu i  Mate i Basarab, b iserica Ant i rn d in  Bucureşti şi multe altele. Cine nu-şi 
preţuieşte strămoş i i  pri n monumentele şi mormi nte le lor, e aspru judecat de viitorime. 
Scumpetea de astăzi ·nu ne permite lucruri mai m u l te deodată, de aceea trebuie examinate 
toate monumente le in ruina şi reparate învelişuri ! ,� :;; i păl"\ t lc  care să împiedice continuarea 
ruinării până la vremuri mai bune". 

O altă problemă de mare interes se rek·ă le; pr,:zt•nţa Bisericii Ortodoxe Române la 
marile congresc bisericeşti. 

"România a devenit un st<:�t - sublinia. p<triarh u i  - al cărui cuvânt în l umea mare 
începe să aibă greutate . Se ţin multe congrese mor di<:� lc  cu caracter bisericesc. Duşmanii ne 
defaimă pretutindenea, căci l upta în provinciik a l 1 p ite s-a transpus pe teren bisericesc-cul
tural . Astfel trebuie să avem în tot locul reprezentanţi bine pregâtiţi ! Alte feluri de misiuni in 
strliinâtate au cheltuit bani mulţi .  Să se dea 1� bugt"l sume potrivite pentru asemenea misiuni 
bisericeşti în afară". 

De altfel trebu i e  menţionat că sub conducnea sa, Biserica Ortodoxă RomânA devine 
un centru al ortodoxiei din întregul răsărit, un sprij i n  şi un îndreptar pentru celelalte neamuri 
ortodoxe3. 

Din această largă paletă a preocupări lor patriadJU iu r  Miron Cristea nu l ipsesc cele 
legate de soarta românilor din senl ime şi de situaţia minorităţi lor din ţară. O mărturie 
elocventa in acest sens o constituie stud iul  său ck� zec i d e  pagini, întocmit cu ajutond şefului 
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său de cabinet, intitu lat "Probl c1n m i norităţ i lor din R•)mân ia"4 . 
Spicuim in continuare câteva idei .  Se remarcă pe baza datelor din recensământul din 

1930 că in România cea mai numeroasă minoritate o repn zintă maghiarii, dar câ o masă compactă 
a acestora există numai in secuime, unde pc un teritoriu de 1 5000 km.p. se găsesc circa 500.000 

de secui (47271 O) situaţi in m ijlocul român ismului. R�>tl 1 de a o 1 325 de maghiari sunt r�pândiţi 
pe o suprafaţa de 86883 km.p .  in masa puternică a cclorLlll i  români (35000000). 

"Aproape jum1i.tate din aceşti secui maghia.ri:<-aţi sunt de origine română, ceea ce se 
poate constata în ma i multe cazuri, ch iar prin conşti inl :1 acestora exprimată şi astăzi de atâţia 
inşi in limba maghiară, uitând pri n forţa imprejurănlor l i mba materna român!. Pretutindeni 
se mai vl'ld ruinele bisericilor româneşti şi chiar biserie1 intreg i, dar părăsite, mai sunt matri
cole şi alte documente , din c are rezultă cum mul ţi au l:�st n:aghiarizaţi cu forţa, chiar în tim
pul ultimului rAzboi mondial . 

Noi români i  nu urmărim gându1 de a români<a cu forţa pe careva dintre minoritari, 
dar . . .  avem datoria sfântă de români de a face toţi pa�ii IK�ccsari pentru a salva pe fiecare 
român de la deznaţional izare şi de a-l readuce in stau lul turrnei românaşti, de unde I-au rlipit 
cu mijloace neperm ise, adeseor i d in ce le mai barbare . 

În zilele din urmli s-a pornit o mi�care intre români i  secuizaţi de a se intoarce la matca 
veche. A incerca sll se impied ice această tin:ască mişca:e la cal l'  mulţi adcrli cu lacrimi in ochi, ar 
fÎ cea mai mare l ipsll de demn itate na�ională. Avem datori ;l de < c laritica in vlizul lumii cu dovezi, 
chiar şi de cele ale maghiari lor, cu acte şi documente indreptăl'rea aceste i mişcări". , 

Studiul examinează detai lat si tuaţia m inorit�Lţi lor dc•vedind larga lor autonomie. Sunt 
analizate pe rând drepturi le acestora pc teren pol itic , bisericesc. şcolar, cultural şi economic. 

În încheiere se arată: " M i s iunea de cllpetenh� a României întregite este luarea de 
urgente d ispoziţiun i in cadru l unei pol itic i de stat p l ină de demnitate ş i  cu stăruinţă aplicate -
pentru a indrepta toate ncdreptăt i l c  istorice câte le-au .-:ăvâqit statele străine, toate duşmane 
faţă de cetăţenii lor români,  supuşi lor şi acum dezrobi 1  i cu mari sacrificii. 

Aceste nedreptăţi s-au cKtins absolut peste to ltc nun ifica�i i le vieţii politice, biseri
ci, şcoală, culturii, l imbă, viaţă soc ială, avere, s llibind 1 1 - l atât de mult, încât începând de la 
întărire - şi in unele ţi nuturi chiar de la deşteptarea co nşti inţei naţ ionale - elementul român 
este acela care trebu ie puternic ocrotit pflnli să ajung�i egal cu  m inorit.uul .  

Viitorul ş i  existente� neamului român cer acc<� st:'l s t:u·uitoare întărire a elementelor 
etnice cotropite pe toată l i n i a  de stră in i .  

Fărll acest program înt1ptu it pe toată l in ia mcr�crn s i)re un v iitor plin de îngrijorare". 
Arhiva persona lă a patriarhului  cuprinde şi a l t :  dol JJmentc la fel de relevante, care 

pennit conturarea personal i tăţi i  sale, d::tr mai ales prod gi oa:;a sa act ivitate a clirui scop mai 
presus de toate a fost uni rea sulkteasd1 a m i l ioanelor de c redincioşi  considerată "cel mai 
solid ciment pentru închegarea ţării şi normala e i  dezvol tare intr-o unitate naţional! tot mai 
puternicii". 

La sărbătorirea a 70 de ani ,  M iron Cristea pute; declara cu îndreptăţitli mândrie: "m
am căllluzit in toate faptele melc de trei cal ităţi , intâi orrJnde am fost chemat a lucra, am dez
voltat o muncă încordată şi neobosită; or icând am şt i ut să duc in toate privinţele o viaţă 
cumpl'ltată; am dovedit în toate împrejurări l e ci nst•: � i  mâi n i curate, dar şi bun!'ltate 
sufletească". Dar "m unca a fost în trecutul meu scara în�dţăm mele din modestul, dar onori
ficul post de dascăl primar şi până la Patriarhie"5. 
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NOTF 
1 .  Arhivele Nationa le l sw ricc Centralc, .fond Mitvn Cr'slee�, dosar 7, f. l  şi um1. 
2. Ibidem, f22-23 .  

3 . /bidem, dosar 1 4, r3 1  şi urm. 

4. /bidem, dosar 1 4 ,  1'. 1 6:1 şi unn . 
5. Ibidem, f.248. 

MIRON CRI STEA. DER I�RSTE PATRI RACH llEH. RUMĂNISCHEN 
ORTHOHOXEN KIRCH E - N IW E  ARCHIVBEWEISE 

(Zusammcnfassun�) 
Der Bei lrag ste l l t  zwd noch n icht herausgqcbcne L'rkunden vor, die dem Personalbestand 

Miron Cristea angchtiren. Er war dcr erste Patriarch cler Rum.in ischen 011hodoxen Kirche ( 1 925-1 938). 

Die erste Urkun<.lc stcl l t  cine- eingenh :lndigc Der:� srhri rt liher "die BedUrfnisse der Rumlinischen 
Orthodoxen Kirche" dar. ein cchtcs Programm, das de:· Pat:·i<Uch Schritt tllr Schritt verfolgte. Fragen 
wie die Organies ierung der Kanzlei der Hci l igen Synode , d i ·: Einrichtung des Metropolitensitzes, die 
GrUndung des l nst i tLIIs flir B i h l i st ik ,  die Grtiudung e 1 ner  Schulc fUr kirchliche Slinger, die 
Wiederauflebung der hyzanl in isc hcn Malerci,  dic Grundung eincs kirchlichen Museums, die 
Restauration der h istor.ischcn U rkunden, die Organisil rung ci ner Bibliothek und einer Drukerei, die 
Teilnahme an den intcrnationalen K i rchcnkongres >en wer<lcn reihenweise analysiert. Die zweite 
Urkunde, cine von dem l'atriarchen verl'aBte Studie, bcl : te l t  . ,) ie  Fragc der Minderheiten in Romlinien" 
stellt das groBe Drama dcr Den;l l ionalisicrung der Rumjnef1 <1us dern Seklerland dar, sowie die Lage der 
Minderhiten aus Rumănien, dic s ich der polit ischt'n. k i rch : ;chen, ku lturel len und wirtschaftlichen 

Rechte erfreunen . 
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ACTIVITATEA LUI ELIE MIRON CRISTEA PE TĂRÂMUL 
"AS TREI" 

Dorel Mare 

O personalitate ca cea a lui Miron Cristea, pri n multilate:ralitatea preocupărilor sale, 
merită şi trebuie amintită atunc[ când vorbim despre: oameni care au fost şi rămân cu adevărat 
de cuget şi simţire românească. 

Miron Cristea, cel CaJ\! avea să ajungă, strilbă1ând ll"eaptă cu treaptă, secretar mitro
politan, episcop de Caransebeş, mitropolit primat al R•Jmâniei Mari, prim patriarh, regent şi 
apoi prim ministru, născut la 1 868 in Topliţa Română, la hotarul cu ţinuturile româneşti 
secuizate, a fost mereu mesagerul suferinţelor românilor din această regiune, ameninţaţi 
mereu cu maghiarizarea în vremea dualismului austm-ungar. De câte ori se punea in discuţie 
doleanţele românilor din Transilvmia, Miron Cristea. n u  scăpa prilejul de a susţine în acelaşi 
timp şi cauza românilor din secuime, de a căror somtă s-a c onsiderat mereu sufleteşte legat. 
Drwnul străbătut de M. Cristea din comuna natală Topiiţa Română la studii, apoi intrat pe 
ogorul vieţii publice şi bisericeşti la Sibiu, Caransebl Ş, Bucure;�ti, a fost printre altele, un 
drum al afirmării conştiinţei noastre naţionale de pretu tindeni. 

Unul din multiplele domenii abordate de M .Cristea a fost şi cel al culturii, convins 
fiind că doar prin ridicarea culturală se puteau afirma dezideratele noastre naţionale. Astfel, 
încă de la stabilirea sa in Sibiu, după luarea doctoratului 'In filologie modernă la Universitatea 
din Budapesta, cu o teză, prima de acest gen, despre v iaţa şi opera lui M .  Eminescu - a luat 
parte activă la toate mişcările ce aveau ca scop progre�ul şi ridicarea poporului prin cultură, 
acordând sprijinul să.u moral şi material tuturor institJţ iilor � i  societăţilor culturale şi sociale. 
El a devenit un memebru fmute activ al "Astrei", dm octombrie 1 896, fiind membru in 
Comitetul despărţământului Sibiu, din 1 905 director al despărţământului şi apoi membru in 
Comitetul central al "Astrei" până in 1 9 1 0, când .1 fost ales episcop de Caransebeş. 
Activitatea sa în cadrul "Astrei" n-a incetat însă nici după a•;eastă dată. Astfel, aflăm dintr-o 
dare de seamă a adunării membrilor "Asociaţiunii" desp�,rţ�mântului IV Sibiu, ţinută la 
Veştem în 26 oct. 1 897 şi publicată in "Telegraful Român" nr. 1 1 9, 1 20, 1 2 1 /1 897 că Elie 
Cristea lansa un apel c�tre intelectualitatea satelor în vederea culegerii de proverbe răspân
dite în toată Transilvania.El arilta printre altele: "Stamtele "Asocia�iunii" noastre, a cărei 
înflorire o dorim cu toţii ,  obligă pe membrii ei de a intra în mai deaproape atingere cu 
poporul, răspândind in sânul lui tot felul de învăţâturi folositoare. Prin aceasta însă, cred eu, 
n-arn fhcut totul cât este de lipsă în contactul nostru l ll poporul , căci noi avem datoria nu 
numai a da de la noi ceea ce este bun, ci a şi lua de· la popor ceea ce aflăm la el vrednic de 
pâstrat pentru viitor. Printre cele vrednice de pâstrat E .ie Cristea spunea că "alături de pro
ductele spirituale izvorâte din creierul românului c:a r·oveşti , naraţitmi, legende, anecdote, 
snoave,poezii, chiuituri etc ." sunt proverbele care, Sţtune el, "au :fost un ram dat aproape cu 
totul uitării". De aceea, Cristea propunea şi lansa ape lul ciitre preoţii şi învăţătorii satelor 
transilvane, să colecteze proverbele rornânilor.Criste'l deiinea proverbele ca fiind acele 
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"expresiuni scurte, precise şi plastice, ieşite din gura !)Opon.tlui şi care in anumite momente ale dis
cuţiilor ni se reamintesc în mod firesc drept rezultat convingittor al unor experinţe probate". 

Comitetul central al ''Asociaţiunii" in şt�dinţa sa din I l  dec. 1 897 va aproba această pro
punere fhcuta. de E. Cristea şi se va lansa acest apel scmnllt de Cristea ce considera: "E de dorit ca 
nu numai carturarii din comWlele aparţinMoare desJ>a.rţă.mântului Sibiu, ci carturarii români din 
toata. ţara sA colecteze productele indicate, înd•�ost:bi de faptul câ prin aceasta fac un serviciu 
"Asociaţiunii" şi peste tot literaturii române, pe care datori suntem cu toţii a o sprijini". 

Acest efort a fost finalizat de Cristea, prin publicarea în 1 90 1  a unui volum în 
Tipografia Arhidiecezei Sibiu, intitulat "Proverbe, maxime, asemănAri şi idiotisme" colectate 
din graiul românilor din Transilvania şi Ungaria, und•�. pentru zona Topliţa le-a cules per
sonal. Mai amintim faptul că marele scriitor Iuliu Zanne s-a folosit de proverbele publicate 
de Cristea în voi. IX şi X ale culegerii sale foart1� cunoscutA de "Proverbe". Astfel, voi. IX 
cuprinde 226 iar voi . X 550 proverbe adunate de Cristea, cu menţionarea numelui acestuia şi 
a locului de unde le-a cules. 

În urma cercetărilor întreprinse de noi ir. Arhivele Statului Filiala Sibiu, în fondul 
ASTRA, am descoperit unele documente care: scot in evid·::nţâ modul în care s-a implicat 
E.M.Cristea în activitatea a.cestei societăţi culturale. Dintre ele vom reproduce doar unele 
spicuiri datorită spaţiului limitat al acestei lucrări . 

Astfel aflAm, din documentul inregistrat w nr. 53 1 - 1 903 al Comitetului Central al 
"Asoclaţiunii" un raport redactat şi semnat de E.M. Cristea, datat 29 iunie 1 903 , prin care se 
arAta că in Urma înslrcinArii care i s-a dat din partea conducerii "Asociaţiunii" de a conduce 
şi prezida în calitate de emisar al Comitetului c;entral, examenele anuale de Ia Şcoala civilă 
de fete din 23-27 iunie 1 903 , acest mandat a fost dus la îndepl inire şi se scotea în evidenţă 
"sănâtoasa direcţiune şi spiritul în care este condusă această şcoală". Totuşi în raport se spune 
că: "am ţinut necesar ca în conferinţa corpului prcfesoral de la 28 iunie a.c. să particip şi eu 
şi să-mi expun cu bunăvoinţă vederile mele priv itoare la defectele metodice şi didactice, câte 
le-am putut observa eu în decursul examenelor, im istând ca profesorii şi profesoarele pe care 
le priveşte sâ şi le însemneze şi pe viitor în întc:resul unui rezultat tot mai bun sâ caute a le 
delătura". E. M. Cristea încheia raportul său mulţumind Comitetului central pentru însA.rcin
rea care "mi-a oferit o prea binevenită ocaznm<: de a-mi expune şi vederile mele întru 
creşterea fetelor române pe care cu toţii am dori s� le vedem cât mai conştiente de importan
ta misiune ce o au de indeplinit în mijlocul popon.Iui nostru român" 1 •  

Din alt document înregistrat cu nr. 83 7 - 1 903 aflăm că. E.M.Cristea primise o alta. 
insArcinare din partea Comitetului central al ''·A wciaţiunii" de a-1 reprzenta la adunarea 
generală a "Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român", ţinută în 24 august 1 903 la 
Sebeş2. Aici, E.M. Cristea a ţinut o cuvântare prin care -:;onstata eli: "Lipsa unui teatru român 
bine condus este de mare şi pretutindeni cu atât m ai simţitor, cu cât pe zi ce trece trebuie să 
constatAm cu regret că ni se pângâreşte până şi în cele mai ascunse şi retrase ţinuturi din 
creierii munţilor, viaţa idil ică şi originală de odi ni oară şi prin aceasta ne pier cântecele, 
dispadarţurile, ni se schimbă şi corceşte portul , ceea C:! este nu numai o pagubă, dar poate 
deveni chiar o mare primejdie pentru viitorul traiu lui rc mâne:sc"J. 

E.M. Cristea a deţinut şi funcţia de secr·�tar al �:ecţiunii istorice a "Asociaţiunii", aşa 
cum rezultă din alt document înregistrat cu nr. 297 - 1 904, care ne prezintă o adresă semnatâ 
E.M. Cristea datată 1 O mart. 1 904 către V. Goldiş, unde în calitatC' de secretar al acestei secţi
uni solicita documentele aflate în posesia lui V. Goldiş4 . 

În procesul verbal al Secţiunii istorice a "Asodaţiunii", şedinţă ţinută la 1 O martie 
1 904, aflAm din pct. 4 câ: "terminându-se edificiul Muzeului Naţional se iveşte necesitatea 
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elaborârii unui plan pentru aranjarea unui muzeu istor ic şi '!tnografic şi modalităţile adunării 
colecţiunilor şi obiectelor ce vor intra în el. Cu elaborarea Wllli proiect de asemeea plan se 
însărcinează dr. E.M. Cristea"5. 

Cu ocazia acestui eveniment deosebit de important In viaţa culturală a Transilvaniei, 
şi nu numai, E.M. Cristea va redacta un Apel, at.lit din partea "Astrei", înregistrat cu nr. 
1 1 9 1 1 1 O dec. 1 904, cât şi a Mitropoliei Transilvaniei. pe c are îl expediază tuturor învăţăto
rilor şi preoţilor, publicat şi în numerele 1 34 - 1 3  5 / 1 904 ale "Telegrcifului Român". Acest 
Apel incepe cu constatarea că: "Orice popor conştie nt, cu tendinţa de a pune temelii tari 
viitorului său şi de a-şi asigura o dezvoltare sănătoa.să 1 individualităţii sale etnice, este dator 
a se cunoaşte pe sine din toate punctele de vedere. Făr�t ace!:t puternic factor al cunoaşterii de 
sine, suntem lipsiţi de busola care să îndrepteze spre tl ţintă si gură toate manifestările vieţii 
noastre publ ice". in concepţia muzeistică a lui Cristea, un muzeu trebuie să devină "un ade
vărat altar pentru cultivarea tradiţiunilor naţionale, un adevărat templu pentru conservarea 
urmelor despre stadiul cultural al părinţilor şi strl1moşi lor noştri . . . .  care pentru noi trebuie să 
fonneze o scumpă moştenire". El arată şi atrllgea atenţia c�t, "dezvoltarea unui popor numai 
atunci este nonnală şi sănătoasă, când înaintarea se ba.leant p�;: temeliile probate ale trecutu
lui, ţinând cont de toate însuşirile sufleteşti şi trup(:şt i can� formează ereditatea de la ante
cesori" şi în acest scop trebuie deci să culegem să păstr1im încă până mai e timp tot ceea ce 
este ameninţat să dispară pentru totdeauna. Necesitatt:a de•;ine cu atât mai iminentă, cu cât 
suntem expuşi la mai multe influenţe străine, care iute corccsc traiul unui popor, aplecat spre 
imitarea lucrurilor observate la străini"6. 

E.M.Cristea întocmeşte un plan, foarte amiinu nţit şi avar1sat pentru acea vreme, inti
tulat modest "Puncte de orientare cu privire la întemeierea Muzeului istorica-etnografic 
român". El cuprindea douăsprezec.e puncte, din care, dc,uă p�!ntru secţia istorică, iar zece pen
tru cea etnografică. Astfel, pct. 1 al secţiei etnografice ::e referea la "casa ţărănească, pct Il la 
"industria de casă", pct. III  la "porturi", pct. IV la ''obiecte ce privesc pregătirea 
mâncărurilor", pct. V "obiecte ce se folosesc în felurile ocaziuni", pct. VI muzică - dansuri 
(unde prindea şi reproduceri fonografice şi cinematografice), pct. VII - "obiecte din toate ocu
paţiunile poporului român", pct. VIII - "tipuri carcteris:ice de români şi feţe expresive" (unde 
prevedea studii şi măsuri antropologice mcute de experti), p(;t. IX se referea la "producte lim
bistice (lingvistice n.n.), adică poveşti, basme, strig:Ullri, colindt:, dccântece, proverbe etc . ;  
pct. X şi  ultimul. se referea la fotografii şi monograiii pnvind comunele mai importante. 
Scopul şi funcţiile muzeului proiectat erau clar formulate de Cristea şi anume "scoaterea îndeose
bi la iveală a acelor note care caracterizează traiul specifj,; al poporu.lui românesc, care formează 
chintesenţa individualităţii sale etnice, cu un cuvânt toate �roductele care denotă însuşirile 
sufleteşti şi trupeşti mai marcante ale poporului şi mani fcstatiunilc caracteristice ale cugetării, 
lucrării şi ale întregii sale vieţi" Toate acestea în cadrul organizat al muzeului trebuie să devină 
"mijloc de întărire a conştiinţei naţionale şi bun al neamulu i  întreg". 

Faptul că E.M. Cristea s-a implicat direct în arhiziţionarea de obiecte pentru Muzeul 
Naţional al "Astrei", rezultă şi din documentul înregis1:rat cu nr. 5 77· 1 904, redactat şi semnat de 
acesta la 4 iunie 1 904, aflat tot în Arhivele Statului Si :Jiu, Fond Astra din care reproducem: 
"Având afaceri în părţile Abrudului şi ale Câmpenilor, m-am interesat dacă se mai află ceva 
obiecte prin acele părţi istorice, care au pentru noi valoare şi care ar fi bine să devină proprietatea 
muzeului nostru naţional. Am primit în această privinţă următouele :informaţii :  

1 .  La preotul gr. or. Ştefan N icolae din  Presa�:a se  află un tun de fer, descoperit acum 
nu demult şi desgropat nu demult. 

2. Un tun de lemn de a lui Iancu se află la Jlrotopopul gr. or. Romul Furdui din 
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Câmpeni şi altul la preotul gr. or. Iosif Gombos din Abrud, sat. Cest din urmă are şi arme etc . 
3 .  Pistoalele Iancului, care se văd şi în o fo :ografie a l ui, se aflâ la epitropul bisericii 

gr. or. din Vidra de Sus, Gombos tatăl parohlui numit. O fatti a acelui epitrop a fost măritată 
după un frate a lui Iancu. Astfel a ajuns în mâna acestei familii lucruri de ale lui Iancu. 

4. Inelul lui Vaşvari se află Ia dr. N icolau Pop, dimctor la direcţia financiară din 
Oradea mare şi ginerele numitului epitrop. 

ciale"7. 

5. Protopopi Romul Furdui din Câmpeni e 'ln posesia uşci de la casa lui Horea. 
Aceste obiecte insistl să li se cearll pe se ama muzeului naţional prin scrisori spe-

Se făceau demersurile oficiale de d.tre conduc-�rea "Astrei" necesare achiziţionării 
acestor obiecte prin adresa înregistrată cu nr. 577 - ! 904 semnatA de prezidentul Şuluţu, din 
care spicuim: 

" . . .  Comitetul central al Asociaţiunii, at1ând din rapmtul d-lui comembru şi asesor 
cosistorial Miron Cristea că sunteţi în posesiunea . . .  (unnează înşiruirea obiectelor menţion
ate), ne luăm voie a Vă ruga să binevoi ţi a ni le tri .ni te în decursul lunei lui noiembrie 1 904 
pentru a înzestra muzeul istoric-etnografic cu aces·:(e) obiect(e) preţio(a)s(e) şi interesant(e) 
din punct de vedere istoric naţional . . .  prin care fa.cc ţi un bun serviciu cauzei ce o urmărim cu 
colectarea obiectelor qe valoare istorică, iar d-voas1ră Vii asiguraţi un nume între mărinimoşii  
întemeietori ai muzeului naţiona1"8. 

Tot cu ocazia vizitei sale în Apuseni, M.Cris:ea fa.ce tm raport referitor la starea 
casei lui Avram Iancu. El se aratti dezamăgit "afl âr,d ac•!st sffmt l.!caş în o stare, care nu face 
deloc onoare neamului românesc pentru care Iane J Şi-·a jertfit totul". Atrage atenţia în con
tinuarea raportului că "numele lui Iancu şi reputaţilUlea noastră reclamă o grabnică indreptare 
a lucrului". Face apoi propuneri concrete pe baza obsctvări lor de la faţa Jocului şi în deplin 
acord cu un anume avocat Chirtop Zosim din Câmpeni, care a fost însărcinat de către Cristea 
să se ocupe de repararea casei eroului naţional cu bani i obţinuţi din vânzarea grajdului din 
apropierea casei, care lăsat în paragină profana "s finţenia Jocului care trebuie să înconjoare 
casa eroului l ibertăţii". Concret, Cristea cerea repararea ferestrelor, uşilor târnaţului şi chiliei 
de la parter. Curtea şi casa trebuiau îngrădite de ::. părl i cu pelan frumos, iar dinaintea spre 
stradă cu grilajuri de lemn . . . Îl însărcina de as.emcnea pc nepotul lui Iancu, Iosif, care cu 
bunăvoinţă şi prevenire să poartă faţll cu toţi vizitHorii , să administreze şi să supravegheze 
casa lui Iancu. La pct. 5 al raportului, Cristea propunea ca biserica gr. or. din Vidra medie să 
cedeze o parte din teritoriul său ca "astfel întreaga casă să fie în mijlocul unei grădiniţe, plan
tate frumos cu brazi, sau alţi arbori". Raportul >e înch�ie cu convingerea c:1 "dacă onoratul 
comitet va primi aceste propuneri şi va face paşii de l ipsă pt:ntru îndeplinirea lucrărilor pro
puse, advocatul dr. Chirtop s-a declarat aplicat şi î ndep :initor, făcând in munţi o colectă pen
tru acoperirea tuturor cheltuielilor"9. 

Interesul deosebit pe care îl manifesta M .  Cri stea faţă de cinstirea memoriei înain
taşilor noştri, rezultă şi din h otărârea conduceri i "Astn:i" care n-a ezitat să facă demersuri le 
necesare în acest sens. Astfel, prin documentul înregi strat cu nr. 576 - 1 904, prezidentul 
Şuluţu arăta: "OI. Dr. E.M.Cristea, membru al Cc mitetului central prin scrisoarea sa din 22 
mai a.c. prezintă o serie de propuneri privind con:;ervarea şi adaptarea casei şi intravilanului 
fericitului Avram Iancu. Având în vedere că prin decizia Comitetului central nr. 1 12/2 iunie 
a.c. în această privinţă . . .  1-a şi autorizat (pe dr. Zo:;im Chirtop n .n.) cu executarea adoptărilor 
trebuincioase, scrisoarea d-lui Dr. Cristea să fie trimisă domnului Chirtop spre orientare şi 
consideare în marginile posibilităţilor". 

Un alt aport a lui E.M. Cristea pe tăriimul "A 5trci" a fost acela adus odată cu orga-
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nizarea expoziţiei etnogratice, care urma sli inaugureze Muzeul Naţional. Astfel, în procesul 
verbal din 1 6  februarie 1905 al şedinţei Comitetului central al "Asociaţiunii" înreg. cu nr.207-
J 90 S, afl!Un câ în 6/1 9  aug. wma sâ se organizeze aL eastt. inaugurare odată cu adunarea 
generală a Astrei .  Se hotâra în acest sens: " . . .  pentru pregătirea expoziţiei şi în primul rând 
pentru studierea programei prealabile . . .  şi pentru stabi l irea programei definitive . . .  se insti
tuie o comisie specială din care vor face parte membrii  biroului, trei membri ai comitetului 
central şi anwne d-nii P. Cosma, dr. M.E. Cristea, dr. V Bologa" 1 0 •  

Principalul aport însă l a  organizarea acestei exp(lzitii istori<:o-etnografice 1-a avut E.M. 
Cristea. Graţie inaugurării Muzeului societăţii "Astra'' prin a�:eastă expoziţie au fost atraşi în 
Sibiu, centrul mişclrii nationale a românilor, vizitatori di.1 Vechiul Regat, personalităţi de mare 
calibru ale vieţii politice, cultural-ştiinţifice, printre care nume ca Ion, Dinu şi Vintilă Brătianu, N .  
Filipescu, N .  Iorga ş.a., spun de la sine totul. Aceştia avea11 să constate cu ocazia expoziţiei, felul 
in care era reprezentat trecutul românilor din Ardeal ca şi grad·c�l şi starea de cultură a românilor 
din intreaga Transilvanie, inclusiv din ţinuturile secuiz.1te, de a căror reprezentare s-a ocupat per
sonal E.M. Cristea. Cu acest prilej ,  totodată el atrăgea ate rr�ia odată. în plus asupra pericolului ce 
exista şi atunci de pierdere a identităţii culturale a românilr·r amt.:ninţaţi cu maghiarizarea. N. Iorga 
avea să mărturisească mai târziu în "0 viaţă de om, a.�a cum a fost" că lot atunci M. Cristea i-a 
pus la dispoziţia savantului o mulţime de documente, scrisori, cărţi vechi, ce erau depozitate în 
Biserica "din Groap!l" în Sibiu şi care datau de la 1 760 in :oacc şi pe care N. Iorga le-a preluat şi 
folosit în scrierile istorico-bisericeşti viitoarei ! .  

Marile personalităţi ale vieţii publice ş i  culturale, aveau să aprecieze pe M .  Cristea, 
omul care înţelegea să dea un nou plus, ritm, viitottrei dezvoltări culturale româneşti şi care 
s-a pus apoi cu tot sufletul şi la dispoziţia comisaria1 ul ui ce avea să organizeze marca expo
ziţie de la Bucureşti din vara anului 1 906, cînd pentru prima oară, mari oameni politici şi de 
cultura din provinciile aflate vremelnic sub dominaţie străin:!, aveau să se întâlnească într-un 
cadru organizat în Vechiul Regat. E.M. Cristea va organiza d însuşi după multe dificultăţi cu 
oficialităţi le guvernului ungar, pavilionul anume ridicat pentru reprezentarea românilor din 
Transilvania şi Ungaria. Amintim aici, că Elie Cristea <1vea întocmit un considerabil dosar de 
către poliţia secretă ungară, in unna participării ace�.tui:1 în calitate de preşedinte al delegaţiei 
studenţilor români de la Universitatea din Budapesta şi C luj la Congresul studenţesc din sept. 
1 894 de la Constanţa, unde Cristea a susţinut public mi �:carca memorandistă şi condamna jos
nicu! proces ce se intentase fruntaşilor naţionalişti şi nedr<!ptele sentinţe de condamnare a 
acestora. Deci, orice ieşire a lui Cristea din acel moment înspre fraţi i din România, era aspru 
controlată. Totuşi, E.M. Cristea va organiza această e:{poz, ţie,deosebit de important pentru 
românii din Ardeal, fiind în primul rând un prilej feric i t  ca :;ă arate fraţilor lor din Regat pu
ternica conştiinţă naţională ce ani.ma sufletele lor, p::ecum �i gradul de cultură acumulată în 
cursul vremii, mai ales de când activa "Astra", cu toaUl opre siunca şi împrejurlrile vitrege în 
care trăiau. De asemenea M .  Cristea a fost invitat tot cu a1;est prilej ,  împreună cu membrii 
familiei Partenie Cosma, dr. Aurel Vlad, O. Goga, C Stere s. a., în vi zită la familia Brătianu, 
unde s-au pus de fapt bazele viitoarei colaborări ale ac�:stor<c în vt:derea realizări i Marii Uniri 
din 1 9 1 8. C. Stere avea să. mllrturi.sească mai târziu, ca şi Aurel Vlad, că atunci, la mormân
tul marelui Ion C. Brătianu, a avut loc un moment d1! mare emoţie în care Miron Cristea îi ura 
lui I . I.C. Brătianu sănătate şi putere pentru a "conplecta şi desăvârşi unitatea tuturor 
români lor", iar acesta i-ar fi adresat lui M. Cristea unrea că "şi D-ta să fii atunci în capul 
biserici i  din România pe care o visezi" 12 .Ac:este cuvinte s-au dovedit a fi apoi 
profetice.Participarea lui M. Cristea la această expozi:ie din partea ,,Astrei" i-a adus şi dis
tingerea acestuia cu ordinui"Coroana României", de d tre regele Carol I ,  fiind, dintre clericii 
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tineri, cea mai importantă şi cea mai bine văzută faţă bisericească din Ardeal, situându-se şi 
în avangarda elementelor mai tinere ale politic ii românilor ardeleni, printre care Iuliu Maniu, 
Al. Vaida Voievod, O. Goga, 1. Lupaş, Aurel Vlad, Va leriu Moldovan ş .a., ce luptau pentru 
realizarea dezideratelor naţionale. 

Revenind în implicarea directă în organinrea Muzeului Naţional, "Astra", aflăm din 
documentul înregistrat cu nr. l44 1 - 1 905, că M. Cdstea donează acestuia o icoană a bisericii 
gr.or. române din Streiu 1 3  şi din alt document cu nr. 1 450- 1 905 că donează trei exemplare de 
pomelnici vechi, pe care le-a adus personal din m .ca şi vechea biserică din Albac l 4_ 

Procesul verbal al şedinţei Comitetului ct:ntral al .,Astrci" din 1 8  mai 1 905, înregis
trat cu nr.543- 1 905, ne infonneazâ că Miron Crisrea a fost ales director al despărţământului 
Strei Sibiu, la 1 2  martie 1 905. A rămas în aceasth funcţie în paralel cu cea de preşedinte al 
"Reuniunii române de muzică" din Sibiu până l<L numirea sa ca episcop de Caransebeş în 
1 9 1  O. În tot acest timp, despărţământul"Astra'· Si ;:�iu a cunoscut o intensificare a activităţi i,  
ajungând să fie cel mai bine reprezentat în cadrul "Asociaţi unii". În raporrul privind activi
tatea acestuia pe anul 1 905 / 1906 el arăta că existau în total 1 5 9 membri, că s-au efectuat 
excursiuni culturale în sânul poporului la. S ăcâdate, Răşinari, Guşteriţa, Bungard, Mohu, 
Boiţa, Porumbacu, Fofeldea, Topârcea, Lancrâm ş .a.  S - au ţinut numeroase prelegeri, inclusiv 
de M. Cristea, care în calitate de director al despll(ământului, dar şi membru în Comitetul 
central "Astra", a donat personal bibiotecilor întlinţate cu această ocazie 58 cărţi i S .  

La adunarea generală a Asociaţiunii din anul 1 905, M. Cristea, din partea Comitetului 
central, făcea următoarea remarcă privind importanţll hotărâtoare a acestei instituţii 

. . .  "Nimic mai potrivit pentru noi în aceste clipe, căci poporul nostru din Ungaria 
(Transilvania n.n.) nu trei zile ci 1 0  veacuri a aşte ptat, până să permită împrejurări le ca băr
baţi competenţi, fii ieşiţi din sânul lui, să-i poată d;i, nu hrana trupului, nu un codru de pâine, 
căci atâta totdeauna şi-a ştiut agonisi, ci cuveniîa hranit sufletească, constătătoare din astfel 
de elemente de cultură generală, care corespund indi vidualitâţli sale etnice şi dezvoltării 
fireşti a sufletului său, şi care asimilabile fi ind fii 1ţei sale să mijlocească dezvoltarea sănâ
toasă a culturii sale româneşti". Şi Cristea încheie astfel:  "În numele Comitetului central cer 
tuturor româD.ilor un cât mai lung sprijin moral şi r:1aterial care va intensifica lwnina ce radi
ază din munca "Asociaţiunii" şi va lumina cercuri tot mai mari ." 

Precizăm că la toate adunările generale,  cflnd M .  Cristea lua cuvântul în numele con
ducerii "Astrei", se adresa şi reprezentanţilor despărţămintelor din secuime, care participau 
în acest cadru. 

Din tabloul general privind starea şi a�th itatea despărţfunântului "Astra" Sibiu din 
1 907, aflăm că numărul membrilor s-a ridicat la 23'7 .  Despărţrtmântul activa în 40 de comune, 
avea 3 agerituri, S biblioteci şi a ţinut 1 5  prelegeri importante 16 .  

Personal, E. M .  Cristea, a ţinut numerNLSC prelegeri, fiind un mare orator ş i  anima
tor al vieţii culturale la sate. Mai facem precizatea eli în unele local ităţi sibienc, s-a ocupat 
personal de şcolarizarea apoi plasarea multor tineri aduşi din zona Topliţăi şi alte părţi din 
secuime, în diferite meseri i .  

În calitate de director al despăr(ământului S ibiu, M. Cristea a organizat nu doar pentru 

poporul de rând conferinţe ci şi pentru publicul int�:ligent, cult. Se arată într-un raport: . . .  "Pentru 
publicul inteligent din centrul despărţământului am aranjat în cursul iernii 1 905-1 906 un şir de 
conferinţe publice, dintre care unele au fost lucrli.ri de toată valoarea încât ar putea face cinste 
oricărei corporaţiuni literare fiind atât ca (şi) concepţit: cât ca formă de o valoare netăgăduită . . .  " 17  

Adăugăm aici că, participau la aceste pre!t:geri, conferinţe, şi studenţi de la teologie 
şi pedagogie din cadrul Seminarului Andrei�m �i ekwe de la Şcoala civilă de fete a 
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"Asociaţiunii". O parte din ei au fost îndrumaţi, su� ţinuţi m:1terial şi ajutaţi de M .  Cristea care 
s-a implicat personal şi pentru acordarea unor burs·e din partea "Astrei" şi bisericii tinerilor 
mai buni la învăţătură, dar lipsiţi de mijloace financiare. Astfel,  în documentele cercetate de 
noi în Arhiva "Astrei" pentru perioada 1 900- 1 9 1 0, arn de�:coperit tineri bursieri români din 
secuime, cu nume reprezentative pentru zona Topli ţei ca: Urzi c�. Muscă, Antal , Baciu, 
Bucur, Ţăran, Vodă ş.a., aceştia provenind din Topli1;a Rom:ină sau din localităţile i'nvecinate: 
Varvis (Subcetate Mureş), Sărmaş, B ilbor, Corbu, Tul 5heş, Voşlobeni ş .a. 

De tinerii bursieri sau nebursieri din această zonii M. Cristea s-a ocupat deci per
sonal, sprijinindu-i şi pentru obţinerea de posturi la absolvirea şcolilor. Câţiva dintre ei I-au 
urmat în episcopia Caransebeşului, fi ind hirotoniţi şi numiţi preoţi sau învăţători în această 
eparhie, mult încercată de greutăţi. 

Conştient de importanţa şi rolul hotărâtor al "Asociaţitmii" în viaţa culturală şi nu 
numai, a poporului român, M. Cristea, din partea Corn itetului central al acesteia, tăc ea urmă
toarele precizări în documentul înregistrat cu nr. l 076- 1 904 : 

""Asociaţiunea" numai atunci îşi va răscumpi'ra marea e:i chemare când înraurirea ei 
culturală va fi simţită de toate :>traturile poporului. AWt căr1urărimea cât şi ţăranimea noastră 
trebuie să fie mereu înstrunate de puternice îndemnuri >pre 1) nouă viaţă care să se întemeiezt: 
pt: o hămicie statornică şi o organizaţie conştientă" . 

Arătând mai departe importanţa despărţ�uni 1telo �  la rezo lvarea acestora, Cristea 
spunea: "În sânul "Asociaţiunii'' despărţămintele sunt t• celea care au îndatorirea să desfăşoare 
o stăruitoare propagandă culturală, prin răspândirea rărţilor şi foilor bune, prin prelegeri 
poporale, prin înfiinţarea de biblioteci, prin iniţieri de lnsoţ:ri economice, prielnice ţărănimii 
şi prin toate acele mijloace care pot trezi ş i  hrăni conş:i inţa unei culturi naţionale (ş .a.)". 

Adevărata activitate a "Asociaţiunii" ca răs_pârtditoare a cul turi i ,  se rezuma în hărni
cia despărtămintelor. Asupra lor cade reponsabilit�ttea monlă, dacă pe teritoriul încredinţat 
lor, ea n-a reuşit să contribuie la deşteptarea popomlui, pre·:um tot vrednicia lor este şi dacă 
a izbutit să fie binefăcătoare . . .  " 1 !: .  

Când prin legea draconică a lui  Apponyi, exi �tenţa şcolilor româneşti era din ce în 
ce mai ameninţată, M. Cristea, cu prilejul adunării g(:n(:rale "Astra" din 1 2  oct. 1 909, atrăgea 
atenţia astfel :  "Când dulcea noastră l imbă este strâmtorată, r u-i iertat nimănui să stea nepăsă
tor, ci toţi sunt datori să sară cu ce pot, în ajutorul a�.e2.ămirtelor chemate a o cultiva, căci le 
este o mare comoară a neamului . . .  ". El continua cu \ o rbe c marelui Timotei Cipariu, înte
meietor alături de Andrei Şaguna ş.a. al "Astrei", care .:onsidera limba românească "un teza
ur mai scump decât viaţa, tt:zaur pe care dacă l-am pkrde :;au am suferi vreodată ca cineva 
cu puterea sau cu momeli să ni-l răpeascâ, atunci mai bine să ne înghită pământul de vii, să 
ne adunăm la părinţii noştri cu act:a mângâiere că nu am trădat cea mai scumpă ereditate, fără 
de care nu am fi demni a ne numi fii i  lor: limba românească". Cristea încheia îndemnând ca 
toţi "să intre în rândul celor care jertfesc sau muncesc pentm cultura naţională întemeiată pe 
tradiţiile puternice ale vieţii noastre creştine şi ale literaturii bi sericeşti, precum şi pe izvorul cel 
nesecat al literaturii populare. ( . . .  ) Deci minte, minte, adk ă  cul tură şi muncă înteţită, mărită naţie 
românească, dacă vrei să te ridic i  din somnul cel de moar .e la un v iiwr mai bun" 1 9. 

Ales episcop de Caranscbeş, M. Cristea va ii nevoit să pl ece din Sibiu şi îşi va 
depune demisia din Comitetul central al "Astrei". Din proc<::>ul verbal nr.703- l 9 l O aflăm că 
se decide "a mulţumi P.S .Sale pt:ntru preţioasele servidi ce le-a a.dus "Asociaţiunii"20. 

Dar el va continua să sprij ine şi după aceasn dată activitatea "Asociaţiunii''. Astfel, 
la serbările care au avut loc l a  Blaj in 28-29 aug. 1 9 1 1 ,  cu tJcazia jubileului de 50 de ani de 
la înfiinţarea "Astrei" au participat atunci ierarhii celor două biserici româneşti (Victor 
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Mihaly, Ioan Papp, Vasile Hossu, Ioan Meţianu, D-tru Radu şi bineinţeles, M. Cristea). 

În inima Blajului, localitate cu mari rezonanţe 1n istoria neamului nostru, M. Cristea 
intr-un spirit cu adevărat concil iator spunea: "E piscopatul român îşi îndeplineşte o sfântă 
datorie când a hotărât să se prezinte în corpore acolo unde credincioase bisericile române 
s-au întrunit sub stindardul culturei naţionale. Ur.de se adună doi sau trei români în numele 
culturei noastre, avem o datorie sJlntă să fim şi nc·i de faţă, căci misiunea bisericii române nu 
este numai mântuirea vecinică a sufletului credincioşilor noştri, nu numai cultivarea virtuţilor 
creştineşti şi cetăţăneşti, ci şi mântuirea vremelnică a poporului nostru prin armele luminei şi 
ale culturii româneşti . . .  Am flicut-o aceasta ca să. arâtăm tuturor fiilor bisericilor române, că 
numai înrolându-ne de la vli1dică până la opincă în munca pentru cultura românească, înte
meiată pe vechile sale tradiţii bisericeşti - putem !sigura viitorul poporului nostru, aşteptând 
ca exemplul nostru să fie un simbol, un îndemn ;JUternic pentru toţi credincioşii noştri de a 
pune la o parte, când e vorba de cultura poporului nostru, ori ce fel de separatism, ori ce sus
ceptibilităţi căci în această privinţă nu putem adrr ite decât o singură realitate, de a ne intrece 
la fapte bune unii pe alţi i"2 1 . 

Aşa încheia discursul , M. Cristea, omul care la nwnirea sa ca episcop fligă.duia ca "pre
cum până acum, aşa şi de azi înainte, credinţa şi legea stlămoşească, limba şi cultura românească 
dragostea şi_ înaintarea patriei străbune vor fi stelele conducătoare ale activităţi i mde"22 . 

Că aşa a fost, au dovedit-o nu nwnai vc,rbele, ci şi faptele acestui om, care ridicat 
din ţinuturile transilvane, din Topliţa Română, dir,tr-o fami lie de ţărani ,avea să ajungă primul 
patriarh al României întregite! 

NOT.I. 

1 .  Arhivele Statului, filiala Sibiu, Fond ASTRA , Nr. 5 0 1 -700il 903, doc.53 1 - 1 903, f 1 .  
2. 1bidem, Nr.70 1 -950/ 1 903, doc.837-1 903, f. l .  
3 .  1 .  Rusu-Abrudeanu, /na/t Prea Sfinţia Sa Patriarhul României dr. Miron Cristea, înalt regent. Omul 

şi faptele, voi . I ,  Bucureşti, Ed. Cartea Româneascii, 1 929, p. l l 3- 1 14 .  
4. Arh. St. Sibiu, Fond ASTRA , Nr.20 1 -799/1 904, doc . . 297-1 904, f.2 
5. Ibidem. 
6. V. şi A. Plămfldeali\, Pagini dintr-o arhivă inedi1ă, flucur<!Şti, Ed. Minerva, 1 984, p.399-404. 
7.  Arh. St. Sibiu, Fond ASTRA ,  Nr.40 1 -799/1904, clod 77- 1 904, f. l .  
8 .  Ibidem, doc.576- 1 904, f. l -2 .  
9.  Ibidem. 

1 O .Ibidem, Registru Procese verbale 1 905, coloana 2, U 3- 1 4 . 
I l . N. Iorga, O viaţă de om. aşa cum afost, vol.II, Chi şini\u, Ed. Univesitas, 1 99 1 ,  p.39. 
1 2 . I .  Rusu-Abrudeanu, op. cit. , p. l l  5 .  
13 .  Arh. St.  Sibiu, Fond ASTRA, Nr. 1 30 1 - 1 56 1 1 1 905, doc. l 44 1 - 1 905, f. l .  
1 4. Ibidem, doc. 1 450- 1 905, f. 1 .  
1 5 .  "Transilvania", 1 908, ian.-rnart., nr. l ,  p.49-50. 
1 6. Ibidem. 
1 7. Ibidem, 1 907, apr.-iun., nr.2, p . 5 1 . 
1 8 . Arh. St. Sibiu, Fond ASTRA, doc. 1 076-1907, f.4-6. 
1 9. I. Rusu-Abrudeanu, op. cit., p. 1 63- 1 64. 
20. Arh. St. Sibiu, Fond AST&l, loc. cit. 

2 1 .  I. Rusu-Abrudeanu, op. cit, p.2 1 5-2 1 6. 
22. M. Cristea, Pastorcrle şi cuvântări ale unui episcop român în ;ară sub ocupaţie străină, Bucureşti , 

Tip. Cărţilor Bisericeşti, 1 923, p.5-6. 
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MIRON CRISTEA'S ACTIVITY IN "ASTRA"'S SPHERE 
(Abstract) 

289 

Bom in 1 868 at Topliţa, district of Harghita, Miron Cris1ca ascend in clerical and lay hier
rachy: from metropolitan bishop secrctary, bishop of Caranseheş, thcn pr:mary metropolitan bishop of 
Great Romania, first Patriarh, regent and tinaly, flrst-mini�l·!r ;:�f country. 

From his large cultural, spiritual and politica! activily lhi� study highlight the activity of Elie 
M. Cristea in Astra's sphere , particularly his preocuppation for gatering and turning to account of 
romanian folklore; the foundation of Museum of romani an h story and cthnography, the colaboration 
with noteworthy personal ities of agc in Romanian Regat, lh•: supporting of romanians from Szekler 
regions to keep their national, cultural and confesional identit:;. 
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PROTOPOPUL ELIE CAMPlANU 
LUPTĂTOR PENTRU DREPTUIULE 

ROMÂNILOR DIN SECUl!VlE ( 1 85 9- 1 937) 
Liviu Boar 

291  

La 24 ianuarie 1 937, zi  simbol a Wlităţii românilor, .::ra pctremt de enoriaşii săi, pe 
ultimul drwn pâmântean, protopopul greco-catolic al T<�rgu-Mure�ului ,  Elie Câmpianu, ple
cat la cele veşnice la venerabi la vâ.:"stă de 78 de ani. 

Dar, cine a fost acest om care s-a născut 'in anul în care s-a tăcut primul pas pe calea 
unităţii naţionale a tuturor românilor? 1 

Fiu al economului (gospodarului n.n.  L.B.) I oan Câmpianu1 din Goreni judeţul 
Mureş, Elie s-a născut la 1 2  iunie 1 859 . Între anii l 867- 1 8 7 l unnează cursurile şcolii primare 
româneşti din Reghin, avându-i ca învăţători pe Teodor Hărşan, George Croşan şi George 
Maior\ după care se înscrie la Gimnaziul din Blaj unde îi va avea ca directori pe Timotei 
Cipariu, şi apoi pe Ioan Antonelli ,  alături de o pleiadă de profesori renumiţi ca Ioan Micu 
Moldovan, profesor de l imba lati nă şi geografie, Iosif i-lossu profesor de matematică şi fi
zică, Petru Uilăceanu profesor de filosofie, N. Popescu perofesor de germană, dr. Alexandru 
Grama profesor de rel i gie4 Obţin1� "TESTIMONIUM !\1ATUR11AT1S" la 2 iulie 1 879 cu 
calificative maxime, astfel la examenele din 30 iWlie, re�pectiv 2 iulie obţine 6 calificative de 
"eminentens" şi 4 calificative de ,Jaudabilem"S .  

În acelaşi an se înscrie la 1;ursurile  Seminarului Teologic din Blaj pe care la absolvă 
în anul 1 883 cu calificative de "eminentem" în fiecare: ce1 patru ani, aşa cum rezultă din 

"ABSOLUTORIUM THEOLOGICUM", duplicat e l ib,!rat je Seminarul Teologic greco
catolic din B laj la 25 martie 1 920 la cererea lui Elie Câmpianu6 

Prin ordinul nr.765 din 4 martie 1 884, mitn: politul Ioan Yancea de Budeasa îl 
numeşte pe proaspătul absolvent de teologie învăţător apoi preot în Subcetate, fostul comitat 
Ciuc, actualul judeţ Harghita7• 

Datorită activităţii dep�se şi a calităţilor personale, prin ordinul nr.2806 din 9 iul ie 

1 898, mitropol itul Victor Mihalyi ele Apşa, îl  numeşt·� pe Elic C:impianu viceprotopop al dis
trictului Giurgeului, deoarece, aşa cum se arată în docum�nt "spre scopul acesta arnu luatu în 
consideraţiune părintească cualificaţiunea (pregătirea n . n .  L.B.) şi însuşirile lăudabi le cari 
după informaţiuni demne de credimentu le  întrWleşti şi le-ai doveditu Frăţia ta în oficiile ce 
le-ai portatu până acum, anume :sdinţa, doctrina sacră, cunosciinţa sânteloru canoane şi a 
legiloru patriei, prudenţia şi pietatea preoţiească, precum �i alipirea sinceră de asiediamintclc 
sântei noastre biserici; şi nutrindu firma speranţia, ca aeeste calităţi întrunu cercu mai largu 
de activitate le vei întrebuinţa spre binele spiritualu alu s. ( fintei) biserice, - amu aflatu în 
Domnu, că în coînţielegere cu Consistoriulu Nostru Archicpiscopescu se Te alegemu pre 
Frăţia Ta şi se Te constituimu, precum în virtutea l itt,:reloru presente Te şi denumimu şi con
stituimu Yiceprotopopu actualu (sub l .  în text) alu distrittulu Giurgeului". 
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Tot în acelaşi ordin se arată că: "Mai dt:parte Te denumimu şi constituim Inspectoru 
alu şcoleloru naţionale gr. cat. din acelu districtu, şi ţi dă�11 poterea de a dispune şi întreprinde 
toate cele ce sun tu necessaric pentru prosperitca i 1vc1i 1mentulm creştinescu, după cum se 

afla statoritu în capu VII �i VIII alu Regulamt:nlului şcolclor poporale din Archidiecesa 
Albei-Iulie din 3 1  Octobre 1 876 nr.326 1 "R. 

La 1 4  octombrie 1 908, prin Ordinul mitwpolitan nr.7879, Victor Mihălyi de Apşa, 
Mitropolit de Alba -Iulia, Il numeşte pe Elie Câmpianu protopop al districtului Giurgcului, 
având în vedere: "ştiinţa, pie12.tea, purtarea şi aco:ivi :atca cari fraţia ta le-ai dovedit până acum 
în serviciul Sfintei Noastre Biserici"9. 

În calităţile pe care le-a avut ca viceprotorop şi apoi de protopop al Giurgeului, Elie 
Cânlpianu a activat neobosit pentru păstrarea fiinţe1 naţionale româneşti din Secuime, supusă 
procesului diabolic de deznaţionalizare. 

Un moment important 1-a constituit lupta împotriva subordonă.rii bisericii greco
catolice româneşti din Ardeal , Mitropoliei greco-catolic e maghiare de Hajdudorog (Ungaria 
n.n. L.B.)  care milita pentru introducerea limbii maghiare în biserica română (subl. n.s.) 
greco-catolică, mijloc perfid de deznaţionalizar·� . mai ales a românilor din Secuime. În acest 
context Consistoriul din Blaj convoacă la o c.onfrrinţă, la Blaj ,  pe cei patru protopopi din 
judeţele Ciuc, Odorhei, Mureş şi Trei Scaune l o. 

La această întâlnire, la care participă şi reprezentanJ:ii Partidului Naţional, în frunte 
cu Gheorghe Pop de Băscşti şi dr. Iuliu Maniu. se hotăreşte ca cei patru protopopi să 
întocmească un raport, care să tie înaintat Sf"antuh:i Scaun Apostolic de la Roma, prin nunţi
ul de la Viena. Protestul a fost redactat de protopopul Giurgeului, Elie Câmpianu şi arc urmă
torul conţinut: .,Protestăm energic în contra ace�tui atac ilegal, atât din punct de vedere 
bisericesc cât şi politic şi declarăm că vom d\:nega obedienta atât bisericească cât şi 
ascultarea civilă faţă de conducerea acestui episco Jat gr.cat,' · l l . 

.,Acest protest - arată profesorul Traian Popa In Monografia oraşului Târgu-Mureş 
- deslănţuie ura autorităţilor ungureşti asupra proto Jopilor valahi cari îndrăzniră să protesteze 
cu atâta energie împotriva machinaţiunilor inferna .e, cari t indeau la distrugerea prin biserică 
a elementului românesc din Secuime. Adev�u:aţ 1 i  păstori ai turmei credincioase ştiu să 
înfrunte cu bl!.rbâţie atacurile". 

În luna mai , 1 9 1 2, se ţine o grandioasă adunare d�: protestarc la Alba-Iulia, iar în 
luna august, se ţine o consfă1'.1ire la Reghin, în ,;as,!lc avocatului Dr. Ioan Harşia, la care par
ticipară delegaţii Blajului : Dr. Iuliu Maniu şi Ştefan Roşianu, precum şi protopopul 
Giurgeului, Elie Câmpeanu. 

AiCi, se decide ca :>ă se adune cât de multe proteste de la credincioşii biseridi, 
ameninţaţi cu maghiarizarea. 

Preoţii şi protopopii ,  conştienţi de mişcarea lor, aleargă pri::1 sate şi cătune, adunând sub
scripţii de protestare. Autorităţi le prind de veste şi iau măsuri le de împiedicare şi intimidare. 

Protopopul Elie Câmpianu este dat în judecată şi lipsit de a,jutorul statului, iar băieţii 
săi, unul student în medicină, altul teolog la Blaj, sunt amcninţa\i cu pierderea bursei. 

În această situaţie critică, dânsul se îndr�:aptă către canonicul Mitropoliei din Blaj, 
Ion Micu Moldovanu, care îl  mângâie şi întăreşte :n luptă, îndemnându-l să aibă încredere în 
D-zeu, care poartă grijă de neamul nostru. În revolta sa, Moldovănuţ, încheie scisoarea:"Se 
vede că şi bulele papale ca şi legile ungureşti tind la nimicirea neamului românesc". 

Înfiinţându-se episcopia de Hajducion•g, pentru preoţii şi protopopii români 
conştienţi începe calvarul suferinţălor. 

La 24 oct. 1 9 1 2, protopopu!Târgu-Mure:mlui, Iuliu Nistor scrie tovarăşului său de 
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luptă, Elie Câmpianu: .,Dureros m--a atins comunicatul, din ·�are constat că ai suferit mult. 
După părerea mea, afacerile cu protestele au trebuit să se l�că c J multă precauţiune. Eu încă am 
scos doi preoţi de calibru! Victorului tău, dar în afacere:l din chestiune nu i-am recercat de loc, 
neavând ab initio, încredere în ci. Eu până acuma nu am m� caz, 1 1 ici nu vot avea, că spiritele s-au 

calmat. Fraţilor interesaţi le-am dat sfatul să nu se agite, vă1:ilnd indiferenti�mul celorlalţi chemaţi 
a se îngriji de soarta noastră in cazul de faţă. Ar fi bine ::1 �i tu să înccrc:i l• apropiere către cei de 
la administraţie, capacitându-i că prin protestele făcute JlJ � -a in1 cn�ionat agitaţie, ci mai mult s-a 
exprimat dorinţa de a rămâne cu l imba liturgică a poporu ui în legături lf mamei arhidicceze şi 
aceasta in urma hotărârei confcrin1c1 episcopcşti din 1 7  Fel ruari� a .c .  Se pot prevedea năcazurile 
cumplite ce ne aşteaptă, dacă vom urma sfaturile român ilo1 cari nu de dragul bisericii noastre, ci 
din interes şi egoism strigă in lumea mare să ne lupt�m )(tnă la sânge. Pentru negligenţa mai 

marilor noştri întru a ne apăra e că trebuie să cădem noi : ertfă." 
La 22 decemvrie, 1 9 1 2, scrie din nou : "N imo�n i nu ;-a aflat. nici un om ori corpo

raţiune, ori nemul nostru ca să ne asigure baremi traiul ·.-icţii noastre şi a fam iliei noastre la 
caz că vom cădea jertfă, ţinând str�ins la declaraţi unea f\ C1astră, (din 1 7  Februarie 1 9 1 2  de la 

Blaj).  Trebuie să ne plecăm şi să ne împăcăm cu situatia spc1ând, sub durata celor trei ani, a 
se face schimbarea lucrurilor în spre binele nostru. Ci ·J� va vcdf:a fe ricirea şi mulţumirea 
casei mele, ce am pierdut-o prin st� rile actuale? Soţi<, m.:a îndt dela venirea pe tapet a vlădi
cci noue, a căpătat un morb de ncn i;  din Iulie începând 1'.1 pl latc dorm i , se usucă pe picioare 
şi de 9 săptămâni se află sub grija fetei noastre M iţi din 13l�Jj . Bun e Dumnezeu, dacă vom 
putea face să vină la Oşorhciu şi eu cu două fete trebuie să mă necăjesc între streini ,  fără de 
soţie. O stare mizerabilă e asta, creată mie prin dismembrarea noastră" l 2 . 

După izbucnirea războiului de reîntregire, p rot1 •popul Elie Câmpeanu cu cei 4 fii ai 
săi, trec în Moldova, punându-sc la dispoziţia armatei româJJe .  A ic i s -a distins prin organi
zarea unor spitale mil itare, precum şi prin conferinţele pe care le-a ţinut soldaţilor. 

Astfel în anul 1 9 1 6, protopopul Elie Câmpewm a fost numit de către generalul 
Mărdărescu conferenţiar al arma·.ei a doua (de nord), apt , j  în anul 1 9 1 7  a fost admini stratorul 
Spitalului nr.428 din Piatra-N eamţ, al spitalelor de la 1\ .imăstirea Bistriţa şi apoi di rector al 
�coli i  primare din Dobren i, j ud. N eamţ l J .  

S-a reintors in Ghcorgheni î n  anul 1 9 1 8, fiind împukrnicit prin ordinele generalului 
Traian Moşoiu, comandantul Corpului 4 Armată, din 24 noiembrie ş i  respectiv 1 5  decembrie 
1 9 1 8  să facă schimbările ce se impun în administraţia şi pol i \ i a  locală din Gheorgheni 1 4 _  

Î n  perioada 1 9 1 9- 1 920 a funcţionat c a  prof(:sur suplinitor d e  l imba română, fi ind 
numit în această funcţi e de Vasile Goldiş, şeful resortulu i de C ulte ş i  Instrucţiune Publică din 
cadrul Consil iului D irigent, prin adresa Nr.24 1 din 9 122 fi.::bmaric 1 9 1 9, după ce s-a reintors 
la nobila  sa misiune de păstor sufletesc, fiind desemnat pri n D·:crdul 3676 din 27 august 1 92 1  
d e  către arhiepiscopul ş i  mitropol itul de Alba-Iulia, Va:;il � Sut iu drept "paroh în Târgu -Mureş 

şi protopop al Districtului Murăşului ,  Vicariatul Secuim ti ' ' i :i . 
Activitatea desfăşurată in anii primului ră,:hoi mondial a fost răsplătită de 

autorităţi l e  României Mari, prin acordarea unor inall:e d i stinc�i i ,  ale c:1ror brevete se află în 
fondul personal depus l a  Arhivele N aţionale de către urmaşii i lustrului protopop. 

Astfcl la 14 mai 1 9 1 8 , Rcgde Ferdinand îi acordf; "C rucea Re�ina Maria" clasa a I I 
a pentru "zelul şi devotamentul remarcabil cu care a c-rganiz2 t şi administrat Spitalul Nr.428 
în 1 9 1 7" 1 6, iar la 30 martie 1 920 Ministerul de RiizhJi conferea "Sfinţiei Sale Părintele 
Protopop Câmpeanu Elie, administrator al Spitalelor lvlil i1arc de la Mănăstirea B istriţa, 

Crucea Comemorativă a Război ului 1 9 1 6- 1 9 1 8" 1 7, bn vetui fi ind semnat de ministrul de 
război generalul Răşcanu. 
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La 25 septembrie 1 93 1  regele Carol al l i --lea, prin brevetul nr.32 1 9, contrasemnat de 
preşedintele Consiliului de Mi niştri Nicolae Iorga, il nume�te pe protopopul Elie Câmpeanu 
din Tg. Mureş membru al Ordi nului Fcrdinand l în �rildul de Cavalcr1 8 .  

L a  27 mai 1 932, Prefectura jud. Mureş i l  în�a i inw p..: protopopul Elie Câmpianu, că în 
ziua de 8 iunie 1 932 se va distribui. la Tg.Mureş meda lia "Fcrdinand 1" şi brevetde acestei deco
ratii tuturor ofiţerilor şi soldaţi l or foşti voluntari în iU'I 1ata română în primul război mondial . 

Pe versoul adresd prefecturii există unnătoarct. însemnare autografă plină de sem
nificaţii faţă de personalitatea protopopului :  "Arn ?rimit dccoraţiunea la 8 iunie 1 932 fără 
brevet care încă nu a sosit dela Minister; această mc :lal ic laolaltă cu alţi, intelectuali am resti
tuit-o O-lui General al Diviziei din loc .(al itate) �ii [ - lui L Vascan senator ca să (o) distribuie 
altor voluntari săteni care nu au putut fi decoraţi deoarece nu au fbst trimise în nr. deajuns de 
la Minister - având atunci a-mi restitui laolaltă cu brevet'JI .  El ie Câmpeanu, păr. protopop" 1 9. 

Dar şi recunoştinţa celor care i -a păstorit c� prcct s-a materializat într-un frumos gest 
şi anume la 1 8  iul ie 1 926, Comiliul comunei Subcetctc ( 'v'arvi;� denumirea de atunci n . n . L . B . )  
a conferit cetăţenia d e  onoare lui I l ie Câmpeanu, pmtop,:�p, ac:ordându-i o frumoasă diplomă 
semnată de primarul Vasi le Dobreanu şi notarul ce1 c'Ja! Iacob, ca secretar al consiliului20. 

La 8 decembrie 1 936, cu puţin înainte d � plecarea dintre cei vii a protopopului, 
Mitropolla română unită de la Blaj î l  distinge cu t , t Jul ,je "Cano nic Onorar al Arhidiecazei 
greco-catolice române de Alba-Iulia şi Făgăraş" . lu: indu- se în con:;iderare "destoinicia, expe
rienţa şi alte virtuii lăudabile ale Preaonorat Fri'kţiei Tale ,  precum şi servici i le bune şi folosi
toare aduse cu zel şi devotament într-un lung şir dt ani, pe diverse terenuri ale vieţii noastre 
bisericeşti, mai în urmă prin zidirea frumoasei biserici de acolo" (de la Tg. Murcş)24 _ 

În perioada cât a sluj it ca protopop la Târgu Mtcreş Elie Câmpianu s-a implicat activ 
în viaţa culturală şi politică a Cetăţii, fi ind ini1iatorul înfi inţării "Societăţii de Istorie, 
Arheologie şi Etnogratie a judeţului Mureş" ( 1 924 ' •  preşedinte al societăţii "Liga Culturală" 
- secţia jud. Mureş, membru al "Astrei", al Efllriei căminului de ucenici, al Comisiei 
culturale a municipiului Tg. l\1ureş. 

Pe timpul guvernulu; condus de N icolae I orga - 1 8  apri l ie 1 93 1 -3 1  mai 1 932 - Elie 
Câmpianu a fost deputat în Parlamentul României �i chi ar prdect al judeţului Hunedoara22_ 

Cu ocazia constituir i i  Consiliului local .il municipiului Târgu-Mureş la 2 1  iulie 
1 930, Elie Câmpianu este proclamat preşedinte de vârstă al consiliului şi îşi dovedeşte încă 
o dată tactul, reuşind să aplaneze un conflict ap�.n1t între consil ieri i Blocului M uncitoresc ş_i 
ceilalţi consil ieri, vis-a vis de atitudinea faţă de n:gele Carol al I l-lea, recent proclamat de 

Parlamentul României ca rege sub acest numf:, f�>stul rege minor Mihai, redevenind prinţ 
moştenitor şi primind titlul df: "Mare Voievod de /,Iba- i uli a" . 

Conflictul a fost declanşat de consil i  c:n i l  Dr Bcrnady Gheorghe, fost primar al 
Târgu-M ureşului . 

l ată cum este consemnat acest episod in r'roceml ve:rhal al şedinţei de constituire a 
Consi l iului comunal din dată ele 2 1  iulie 1 930, aflat in arhiva Primăriei Tg. Mureş23 : "OI. con
silier Elie Câmpianu a fost designat prin ac:amaţiune de preşedintede vârstă, preluând 
prezidiu!, mulţumind pentru încrederea dată, îndeamnă. la lucru comun pe d-ni i  membri i .  

O I .  consilier Gheorghe Bernădy spune că şi pe dânsul şi pc soţii (tovarăţii n .n .L.B.)  
O-sale i-au atins foarte plăcut cuvintele O-lui Preş!dinte de vârstă, deoarece şi dânşi i  doresc 
a conlucra pentru întregul oraş, pentru cetăţenii ac,:stuifL şi pentru întreaga ţără a cărei supuşi 
fideli sunt. Se foloseşte de prima ocaziune când pt •ate fel icita pe M . S .  Regele Carol al I I-lea 
şi să-şi exprime omagii le sale de supunere. 

La aceste cuvinte toţi cei prezenţi se r idică în picioare strigând "Trăiască Regele" 
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afară de 9 membri ai "Blocului Muncitoresc" cari în mod dernonstrativ rămân şezând." 

După protestele consilil!rului Dr. Ioan Bozdog 1: �re c0re preşedintelui "să nu tolereze 
fapta aceasta şi să dispună cele de cuviinţa.", preşedintele de vârstă Elie Câmpianu "prin 
cuvinte energice dar convingi:itoare invită (pc) membri i reprezentanţi ai blocului muncitoresc 

ca să-şi exprime şi dânşii  omagiul faţă de M.S. prin rid ic<LTe, deoarece n:stul consiliulUI numai 
în astfel de condiţiuni poate conlucra cu dânşi i .  Cei 9 r·�prezcntanţi ai blocului muncitoresc 
se ridică, declarândcă şi ei îşi exprimă omagiile pentru M .S. Regele Carol al ll-lea" . 

Protopopul El ie Câmpianu a plecat spre eterni .ale la 2 1  ianuarie 1 93 7, fiind petre
cut pe ultimul său drum la 24 ianuarie 1 93 7, într-o zi de c uminică, de aproape 3000 de oameni 
care au venit să-i aducă ultimul omagiu24 . 

NOTE 

1 .  Date privind viaţa şi activitatea lui Elie Câmpianu au fosl  r-ublicate de Liviu Moldovan, Societatea 
de istorie , arheologie din judeţul Muref ( 1924- 1 9401.  Dale biografice despre Elie Campianu. 
unul din intemeietorii ei, în . ,Marisia", IV, Târgu-M Jreş, 1 976, p.489-504; Traian Duşa, Elie 
Câmpianu, istoric şi luptător pentru drepturile românilor din &c11ime în perioada pre- şi 
post- memorandistc'i, in "Marisia", VIII, Târgu-Mur•:ş, 1 978, p.227-234. 

2 .  Bunicul lui Elie, Ion Cimpeanu a fost executat la Viile T·�ci i "in priml!.vara anului 1 849 sub acuzaţia 
· 

de instigator al românilor, iar tatăl său, participant b revolu\ie î·n vârstă de 1 8  ani ca lăncier 
in Legiunea a XII-a condusă de Constantin Roma.nu-Vivu, a tbst pr ins şi condanmat şi el ia 
moarte, dar a reuşit să evadeze salvându-şi astfel vi;t\a, el'. Traian, Duşa - op. cit., p .227-228 

3.  Gheorghe (George) Maior - fost timp de 42 de ani un apred�lt. învăţător al �colii primare româneşti 
din Reghin - s-a născut la 25 aprilie 1 846 intr-o hmdlic de prani din Huduc şi s-a stins din 
viaţă la 23 no iembrie 1 927.  Vezi pe larg despre viata sa Î:1 Regi1inui Cultural. Studii şi arti 
cole, I I ,  Reghin, 1 990, p . l 6 1 - 1 65 . 

4. Arhivele Naţionale Tg. Mureş (În continuare Arh.Nat.), Fond,9erso.wl Elle Câmpianu, dos.nr. l ,  f. l -4. 
5 .  Ibidem, f. S .  
6. Ibidem, f.6. 
7. Ibidem, f.9. 
8. Ibidem, f. I 0- 1 1 .  
9. lbidem, f. I J- 1 4 .  

1 O.  T. Popa, Monografia oraşului 1'g. ,\1ureş, Tipografia "Cor·., in", Târgu-Mureş, 1 932,  p .23 1 .  
I l .  Arh. Nat.,  f.232. 
1 2. Ibidem, f.232-234. 
1 3 .  L. Moldovan , op. cit., p .492 . 
1 4 .  Arh. Nat., Fond Elie Câmpiam., doc.nr. l ,  f. l 7. 
1 5 .  Ibidem. f.2 1 .  
l 6 . 1bidem, f. l 5 . 
1 7 . Ibidem, f.20. 

1 8 . Ibidem, f.26. 

1 9. Ibidem, f.24. 

20. Ibidem, f.27. 

2 1 .  L. Moldovan, op. cit., p .493 . 

22 .  Bernădy GyC!rgy, ( 1 864- 1 938) .  Om pol itic maghiar fos1 p .·imar al Târgu-Mureşului in anii 1 902-

1 9 1 3, apoi Comite suprem al oraşului în perioada 1 9 1 3 - 1  9 1 7. Dupi1 1 9 1 8  a ocupat din nou 

funcţia de primat al Târgu-Mureşului în ani i 1 92 6- 929. În anii 1 9:!7-1 03 1 a fost ales depu
tat apoi senator în Parlamer,tul României. 

23. Arhivele Naţionale, Primăria Tg, Mureş, Protocoale, nr. ) l) 1 ,  p. 29ti 
24. Înmormântarea protopopului Câmpianu la Tg. Mureş, � rti•:ol ne semnat, în "Curentul", Bucureşti, 28 

ianuarie 1 937, p.R.  
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ANEXE 

Anexa 1 

LIVIU BO A.R 

1 884, martie 4,  Blaj , Ioan Vancca de Butcasa, arhiepiscop şi 
mitropol i t  greco-catolic de Albz.-l 1Jiia il numeşte pe Elie Câmp ianu 
de "cooperatoriu la parohia Van i zu", (Subcctate Ciuc) 

No. 765- 1 884 

Noi 
Ioan Vancea de Buteasa"' 

din lndurarea lui Dumniedeu si Gratia Santului Sc<mn Apostol icu alu Romei Archiepiscopulu 
si Mitropol itulu greco-catol ic alu Alba-Iuliei şi Fagar�.iului,  Consil iariu lntimu se Statu alu 
Maiestate i Sale Cesarec .si Apostol ice Rege.:;ci , Prc;atu Domcsticu alu Santiei Sale şi  

Asistente la Sol iulu Pontiti ci u, Membru Fundatori u alt: Asociat iunei Transilvane pentru l it
eratura şi cultura Poporului Romanu, I nspectoru. Suprcmu preste Institutele de invctiamentu 
greco-catolice  din Archidiecesa si Doctoru de S .  Teo logia s.c: .a.  

Prin aceasta facemu cunoscutu toturoru , c aroru se cuvine, cumcă pre lub itulu nostru 
in Christosu Filiu Elia Câmpeanu absolvendu cursulu teologicu si dispusu fiendu de 
Cooperatoriu la parochia Varvizu I nclitului Comitatu alu Ciucu lui i ngrem iata, in  30 Martiu 
1 882. 1-amu ordinatu de Lcctoru şi in 2 Martiu a.c . d.: Subdiaconn şi Diaconu, ear in 4 Martie 
a.c .  1-amu inaltiatu la S. Prl!otia 

Dreptu aceea lasamu Parochului din disa Parochia Multu onoratului Georgiu Crisianu şi
i demandemu in Domnulu ca pre susu memoratuiLI Cooperatori u sc-lu primeasca ca pre atare cu 
tota increderea, se-lu intempint: cu tota caritatea s' . iui1irea ti·atieasca, asemenea mandamu si cura

toriloru si credintiosiloru nostri de acolo, ca in cele, cr se ti•!l1U de oficiulu parochiale, se-i presteze 
tota obedenti�a si supunerea, ce se cuvine unui Coop,:rator iu an:hidi•!cesanu. 

Spre a carui lucru mai mare intarire clamu aceste Litere provedinte cu subscricrea 
noastra propria si cu sigi lulu nostru oficiosu. 

Blasiu din Castelulu Resiedintiei Nostn: mctropolitane la 4. Martiu anulu Domnului 
1 884., ear alu Archiepiscopatului Nostru anulu alu X J V I·'. 

L . S .  loanu 
l'vktropolitu m.p.  

*Arhivele Naţionale Direcţia jud.  Mureş - Fond pers om.( Etic Câmpeanu, dos. l ,  f9, 9v. 

Anexa 2 

1 898, iul ie 9, Blaj Victor Miha.lyi de Apşa a.rhiepiscop 
şi mitropo l it greco-catol ic român de A lba-l ul iaşi Făgăraş 
îl numeşte pe Elie Câmpeanu viceprotopop al districtului 
Giurgeului şi inspector al şcolilo1· greeo-catolice din 
acel district 
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Nr. 2806- 1 898 

Noi 
Victor Mihalyi de Apsia* 

Din îndurarea lui Dumnedieu si gratia Santului Scaut1U Apostolicu alu Romei Archiepiscopu 
si M itropol itu greco-catolicu romanu de Alba-Iulia si Faguasiu, C..1nte Romanu, Prelatu 
domesticu alu Sântiei Sale Pontiftcelui Romanu, Asistentu la Tronulu Pontificiu, membru 
onorariu alu Academiei române si Doctoru de SS. Tt:olugia . - s . c . J -

Onoratului in Christosu Frate Elia Câmpeant t .  parochu grcco-catolicu in Varviz, 
mântuire dela Domnulu si B inecu\'entarea N oastra ar•;h terca:;căl 

Oficiulu protopopescu alu districtului Giurgeului dcvenindu vacantu de 
dreptu si in fapta prin promovarea, Preaonoratului i ,1 Christosu Frate Artemiu 
Codarcea l a  oficiulu protopopescu alu Turdei, mtcntplata prin dccisiunca consisto
riale de datulu 29 Manie 1 898, Nr. l 635 ,  s-a iv itu m:cessitatea, ca conformu detor 
intiei Noastre archipastoresci se ne ingri girnu d e  administra.tiunea esacta si prompta 
a trebiloru bisericesci d in  acclu districtu. 

Spre scopulu acesta amu Iuatu in cons ideraţiune pari ntiasca cualificatiunea 
si  insusirile laudabile, cari dupa informatiuni aemnt: de c red iementu le intrunesci si 
le-ai doveditu Fratia Ta in oticiele, ce le-ai portatu până <l.CW11, anume :sciintia, doc 
trina sacra, cunoscintia sânte lor canoane si a legioru patriei, prudentia si pietatea 
preotiească, precum si alipirea sincera de asiedeami nte le sântei noastre biseri cc;  si 
nutrindu firma sperantia, ca aceste într-W1u C·;!r.:u mai largu dt: activitate le vei intrc
buintia spre binele spiritualu alu s. bisericc, ·- amu aflatu in Domnulu, ca in coîn
tielegere cu Cons istori ulu Nostru Archipiescopescu se Te alegemu pre Fratia Ta si 
se Te constituimu, precum in virtutea l ittere lnr presente Te si denumimu s i  
constituimu Viceprotopop u actualu alu d istrict :Ji ui G iurgculu t .-

Dreptu-aceea inz.estrămu pre Fratia T< cu j Jrisdictiunea sacra, cu auctori 
tatea ecclesiastica si cu toata poterea ad.ministn.tiv<J şi jud ic iaria, care atâtu in trebile 
ecclesiastice civile, câtu s i  in cele disciplinare ;c cuv ine unui Viceprotopopu con
formu ss. canaane si mai :llesuin sensulu celom cuprinse in Capu VIII, Titlu I l  alu 
Decreteloru Sinodului provincialu de Alba-Iulia si Fagarasiu din anulu 1 872.-

Mai departe Te denumimu si constitui mu 1nspectoru alu scolelor nationale 
gr. cat. din acelu districtu, si-Ti dămu poterea •le a dispune si intreprinde toate cele 
ce suntu necessarie pentru prosperitatea inveti; memului erestincscu, dupa cum se 
afla statoritu in capu VII :;i VIII  alu Regulamenlul u .  scol·�loru poporale din 
Archidiecesa Albei-lu l ie  din 3 1  Octobre 1 876 nr.326 1 .  

Asemenea Ti damu dreptulu indatinatu de a to losi titulcle s i  a potta insem
nele cu oficiulu viceprotopopu si-Ti concedcmu si potcre deplina de a pretinde si a 

primi tote ven itele si acc identie le, tote comp•:tientiele si ':mol umentele, tote cadin
tiele si beneficiele, cari suntu legate de oficiull protopop•:su alu districtului 
Giurgeului, ca neimpiedecatu se la poti capela tote in sensulu statuteloru archi 
diecesane si dupa datina vigenta. 

Asteptam insa dda inteleptiunea Fn.tiei Tale, ca i ntre marginile supunerei 
si ascultarei canonice , care in poterea legatur·ei h1erarchice o detoresei acestui Sântu 
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Scaunu Metropol i tanu, cu zelu neadormit J se porti grigc de intregitatea cn:dintiei ;  
cu caritate fratiasca se intaresci discipl ina �anonica i:1 Veneratulu Cl eru si  se sustieni 
cu discretiune semtiulu de detorintia nestirbitu in totu per.mnalulu ecclesiasticu alu 
comuneloru bisericesti credinte acum sub respunderea hatiei Tale Sîmtiasca 
poporulu crcstinescu alu districtului Giurgeului intru di!>pusetiunile Fratiei Tale 
Onorate pre superiorulu seu luminatu, pre parhte le binevoitoriu; - intru judecăti 
intempine deapururea dreptate, in necazuri s fatu si rnangâiere, intru totc afle caritate 
si ajutoriu de graba, ca pastorindu Fratia la cu ,:>rudentia acelu districtu spre liniscea 
si buna renduiala santeloru biserice, toti se preamareasca pre Tatalu nostru celu din 
ceruri 

Dealta-partc comitemu Vicari loru, Protopopiloru, parochiloru si toturoru 
personeloru bi sericesci din Archidiecesa gr cat. (!c Alba-·lulia si Fagarasiu, carora 
li-se va areta, i n  deosebi asteptamu dela \'eneratulu Cleru si credintiosului poporu 
alu districtului Giur�;eului, cari prin aceasta i-se concredu, ca pre Fratia Ta 
Multonoratu lu Elia Câmpeanu se-lu recunoasca de viceprotopopu actualu pre lege 
constituitu, respective se-lu primeasca cu onoarea cuven ita, - se-i dea cadintiele 
legale , si se asculte de elu cu obedentia canonica, ca de superioru \u loru. Era pre 
inclitele jurisdictiuni comitatense si pre n:spectivcle deregatorie din afara cu onore 
le recercamu, ca pe Fratia Sa Multonora.tulu El ia  Câr.1peanu acum constituitulu vice
protopopu alu districtului Giurgeului se-lu intempine cu buna-voincia in causele ser
viciului publ icu, se-i dea assistinti cuveni :a in sensulu legiloru si se-lu sustiena in 
scutintiele si inmun itatile, ce-i competu ca viet:protopopu atâtu in sensulu santeloru 
canaane, câtu si in sensulu legiloru patrie; . 

Spre a caroru asiendiamentu mai bunu datu-amu aceste littere intarite cu 
iscalitura Noastra si cu impressiunea sigil ului metropol i,:anu, - din sedintia 
Consistoriului archiepiscopescu de Alba-Iulia si Fagarm:iu, tienuta in Curtile 
Castelului N oastru din Blasiu la 9 Iul iu st .n. anulu Domnului O mia optu-sute 
noue�ieci si optu, alu Archiepiscopatului Nostru anulu alu patrulea . 

Victor Mihaly i m .p . 
Archiepiscopu si Mitropolitu de 
Alba-Iulia si Fagaras iu 

Stcfanu Popu m .p . 

v ice notaru consistorialu 

*Arhivele Na�ionale Direcţia jud. Mureş, Fond personal E/ie Câmpeanu, dos. nr. l ,  f. 1 0- 1 2  

Anexa 3 

1 908, octombrie 1 4/27 Blaj .  M itr opobtu de Alba-Iulia 
Victor Miha.lyi îl numeşte pe I l ie Câmpeanu, viceprotopop 
al districtului Giurgeului din anu . 1 898, ca protopop 
al districtului Giurgeului, datoritil ştiinţei , zelului, p ietăţii, 

purtării şi activităţii de până atunci. 

Nr. 7 879- 1 908 
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Mutonorate în Hristos Frate ! *  

Luând Noi în părinţasdt 1.>:msideraţiune ştiinla, lelul . pi etatea ,  purtarea ş i  activitatea, 
cari frăţia Ta le-ai dovedit până acLim în servi ciul sfi ntei Noastre Biserici ,  
mai ales din 9 Iul iu 1 898, ca vicepro :opop actual al districutl ui pro
topopesc G iurgeu, în care calitate fusqi ccnstituit p1·in decretul acestui 
Consistor din 9 Jul i u 1 898. Nr.2806., . .  �i vr, ind a-Ti da un nou îndemn spre 
tot ce este bun şi plăcut lui Dumncze1 1 ,  în conţelegere cu Consistoriul 
Nostru Archiep i5-copesc am aflat în Domnul a Te denumi de protopop actu
al al districtului Giurgeu, precum în virtutt:a acestui decret Te şi denum im 
şi-Ti dăm toate drepturile şi facultate8 ,  să-Te poti folosi de insemnele de 
onoare, ce compet protopopi lor archicl i ece:;-.ani în înţelesul statutelor archi
diecezene şi al datinei vigente. 

lmplorându-Ti ajutorul lui DJmm zeu şi dându-Ti binecuvântarea 
Noastră Archiepi scopească am rămas In Curţile Casrelului Reşedinţi i 
Noastre Archicpiscopeşti în Blaj la 1 4 /27 Octobre anul Domnului una mie 
nouă sute opt, iar al Archiepiscopat:.dtti Nostru anul al patrusprczec:elea. 

Mu ltonoratului 
I l ie Câmpeanu 

viceprotopopul Giurgeului 
în Gyergyaszentmiklos 

Victor Mihalyi 
Metropol it de Alba- Iulia m.p. 

L . S .  

Iacob Popa m.p. 
protonotariu consistoriale 

'" Arh. Nal. ,  Direcţia jud. Murcş, Fond personal Elie Câmpe.a•1u, des. nr. l ,  f. l 3 , 1 3v 

Anexa 4 

1 9 1 9,februaric 9/22 Sibiu. Şeful Rc:1ortului Cultelor şi 
I nstrucţiunii Publice din cadrul Consi l iului Dirigent , 

Vasile Goldiş îl numeşte pe Elie Cil.mpeanu. profesor 
suplinitor de l imba română la Liceul 1 başfalău (azi 
Dumbrăvcni). 

CONSILIUL DIRIGENT ROMÂN 
RESORTU L  CUlTELO R ŞI AL 
INSTRUCŢIUN il  PUBLICE 

Nr.24 1 - 1 9 1 9  

D o m n u  1 e��< 

Sibiu, 9/22 Februarie 1 9 1 9  

Potrivit ordinului nostru Nr.2 1 6  din  1 9  Januar ic  a.c . V ă  facem cunoscut, că V-am 
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numit în mod provizor şi in calitate de suplinitor de l imba română la Liceul din lbaşfalău . 
lnvitându-Vă să luaţi in această privinţă contact cu Direcţi unea liceului din 

lbaşfalău, că renumeraţia ce vi se cuvine se va stabili  ulterior, d1:spre ceea ce Vă vom aviza 
la timpul său. 

Domnului Elie Câmpeanu protopresbitcr 
Iba'1fu JrLu 

Goldiş m.p. 
Şeful resortului de culte şi 

instrucţiune publică. 

• Arh. Nat., Fond persona/ Eiie Câmpeanu, dos. nr. l ,  f. l 8 . 

Anexa S 

1 9 1 9, februarie 1 2  - Tîrnăven i .  Decretul prefectului Comitatului 
Târnava-Mică prin care protopopul Elie Câmp,�anu este numit ca 
delegat pentru preluarea liceului de stat din lbaşfalău (�i Dumbrăveni) 

Prefectul comitatului fârmtva-Mică 

24 1 /a - 1 9 1 9  Res . Clllt. 

DECRET* 

Bazându-mă pe puterea dreptului primit c ela Consi liul Dirigent Român 

numesc 

pe dl . protopop I l ie Câmpianu din lbaşfdău ca delega1 pentru luarea în primire a 
liceului de stat din lbaşfalău şi îl investesc cu toatt drepturile reservate în legi şi ordinaţiuni .  

Dat i n  Dsânmărtin la 1 2  faur nou 1 9 1 9  

L.S .  
O. Marian Căluţu m .p.  

prefectul comitatului Târnava-M ică 

• Arh. Nat., Fond personal Elie Câmpeanu, dos. nr. l ,  f. l 9. 

Anexa 6 

1 92 1 ,  august 27, Blaj .  Vasile Suc.iu, athiepiscop şi Mitropolit de 
de Alba-Iulia şi Făgăraş, îl numeşte p·� El ie Câmpean "de paroh 
în Târgu-Mureş şi protopop al di strictului Murăşului,Vicariatul 
Secui mii" 
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Nr.3676 - 1 92 1  

Noi 
Vasile Suciu"' 

Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Aposwlic al Romei , Arhiepiscop ŞI  
Mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş s.c.l .  

Preaonoratului Elie Câmpeanu paroh în Ghe01gheni, Vicariatul Secuimii, şi pro 
topop al districtului Giurgeului, aparţinător .buhidiecezci gr, ;:at. de Alba-Iulia şi  
Făgăraş, mântuire de la Domnul şi binecuvânt1rea \loastră Arhiepiscopească. 

Luând noi în dn:aptă cumpănire şli in!a, pietatea, zelul şi puterea Frăţiei 
Tale, pe cari le-ai dovedit până acum în serviciul sfintei noastre Biserici şi 
voind a-Ţi de un nou indemn spre tot ce c bun şi plăcut înaintea lui 
Dumnezeu, in conţelegere cu Com:istorul Nostru Arhiepiscopesc şi pe baza 
concursului public de datul 22 Ianuarie 1 92 1  N 398 1 - 1 920, am aflat în 
Domnul, ca absolvându-Te, pe cum priu aceasta Te şi absolvăm de legătura 
parohiei, Gheorgheni, Vicariatul Secui nii, �i de oficiul protopopesc al dis
tricutului Giurgeului,aparţinător Arhidiccczei gr. cat. de Alba-Iulia şi 
Făgăraş, unde şi în care calitate ai piis10rit până acum, să Te numim, pe cum 
prin aceasta Te �i numim paroh în Tâ:·gu-!\1ureş şi protopop al districtului 
Murăşului, Vicariatul Secuimii .  

Provăziindu-Te deci cu jurisd icţiunea de lipsă şi  înzestrându-Te cu 
toate drepturile -şi insigni ile, cari se cuvin unui paroh şi protopop, în inţele 
sul sfintelor canoane, al statutelor arhidiecezane şi �,J datinei vigente, Te 
îndatorăm totodată se porţi părinteşte grije de binek sufletesc şi trupesc al 
turmei cuvâmătoare încredinţate păstoririi Frăţit:i Tnlc. 

Blaj ,  la 27 August anul Domnului un a  mie nouăsute douăzeci şi 
unul, iar al Arhiepiscopatului Nostru mul 31 II-lea. 

Vasile Suciu 
Arhiepiscop şi Metropol it 
de Alba-Iulia şi Făgăraş 

S.S. indescifrabil 
protonotar consistorial 
din:ctmul cancelariei 
metTopolitane 

'"Arhivele Naţionale, Direcţia jud. Mu::eş, Fond personal E.'ie Câmpew1u, dos. l ,  f.2 1 ,  2 1  v. 

Anexa 7 

Blaj,  1 92 1  ,august 27. Arhiepiscopul ş !  Mitropol itul Vasi le Suciu 
îl anunţă pe protopopul Reghinulm Ariton M. Popa despre numirea noului 
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protopop al Tractului Mureşu lui , ş i  î i  mulţumeşte pentru osteneala depusă 

în perioada cât a girat aceastâ funcţie 

Nr.3676- 1 92 1  

Preonorate în H risros Fwtc 1 * 

Prin aceasta î-Ti notificăm că pe Preaon.(oratl'l ) Elie Cimpeanu paroh-protopop în 
Gheorgheni l-am denum it de paroh al Târgu-Mureşilui şi protopop al Tractului Murăş 
(Vicariatul Secuimii) invit;lndu-1 totdeodată, ca C\l privire la ziua introduceri i Sale în noul 
beneficiu să se adreseze Prcon.(oratei) Frăţiei Tale. 

Când Te delcgăm cu introducerea noulu 1 paroh-protopop al Târgu-Murăşulu i , le 
recercăm ca să provoci pc On. Alexandru Gl igor admin istrator interimar a parohiei Târgu
Murăş să resigneze Oticiul parohial noului titular pe lângă inventar în trei exemplare din care 
unul, împreună cu un exemp lar din inventarele lua1 c la predarea Oficiului protopopesc se vor 
susterne Arhivei metropoliLane. 

În urmă î-Ţi mulţumim pentru bunele s<�rvic i i  ndusc B iseric i i  prin administrarea 
tractului Murăş şi pentru zelul ce l -ai dovedit în rt'peţit(! rânduri alergând din depărtare pen
tru aranjarea chestiuni lor grele din parohia şi protc popiatul Târgu-Murăşului .  

Blaj, din şedinţa consistorială, ţinută la r· augllst 1 92 1 .  

Preaonoratului 
Ariton M. Popa 
Protopop 

Vasile Suciu 
khiepiscop şi Mitropolit 

în/Reghin 

*Arhivele Naţionale - Fond Pmtopopiatul greco-cato.'ic Tg Mim!Ş, dos. nr. l 289, f.4. 

Anexa 8 

1 932,  mai 27, Tg. Mureş. Prefec 1ul judeţului M ureş înşti inţează 
pe protopopul I lie Câmpian c:1 în ziua de 8 iunie, va fi decorat cu 
medalia , ,Fe:rdinand 1" acordat ii participanţilor voluntari la pri 
mul război mondiaL 

No. l 34 1 6/932 

Domiei-Sale Domnului 

Prefectura judrţului ·� 
MUfi!Ş 

Câmpian I l ie 
protopop 

Tg. Mureş 
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Cu onoare vâ facem cunoscut că, în ziua de 8 i unie a.c .  s•! va distribui în Tg. Mureş 
în cadre le unei serbări, medal ia "Ferdinand l" şi a brevetelor ace ste i decoraţii , tuturor dlor 
oficeri şi soldaţilor foşti voluntari In armata română. 

Făcând şi O-Voastră parte din Corpul Voluntarilor. cu onoare sunteţi rugaţi a Vă 
prezenta în ziua de 8 iunie a.c. ,  pentru preluarea decora ţiei ş . a brevetului. 

În susamintita zi Ia ora 8 a.m. toţi voluntarii  se vor aduna în Casarma Cercului de 
recrutare/Cetatea veche/ unde se· vor grupa pe unitâţ:: tn:când pe urmă Ia Te-Deum-ul care se 
va oficia în faţa primăriei la ora 1 0, unde se va face şi c istrihuirea dec: oraţi i lor. 

După încheierea serbării va fi o masâ co:nună în W1a din casarmele care se va 
designa de cătrl\ Comandantul Diviziei, care masă S(: Ya oferi de cătril Prefectura judeţului 
Mureş şi Primăria Tg.Mureş. 

Tg.Mureş, la 27 mai 1 932 
L.S Prefect 

St. Pamea m.p . 

"'Arhivele Naţionale DireC\ia jud. Mureş, Fond personal E/ie Câmpean, dos. nr. l ,  f.26 

Anexa 9 

1 936, decembrie 8 Blaj. Arhiepiscop1.i l Alexandru N icolescu 
îi acordă protopopului Elie Câmpeam ti tlu l de "canonic onorar" 
al arhidiecezei greco-catolice romfine de Alba-Iulia şi Făgăraş 
luând în considerare "destoinicia, exp erienţa şi alte virtuţi /ău
dabile" ale protopopului.  

MITROPOLIA ROMÂNĂ UNITĂ - BLAJ"' 

No. 7500/936 

Prconorate în Hristos F :ate. 

Luând noi în părintească comidcraţiune destoinicia, experienţa şi alte virtuţi lăudabile ale 
preonorat Frăţiei Tale, precum şi sevici ile bune şi folos itoare aduse cu zel şi devota
ment într-un lung şir de ani, pe diverse terenur ale .-iţi.!i noastre bisericeşti mai în 
urmă prin zidirea frumoasei biserici de acolo, şi voind a-Ti da dovadă a recunoştinţei 
Noastre �i un indemn spre muncă neobosită sprt· b ine le �i prosperarea sfintei biseri
ci, în conţe legere cu Consistoriul Nostm arhie]'iscopesc, am aflat în Domnul să Te 
distingem, precum în virtutea acestui decret Te �i distingem, numindu-Te canonic 
onorar al Arhidiecezci grcco-catolice române de Alba-I ul ia  şi Făgăraş. 

Drepturile şi favorw·i le, de cari Te vei Jucw·a de pe urma acestei promovări 
onorifice Ţi se vor împărt:'lşi ulterior. 

Blaj , din şedinţa Consistoriului arhi·�p iscopesc de Alba-Iul ia şi Făgăraş, 
ţinută la 8 decemvrie 1 9 36.  

Alexandru Nico lescu m .p . Augustin Falea m .p. 
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Arhiepiscop şi Mitropolit de 
Alba-Iulia !iÎ Făgăraş 

Preonoratului 

L.S 

ELIE CÂMPEANU 
protopop 

protonotar consistorial 

"'Arhivele Naţionale, Direcţia jud. Mureş, Fond personâ Ellt Câmpeanu, dos.nr. l ,  f.27. 

Anexa 10 

1 937, ianuarie 28. Bucureşti. Articolul "Înmormântarea protopo
pului Câmpeanu la Tg, Mutre�" Jublicat în ziaml "Curentul". 

ANUL X No . 3 229 Joi, 28 ianuarie 1 937,  p.8 

CURENTl lL 

ÎNMORMANTAREA PROTOP JPULUI CÂMPEANU 
LA TG.MIJ REŞ 

"Tg. Mureş - Înmormântarea protopop11lui - canonic onorar, român unit ELIE 
CÂMPEANU, s-a făcut Duminică cu o dosebită Cl remonie. 

Corpul decedatului a fost depus în Catedrala greco-catolică, unde s-a oficiat servi
ciul funebru de către : canonic Victor Pop (Blaj); prutopop Iuliu Maior (Blaj);  Coriulan Sabău, 
prof. (Blaj) ;  părintele Dredenţianu Ion; Bucur Iul iu ;  Donescu V. (Gurghiu); Bucur Iuliu; 
Turcu V.; Roman 1. ;  Melintc Alex. (Oroiu); Micle;i Ion; Olkanu Ion (M. Niraj); Alexandru 
Simion (Sângeorgiul de Mureş); Bogdan Naşcu ( krnuţeni); N. Roman (Oroiu românesc); 
Trifan Victor (Ungheni); protopop Nicoară Eugen (Râciu); Comes Ion (Emeii); Piroska N.  
(Sf. Andrei); Maxim Pop (Sântioana); Precup /dex . (Seuşa); Mera Ambrozie (Ceauş); 
Aloisiu Simon (Remetea); Gizdavu N. (Mercurea: ; Cizmaşiu 1. (Giadoni); Belea Augustin 
(Bordoşi) toţi în odăjdii .  

A asistat: Ariton Pop canonic- onorar (Reghin) şi abate laross Bela reprez. Biserici i 
romana-catolice. 

Corul Conservatorului Tg. Mureş au dat ră:>punsuri le religioase condus de d. 
Alexandru C. şi un grup de teologi din Blaj .  

COROANE DEPUSE 

Au depus coroane la catafalcul regretatului protopop: Ofiţerii şi trupa gamizoanei 
Tg. Mureş; Funcţionarii de birou spital G. M3.r7.escu (Braşov); Reuniunea Sf. Maria a 
femeilor Române-Unite; Consiliul jud. Mureş; Comitetul judeţean şcolar; Asociaţia prof. 
secundari, Mureş având scri5 pc panglici : ma::-e lui luptător naţionalist şi fost profesor; 
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Direcţia şi Consiliul Liceul de fete "Unirea"; Profesorii şcoalei de ucenici; Corpul didactic, 
l iceul de fete .,Unirea"; Corp didactic liceul industrial; C uratoareb bisericei. 

ASISTENŢA 

Din îndurerata asistenţă notăm : Familia numemasă a de1unctului ; cei doi fii ai săi : 
dr.Liviu Câmpeanu medic (Braşov); d. prefect Porom Jschi, d .  general Georgescu D.,  toţi 
ofiţerii din garnizoană; d-na şi d. protopop Ştefan Rusu, senator; d .  consil ier Muntea losef; d. 
Vescan L ,  fost prefect; d.dr. Gafton D. deputat; d.proc. general P. Avramescu; d. G. Htrăvean, 
prof., preşed. Asoc. praf.; d. L Runcu, preşed. Asoe. lnvăţ. ;  N. Pop, praf. şc. normală; d.  
Moldovan 1 . ,  prof. L.M .V.; d .  prim-procuror Pallade P.; d. Vulcu N. fost senator, d.dr. Musca 
Gavril, avocat; d.prof. David Roman; d. Suciu 1 . ,  învăţ. ; d .prof. Mărtenaş D. ;  d. Fulea, direc
tor de banca; d. Popa Pavel ; preoţii :  Runcan Al .,  N. Papadima, CârjeOJ Lazăr, d. prim-pretor 
Frateli Augustin, praf. Popa Traian şi un numeros publi c  aproxi mativ 2-3000 oameni cari au 
ascultat în biserici slujbe. Onorurile militare au fost date de o companie de infanterie cu 
muzică, comandata de căp. Nelea Traian. 

CU VÂNTĂRIL E 

Canonicul Pop a descris viaţa disp!mltului ; aratând că pe teren naţional a avut un 
câmp larg, fiind Cavaler al Ordinului Ferdinand l ,  aduec salutul l .P.S.Mitropol itul din Blaj .  
Părintele Dredeţianu 1. sptme, că Biserica, Neamul ş i  Tara. aveau o santinelă neadormită în 
răposatul preot protopop. Protopop Stavrofor Ştefan R.usu, senator, descrie copilăria deceda
tului. D-na Elena G. Creţu, vorbeşte în numele Soc. Sf Maria, arătând concursul preţios dat 
societâţii, de defunct. D. Ciortea Gr. , praf., vorbeşte în nwnelc "Astrei"; d. prof Lupşa Ion 
în numele Ligei Culturale; d. dr. Emil Dandea, prima�. în numele catăţenilor; Părintele 1. 
0/teanu vorbeşte în numele Consiliului Judeţean; d. D '1ca Partenie, revizor şcolar, arată că 
viaţa defunctului a fost frumoasă in fapte bune şi avea >entimente de: neam,credi nţă şi bise
rică. Era un sfătuitor neptreţuit pentru toţi; d. G. Tărnăw�anu, preş. asoc. praf. secund. spune 
că: decedatul era una din figuril e  reprezentative din viaţa Ardealului; d. Frăţilă Augustin 
prim-pretor, în numele luptătorilor voluntari; d. Popa Traian, dr. Nuţiu Eugen, V/asa Gh. 
aduc distinse omagii,  aceluia care a fost protopop Elie Câmpeanu. 

După cântarea "Veşnica pomenire" sicriul 1�stt: sem: din biserică, când compania de 
onoare i-a dat ultimul salut. 

S-a format apoi un impozant convoiu care a fost urmat dt: întreaga asistenţă, în 
frunte cu d. general Georgescu D. şi prefectul judeţului . 

Pe tot timpul parcursului, muzica militară a in :onat imnul funebru." 

THE RECTOR ELIE CÂMPIAN J ( 1 859- 1 937 ) ,  
FIGHTER FOR THE RIGHTS OF TH.E ROMANIANS 

LIVING AMONGST THE S lEK LERS 
(Abstract) 

This study is dedicated to the life and activity ofthe rector Elie Cân.pianu who played a very important 
role in the Transylvanian Romanians' effort for gaining politica! and national rights. It is based cxclu
sively on documents which can be found at the National Arcliives of Târgu-Mureş. 
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Elie Câmpianu was horn in Goreni, the Mureş coun .y, in a tiunily that had a tradition in figh

ting for the Romanians national rights. He graduated from th•! Faculty of Theolot.'Y in Blaj and activa
led as a priest and !ater as a rcctc r in the Giurgeu Distric :, betwecn 1 884·· 1 92 1 .  From 1 92 1  ti li his dcath 
which occurred in 1 937  he was the rector of Târgu-Mur-�ş. 

This study is accompanicd by a series of document�. which co:1tirm El ic Câmpianu 's activity 
in different fields such as religion, culture, politics and �:cience. 
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� 
Fig. 2. B revet privind conferirea Ordinului " Cruct!a Regina Maria" clasa a II-a 

protopopului EJi,� C âmpianu. 
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PARTIDELE POLITICE DIN JUDETUL TREI SCAUNE ' 

ŞI STAREA DE SPIRIT A POPULATIEI 
ÎN AN UL ELECTORAL 1 946 

ÎN VIZIUNEA RAPOARTELOR LEGIUNII DE JANDARMI 

Dan Baicu 

Legiunea de jandarmi Tn:i Scaune a luat fiinţE. în procesul d� unificare administra
tiva a României dupâ Marea Unire ca instituţie de ordi ne publică cu o pondere deosebita in 
cadrul autoritâţii de stat. 

În perioada interbelică, Legiunea de Jandarmi şi -a îndepl init cu profesionalism 
misiunile specifice, potrivit Legii de organizare şi fw1.;ţionan: a jandanneriei, in slujba ordinii 
de stat şi de drept. 

Este de relevat faptul că, aflată în slujba int�n:selor de stat j andarmeria, prin statu
tul său s-a situat in afara disputelor politice, aspect val abil !li pentru JUdeţul Trei Scaune, în 
perioada interbelică. 

După eliberarea judeţului de sub ocupaţia străină în 1 944, Legiunea de Jandarmi s-a 
numărat printre instituţiile ce urmau să restabi lească autr ritatea statului român în această zonă. 
Este ştiut faptul că reinstaurarea realei administraţi i româr.eşti în Tre i  Scaune a eşuat ca urmare a 
intervenţiei Comisiei Aliate (Sovietice) de Control situa.ţic menţinută şi după 6 martie 1 945 . 

Din documentele vremii se remarcă şi în o;e privc·�te această componentă militară 
începutul deformării misiunii pentru care a fost creată printr-o politizare excesivă, începând 
cu instaurarea guvernări i Frontului Naţional Democ:·at. Ord inele şi instrucţiunile de la 
eşaloanele superioare - Inspectoratul General al Jandarmeril�i şi minister se referă şi la 
urmărirea scenei politice în ansamblu mai ales in preaj ma alegerilor parlamentare din 1 946, 
an când ministeriatul internelor a fost atribuit lui Teoh11ri Georgescu. 

Materialul de arhivă ce reflectă viaţa polit ic�� din vara-toamna anului 1 946 oferă 
cercetătorului posibilitatea de a remarca nu doar un şir de partide grupate in "B .D.P" şi "opo
ziţie" ci un spectru mult mai larg cuprinzând starea soc ialâ ş i  material ă a popul aţiei ,  relaţi i le 

interetnice şi nu in ultimul rând starea de spirit din jud1:ţ. 
Rapoartele Legiun1i surprind prin obiectivi tal e, semn că aservirea instituţiei unor 

scopuri politice nu se ridicase încă la cotele scontate. Dt ace('a poate surprinde realismul unor 
asemenea documente cu referire l a  compoziţia orgamzqii lor partidului comunist şi a uniunii 
populare maghiare precum şi atitudinea populaţiei româneşti faţă de acestea şi adeziunea ei 
la partidele "istorice" - ţărăn ist şi l iberal . Pe de altă parte sunt relatate posibil itâţile materiale 
şi de altă natură de care se bucura propaganda electotală a B.P.D. comparativ cu permanenta 
urmărire a activităţii partidelor "istorice" etichetate dre pt "n:acţionare" în ordinele provenite 
de la eşaloanele superioare, dar mai puţin în rapoartele întocmite. 

În judeţul Trei Scaune, activau: P.C.R., P.S .D. ,  Frontul Plugarilor şi Uniunea 
Populară Maghiară, grupate în blocul Partidelor Demoaate şi - sporadic - Partidul Naţional 
Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal . 
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Legiw1ii de Jandarmi îi revenea deci ingrata misiune de a se implica în urmărirea 
desfăşurări i campaniei electoral e.  

Vom cita în acest context o serie de izvoare surprinzător de relevante pentru momen

tul istoric pentru care au fost create : 

Inspectoratul general a/ Jandarmeriei, confidenţial personal. Ordin circular 
Nd7.026 din 14 august l946. Bucureşti. 

Din informaţiile receptate în numeroase pl!ncte ale ţării, se constată c:a o primă con
secinţă a perioadei premergc'itoare alegerilor, aglfa'iuni in rândurile populaţ1ei rurale, rezul
tantă directă a propagandei elementelor reacţ1ont1re fnt:adrate in partidele istorice şi alte 
organizaţiuni subversive. 

Jandarmeria, care e.�te responsabilă ordinei ,:·i sigurarqei pe teritoriul rural, are 
obligaţiunea legală să intervină din timp pentru mt�nţinerea liniştei în teritoriu. 

În acest scop, Inspectorii şi Comandanţii de Legiuni personal şi prin organele sub
alterne, vor lua imediat urmăloare/e măsuri: 1 Fiecare inspector şi Comandant de 
legiune se va orienta direct pentru a cunoaşte exact starea de spirit a populaţiei rurale şi ati
tudinea ei în legătură cu apropiatele alegeri staloilmd următoareie concluziuni: 

a) În ce măsură acthează partidele din F'. .. V. D. si cele din opoziţie pentru reuşita lor 
in alegeri; 

· 

b) Care este priza în rându/ maselor populare a Programului Platformă a Partidelor 
Democrate faţă de programele afişate de opoziţie; 

c) Pe ce se poate conta sigur în reuşiw alegerilor şi care sunt regiunile sau 
localităţile unde reuşita în alegeri a B.P.D. nu se Îl'trevede; 

d) Ce măsuri urmează a se aplica pentru c.:analizarea maselor populare în rezervă 
pe linia democrată a F/1./.D. 

2. Se vor stabili precis mjloacele de acţiune utilizate de opoziţie şi îndeosebi dacă se con

firmă faptul că ppoziţia fş i organizează echipe înarmt 'le sau neînarmate sub diferite pretexte (. . .) 
Inspector General al Jandarmeriei 
Genera/ de C.A. Anton 

Directorul Siguranţei şi Ordinii 
Publice 
Colonel N. Stoicescu "IJ 

Conformându-se ace:;tui ordin, rapoartde Legiunii de .Jandarmi Trei Scaune dau 
răspuns fiecărui punct din cuprins: 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Bir. Poliţiei 
Dare de seamă asupra situaţiei politice - 29 aug. 1946 

În genera/ starea de .1pirit a populaţiei, pe razcr ace$tei regiuni (Trei. Swune - n. n. 

) este liniştită iar situaţia politică în legătură cu apropiatele alegeri evoluează normal, fără 
incidente importante. 
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Partidele din FND. activează intens, prin propaganda ce o desfoyoară atât prin adunări 
publice, echipe de propagandă ct.ÎI şi prin răspândire de m'Jnifeste şi prin orice ocazie. 

In ceea ce priveşte opoziţia. face o propagandăfwrle 'ilabă limilându-se la manifestati

uni de la om la om iar în câteva localităţi s-au afişat man!.'i!ste şi lozmci ale partidelor istorice . . .  
O comparaţie între ceea ce a rea/iz a l  B.P.D. şi partidele di1; opm·iţie mJ s e  poate face întrucât par
tidele opoziţiei nu au răspândit propriu zis programele lor in ram ac,�stuijudeţ . . .  În comunele cu 
populaţie românească este necesar a se trimite echip.? de propagandă de la centru, români, 
întrucât actualele echipe de propagandă ale Blocului Partidelor Democratice din acest judeţ sunt 

formate din unguri .. .În comunele cu populaţie maghiară e!> te necesar a se verifica dacă crmducâ
torii locali ai Uniunii Populare Maghiare sunt loiali B. PD 

Comandantul Legiunii l1·faior (. .)2J 

Legiunea de jandarmi f,-ei Scaune 
-Dare de seamă asupra situaţiei politice - 1 6  aug. 1946 

Nu se poate face de pe-acum o apreciere justli Cl.  privire la ce s e  poate conta În reuşita 
alegerilor. Credem că totuşi se poate conta în reuşita alegeri/01: Credem că totuşi reuşita va fi a 
B.PD, iar localităţi unde se poate conta pe ceva din partea parlidelor din opoziţie ar fi Ormeniş, 
unde preotul şi învăţătorul au fost manişti, Aiia Seacă, A . ta Medie. Bel in şi A it a Mare, unde se 
poate ca opoziţia să conteze pe ceva voturi pe considera{ht 'lea câ sunt joşt1 refugiaţi rom(mi ce au 
avut de suferit din partea ungurilor. .. Un pericol în m(iiowl populaţiei de la sale sunt foştii pri
zonieri care se înapoiază din UR. S. S, ce vorbesc faţă de i1 1timii lor cei au trăit foarte rău şi acum 
refuză să l'e integreze in partidele de stânga . . .  Rămâ11e a se 11edea car,? va fi atitudinea celor 
încadraţi in U.P.M pentru că sum zvonuri că se intenţionează formarea unui partid maghiar şi că 

foarte multă populaţie din aceştia se va reţine de la vot. 

Comandantul Legiunii Alaior( .)3J 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Sectorul Ozun . 
Dare de seamă asupra situaţiei politice - august 1 94 6 

În ce priveşte partidul comunist, acesta va activa .�um trebuie dar are printre membrii lui 
şi oameni care s-au înscri.� numai pentnt a scăpa de răspw ,dem7 faptelor ce le-au săvârşit în tim

pul ocupaţiei maghiare şi care in ascuns desfăşoară o poli tică şovină din/re cele mai înjocate iar 

mqjoritatea populaţiei magh iare nutreşte aceleaşi senlime11te şi nu vrea sii declare nimic. 

Comandant sector 
Sit. (. . .j4J 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Dare de seamă asupra situaţiei politice - 16 az !g. 1946 

Confidenţial 
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În ziua de 8 septembrie 1946 a avut loc ţ.rimul congres al Frontului Plugarilor din 
.Jud. Trei Scaune în or. Sf Gheorghe unde au luat parte delegaţii frontului din toate comunele 
cu populaţie românească şi mixtă precum Iarăş, Vâlcele, Breţcu, Lunea Câlnicului, Băc:el, 
Arini, Zagon, Comolău, Dobolii de Jos şi Arcu,; precum şi o mare parte din populaţia 
oraşului Sf Gheorghe. Adunarea a avui loc în P.'uţa Libertăţii unde a vorbit Dl. Minist:u 
Zăroni despre înfăptuirile Gu vernului Democralic. Manfiestareu a decurs în linişte. . .  1 n 
ce priveşte programele opoziţiei, ele nu sunt ajzşate pânii în prezent aşa încât nu se poate 
vorbi de o comparaţie între ce a realizat B.PD şi partidele de opoziţie. 

Comandantul Legiunii 
Maior( .j5J . 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Dare de seamă din 14 sept. 1 946 

Partidul comunist a avut şedinţe în toate comunele prin comitetele de plasă în ziua de 11 
sept. 1 946, delegaţi ai partidului comunist din Tg. M:".treş au finut o conferinţă în comuna Băţanii 
Mari unde. au luat parte circa 30 de persoane. U. PM. a ţinut Întruniri in ziua de 9 sept. 1946 in 
Comuna Micloşoara, unde a luat parte un numă;-· reflrâm de membrii . . .  Localităţile unde nu se 
întrevede reuşita în alegeri pentru guvern sunt: Lunea Câlnicului, Biicel, Vâlcele şi Cova�na (sec
torul Voineşli) - în acestea a prins mult propaganda manistâ. Propaganda opoziţiei se bazează mai 
mult pe problema reprezentării elementului românesc la conducerea comunelor plăşilor şi judeţu
lui unde, spun ei, totul este condus numai de unguri. A fncepul de asemenea să arate în propa
ganda pe care o face că în listele Blocului Partidelor Democrate pentru alegerile parlamentare 
sunt numai unguri, la U.PM La partidul comunist şi part1dul social democrat sunt numai unguri 
şi un singur român reprezentând Frontul Plugari/ar. 

Comandant 
Maior( . .  .)6J 

Sectorul jcmdarmi Covasna 
Către 
Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 

In acest teritoriu (judeţul Trei Scaune� - �1. n.) având în vedere că românii sunt în 
minoritate, reuşita Blocului Partidelor Democratice este s1gurâ . . .  · Opoziţia acţionează pe 
ascuns şi aceste partide (simpatizanţi - n. n.) su/JI •rnm,!i în c.omunele locuite de români . . .  În 
Voineşti-Covasna toţi locuitorii sunt manişti. Chiar şi unii conducători ai Frontului 
Plugurilor simpatizează pe Maniu . . .  Românii sperâ că acestt: partide le va face dreptatea ce 
pretind că o au. 

Şef sector 
Plutonier Major ( . . .) 7) 
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Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Sectorul Baraolt 

3 1 3  

fn comuna Aiia medie, la 4 septembrie 1 94li a fost o i11lrunire a Frontului Plugarilor 
vorbind Dl. Jnspect. Şcolar Vasile.�cu din Sf Gheorghe �a un foarte mic număr de locuitori . . .  
fn rândurile populaţiei din aceasta plasă (Baraolt - n n.) r.z1 .�e poaie face de pe acum un 
bilanţ în vederea alegerilor însă membrii Înscrişi în B PD. sunt foarte puţini iar populaţia 
maghiară este încadrată în U.PM. . . .  Ca măsuri de aplicat i'n această regiune pentru 
canalizarecr maselor pe o linie democrată este ca sâ SE' face/ o curăţenie de elemente şovine 
şi necinstite Încadrate i'n partidul comunist în special. . .  Dacă se vcr reuşi ca guvernul să 
atragă de partea sa prin voturi populaţia maghiară, atunci muşita alegerilor în această 
regiune este sigură. 

Facem aceste aprecieri deoarece se zvoneşte cu toată precauţiunea că U.P M. s-ar ală
tura reacţiunei, fiind nemulţumitâ de atitudinea partidului :·omunis 1 unde .�-au încadrat prea mulţi 
dintre fascişti (harti, ni/aşi, imredi) . . Echipe înarmate ale opoziţiei nu am identflicat. 

Comandant sector 
Plut. Maj. ( .)I!J 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune - Postul O!leni 
Dare de seamă a.1·upra stârii de spirit a popula,'iei mrale şi activitatea ei în legătură 

cu apropiatele alegeri . 

. . .  Populaţia nu are cunoştiinţă şi nu este co,.1vinsâ pe deplin de programul plat
formei decât foarte sumar. fn special maghiarii şovini s.'au . . .  · sub rezerva scopului urmărit ce 
se va realiza mai târziu . . .  

Populaţia din comuna Zălan are o oarecare teamă de P C. p e  chestiunea procedurii 
brutale ce a folosit-o în primâvara anului 1 945 când il; ternase în lagâr mai multe persoane 
nevinovate. În prezent populaţia nu are Înclinaţiuni nici la dreapta nici la stânga, părând a 
avea teamă de partidul comunist. 

Şeful postului Jandarmi Olteni 
Plut. Maj. ss. 9) 

Legiunea de Jandarmi Tr2i Scaune 
Postul de Jandarmi M.icfalău 
Dare de seamă îmocmită cf Ord. Nr. 75 /S/ 1 9"16 al b15p. Jand. Braşov cu privire la 

situaţia politică . 

. . .  Comuna Micfalău cu populaţie Maghiarâ ,, i Română este Încadrată în partidul 
comunist, Frontul Plugarilor şi U.P.M restul partiddor nu au organizaţii - Partidul ţărănist 
(Maniu) şi Liberal (Brătianu). 

Din organizaţiile FN.D activează mai intens U.P.,"-f care intr-o bună măsură dena
turează latura politică democratâ transportând-o într-o acţiune şovină reacţionară care 
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determină populaţia în genaal să abţină de lo mw!festaţii. În comuna Bicsad UP M. 
manevrează tineretul În direcţia şovinismului reacţionar cr1 tendinţe revizioniste în timp ce 
vârstnicii se abţin de la aceste acţiuni făţişe lucrâ11d pC: ascuns Îi1 aceeaşi direcţie . . .  Frontul 
Plugari/ar are incadra ţi pe români.. . Se poate conta pe 9% din gntparea comunistă şi Frontul 
Plugari/ar restul - din U.PM . .  Ca măsuri ce urmează a se aplica - restrângerea libertătilor 
acordate organizaţiunilor U. P M  prin excluderea celor ce dena/llreăză politica democratâ . . .  
Opoziţia nu  are Îf!fiinţate organizaţii locale . . .  

Şeful postului Micfalău 
Plutonier ( . )!Oi 

Secţia jandarmi Ozun către 
Legiunea de Jandarmi Trei Scaune - Biroul Poliţiei 
F.F Urgent 

. . .  Partidul comunist elin comuna Ozun. odatâ pe .săptămână ţine adunări la reşedinţă cu 
care ocazie dă îndrumări de felul cum trebuie făcută wopaganda la sate . . .  Frontul Plugari/ar la 
fel. activează în fiecare. comună prin adunări . . .  Pa�tidui Social Democrat nu are prea mulţi 
aderenţi în raza sectorului. totuşi aceşti câţiva activează pentru reuşita guvernului. . .  

. . .  Nu se poate conta p e  reuşita Guvernului în convma Lunea Câlnicului. Băcel ş i  o parte 
din comuna Dobolii de Jos wule majoritatea popu/a•iei este manis1ă şi brătienistă . . .  Maşini cu 
propagandişli din partea partidelor de opoziţie trec prin le calităţile unde nu sunt posturi de jan
darmi strigând "7răiască Iuliu Maniu ", "Trăiască Portiduil i'ia)ionai Ţărănesc " . 

. . .  Sindicatele muncitoreşti nu activează î1. direcţia politică ocupându-se numai de 
revendicările muncitoreşli. Apărarea patrioticâ n� activează cu nimic, la fel şi Uniunea 
femeilor antfiasciste. Frontul Unic Muncitoresc activează prin echipe de propagandă şi ma
nifestări cu. caracter politic. ARL US activează prin şedinţele ţinute în care sunt expu.se rea
lizările Guvernului . . . Preşedintele U.PM cu ocazia întruninlor ce le prezidează aminteşte 
încontinuu populaţiei maghiare că nu trebuie să z, ite câ m�foritatea populaţiei din Ardeal 
sunt unguri şi deci odată şi odală tot se va face dreptate Ungariei . . .  În principiu, este de 
acord cu programul B.PD . . . .  

Comandantul sectorului de jandarmi Ozw; 
Plut. maj. ( . .  ) "' 

Sectorul de jandarmi Sf Gheorghe 
Către 
Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
F. Urgent 

. . .  Neînţelegeri in organizaţiile politice în rau! satului Olteni sunt provocate pe 
motivul că şeful partidului comunist şi anume .. , a ameninţat că in preajma alegerilor vreo 
cinci persoane din comună vor fi arestate. În comuna Bodoc, şeful partidului comunist orga
nizează adunări în contra autorităţilor comunale. Pentru aceasta este urât de populaţie 
deoarece provoacă neânţelegeri şi spaimă . . .  
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Comandantul sectorului 
Plut. maj. (. . .)1 21 

Sectorul de jandarmi Coliasna 
-Dare de seamă cf Ord. 6945/1 946 al Legium1 

3 1 5  

. . .  Partidele din B.PD. activează intens în 1ederea alegerilor şi se bucură de 
incredere, în special U.P M .este cea mai activă . . .  Se poare conta pe reuşita în alegeri a B.PD . 
. . .  Ca simpatie, U.PM. este pe primul loc fiind o orgon:zaţie pur maghiară . . .  Opoziţia nu a 
organizat echipe înarmate. 

Comandant sector 

Plut. maj. (. . .)1 3J 

Legiunea de Jandarmii TI-ei Scaune 
Biroul Poliţiei şi Siguranţei 
Dare de seamă asupra situaţiei politice 

. . .  La 1 5  septembrie, Frontul Plugari/ar a ţinu: o adunare la Zăbala iar la 20 sep
tembrie U.P Maghiară la Relin. 

În afară de adunările de mai sus s-au ţinut dou1 şedinţe la Prefectura Judeţului Trei 
Scaune, in Sf Gheorghe, la care au luat parte autoritâţile administrative, subofiţerii de la 
Legiune, comandanţii de sectoare, când s-au pus baze/(' secţiei militare a ARLUS. 

Opoziţia nu şi-a evidenţiat cu nimic existen/a Au luat .fiinţă casele alegătorilor În 
majoritatea localităţilor. . Adeziu11ea la Programzd-l'la{(ormă este tot mai numeroasă. 
Populaţia, în special cea maghiarâ, îşi manifestă spl!ra.�ţa Îll reuşita fn alegeri a B.PD. Mai 
greu convinsă este populaţia românească din unele lowlităti unde pmcentul pentru B.N.D. 
este mult sub 50%, restul trecând la PNL. şi PNŢ. (Brâtianu şi Maniu) . . .  În B.N.D. ,  grupul 
cel mai puternic este format din UPM., comuniştii şi m -:J i  puţin Frontul Plugarilor. Opoziţia 
rămâne mai puternică în unele localităţi cu populaţie românea.1·câ . . .  

Comandantul legiunii 
Maior(. .) 14) 

Sectorul de jandarmi Baraolt 
Către Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 

. . .  La 22 septembrie, fn comuna Baraolt a avut loc o intrunire politică unde au par
ticipat toţi şefii şi reprezentanţii partidelor din B.PD : F rontz,,Z Plugari.!or, Partidul Comunist, 
Partidul Social Democrat şi U.PM În masele populare programul-platformă al B.PD. este 
acum bine cunoscut şi e.1·te primit cu multă simpatie . . . Regiuni şi localităţi unde nu s-ar 
întrevede reuşita fn alegeri a Guvernului nu avem, doa,. bănuia/a că în comunele unde sunt 
puţini români cum este Ormeniş, A ita Seacă, Aiia Afedk şi Belin aceştia ar opta să voteze cu 
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unul din partidele opoziţiei . . .  sunt de asemenea zvonuri cii in U-P-M- sunt Înscrişi reacţionari 
şi revizionişti . . .  cu sentimente anliromâneşti care. în 1 944, ca voluntari ai Hitleriştilor au tras 
cu milraliera Împotriva trupelor române şi sovietice . . .  De la asţ(el de organizaţie ne putem 
aştepta oricând la Întorsături politice surprinziiwc •re . .  . 

. . .  Echipe înarmate opoziţia nu are. fnlrc membrii Frolltului Plugarilor sunt mulţi 
care privesc cu simpatie partidele istorice . . . 

Comandant sector . 
Plut. maj. ( .. )15) 

Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Dare de seamă asupra situaţiei politice îr. ;udt·ţul Trei Scaune - octombrie 1 946 . 

. . .  Platforma-program a B.PD. continuă �ă fie explicată alegătorilor de conducă
torii organizaţiilor locale . . .  Localităţile în care se poate presupune că B.PD. nu va avea peste 
50% din voturi sunt cele cu populaţie românească unde opoziţia va avea mai multe simpatii . 

. . .  În sânul U.PM. se zvoneşte că ar .fi vorba de o ruptură care ar urma să creeze o 
nouă fracţiune, aceea a ungurilor, care nefiind de acord cu conducerea oficială a U.P M. s

ar organiza sub denumirea de "Partidul Social M(!ghia,.", cu înclinaţii spre opoziţie. Aceste 
zvonuri deocamdată nu s-au concretizat . .  

. . . Populaţia din judeţ se observă a înclina ce simpatie j.1ţă de U.P M., Frontul Plugari lor 
şi Partidul Social Democrat. Partidele de opoz1ţ.ie ,\unt aproape inexistente cu excepţia unei 
reduse propagande de la om la om şi aceasta numai În comanele cu populaţie românească . . .  După 
cum se prezintă situaţia i'n prezent, în alegeri reuşita ::Jeplinâ o \-a a1 ea B.N.D. 

Comandantul Leg1unii 
Maior(..) l6! 

Sectorul de Jandarmi Covasna 
Către, 
Legiunea de Jandarmi Trei Scaune. 

Este cert că populaţia, în majoritatea ei de pt raza acestui sector este de origine 
maghiară şi prevăzătoare pentru viitor, mai ales d'lcă .1 e ţine seama de neajunsurile făcute 
românilor în timpul ocupaţiei ştie că numai B .. F:D. le poate garanta drepturile ca cetăţeni 
liberi şi ca atare este hotărâtă să voteze cu partide.1e din B.P.D . 

.. . Legea electorală nu o comentează mme;1i di11 populaţia rurală, mai ales că pătu
ra de jos este în necunoştiinţă de cauză . . .  

. . .  Conferinţa de la Paris se comentează asţfei: Un�r.Jrii care formează majoritatea 
locuitorilor vorbesc că deşi Ardealul a rămas al României, aceasta e nesigură căci încă nu 
s-a incheiat conferinţa de pace. Marile naţiuni nu re inteleg, un război trebuie neapărat să 
sosească şi ca atare Ardealul tot nu va rămâne al Romcmiei. Populaţia nu se fereşte a vorbi 
despre un inevitabil război iar România va fi ocupată de Rusia. Mulţi români vorbesc că 
alegerile se. vor face numai atunci când ruşii vor ordone: . . .  
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Comandant sector 
P/ut, ma). (. .} !7} 

Sectorul de jandarmi Covasna 
Către, 
Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 
Bir. Poliţiei 

3 1 7  

. . .  Platforma B.PD. este bine primită de popu.'aţie. U.PM a început să .facă opinie 
separată, in raza sectorului s-a ob..,·ervat că face mare J ropagandâ dorind să meargă pe liste 
separate. Prin aceasta ea arată populaţiei maghiare că ei nu Îi trebuie nici un partid În afară 
de conducere şi de o admini.�traţi(? maghiară totale/. E,, sperâ câ prin aceasta să amelioreze 
situaţia Transilvaniei ca urmare a pierderii ei de căt1·e Ungaria . 

. . .  Se poate sconta in rer1şita alegerilor pe întrHrga populaţie de pe raza acestui sec
tor dacă U.P M. nu va ieşi din B.N.D. formând un pardd separar. U. P M  este cel mai activ 

partid şi de ea depinde reuşita i'n alegeri a Guvernului 

Comandant sector 
Plut, maj. (. .)18J 

Secţia de jandarmi Ozun - 23 oei. 1946 

Către, Legiunea de Jandarmi Trei Scaune 

. . .  Platforma program a Blocului Partidelor Democrate a prins destul de bine în 
masele populaţiei mai puţin în localităţi ca Lunea C 'âlnii.ului şi Băcel care incă nu s-a 
incadrat pe linia democrată a Guvernului. fn aceste.o:� n,, se inln'Vede reuşita În alegeri, fiind 
comune pur româneşti. Ele aşteaptă din partea Guwrn PA lui mai mult ajutor material. 

. . .  OpoziJia lui Maniu şi Brâtianu se manifest,] prin echipe ce colindă cu maşinile 
comunele În timpul nopţi{ afişând lozinci şi manifeste .nsulultoare la adresa Guvernului ca 
"Trăiască Maniu ", "Jos Groza yi comuniştii " . 

. . .  Astfel, Partidele din B.PD. acţionează În mod ir:tens şi făţiş . . .  În comune a fost 
sărbătorită cu mult fast ziua ARL US-ului. 

Comandant sector 
Plut, ma}. (. .) ' 9) 

Legiune dejandarmi Trei Scaune 
Dare de seamă cu privire la situaţia politică - 8 no1embrie 

. . .  Toate partidele B. P D. activează în mod eJ:_-a/ şi cu real j�Jlos pentru reuşita în 
alegeri. Se poate conta sigur pe reuşita în alegeri a l.:. P M ,  după care urmează P C.R.,  P 
Social Democrat şi Frontul Plugarilor. 

. . .  Regiuni unde Guvemui nu ar reuşi în alege.-i sunt numai comunele cu populaţie 
românească unde trebuie să se facă mai multă propaga•ldă din partea B.PD. 
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. . . Pattidele de opoziţie nu au sedii, propt tganda lor se face de la om la om . . .  În ge
neral .l'ituaţia politică pe raza acestei legiuni este javorabllă Blocului Partidelor Democratice. 

Comandantul Legiunii 
Maior ( .. )2°J 

Comandamentul unic al jud Trei Scaune 
Nr 29 din 18 noiembrie 1 946 

Către, 
Legiunea de jandurmi 

Cu onoare vi se trimite Ordinul Nr. 39250 din 18 Noiembrie 1 946 al Ministerului de 
interne de care veţi lua cunoştiinţă şi dispun.� ?xecutarea întocmai considerând că din 
momentul de faţă organele din subordine se consiaeră mobilizate pentru ca alături de forţele 
democratice să apere libertăţile şi regimul democ1 afic. 

Comandamentul unic Trei Scaune 
Prefect (. ) . . 

Copie Nr. 39250 din 18 noiembrie 1 946 

Urmare ordinului circular nr 39275 de as.'ăzi transmis comandamentelor regionale. 
se atrage atenţia că în diferitele părţi ale ţării demente reacţionare din partidele istorice. în 
urma directivelor primite, sub pretextul neprimirii certificatelor de alegător s-au dedat la 
acte de agresiuni şi tulburarea ordinii. Cu această ocaziune. autorităţile jandarmereşti cât şi 
cele administrative nu au avut o atitudine fermâ �·i hmârâtă ceea ce conduce la realizarea 
planurilor reacţiunii de a tulbura ordinea pe tin1pul alegerilor. Se atrage din nou atenţia cu 
toată insistenta asupra datoriei pe care o au orgarrelejudeccltoreşti şi poliţieneşti precum şi 
cele administrative de a păstra ordinea şi de a lovi fărâ cruţare pe toţi care încearcă să tul
bure ordinea publică. Nu se va avea menajamente peni!U acei care încalcă legile ţării şi vor 
.să creeze În acest mod complicaţii serioase. Autori/a/ea va fi păstrată neştirbită şi făcută 
simţită în orice împrejurare. Cu începere din acest moment organele de ordine se consideră 
mobilizate pentru ca alâturi de forţele democratice si' apere libertăţile şi regimul democratic. 

Ministrul Afacerilor Interne 
Teohari Georgescu J.'J 

Câteva concluzi i se tmpun. În primul rân d este de evidenţiat prestigiul de care se 
bucurau Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţ;irăne:;c în rândul electoratului româ
nesc. Cele două partide s-au situat in fruntea acţiun t lor politice pentru făuri rea statului naţio
nal unitar român a unificării administrative şi a reformelor democratice. În Transilvania cel 
puţin, P.N.Ţ., Iuliu Maniu in speţă, s-a bucurat de un respect deosebit cu atât mai mult, cu cât 
după Marea Unire românii  ardeleni au cunoscut libertăţile democratice fireşti, readuşi fi ind 
la sentimentul că vieţuiesc în propria ţară, la demnitatea W11ană şi naţională. Dimpotrivă, 
după 1 944, când partidul comunist reintra in legahtate, datorită c omponenţe i eterogene şi a 
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politici i  antinaţionale,în spiritul "i nternaţionalismului proletar", a imitirii sistemului stal inist 
în contextul servilismului faţă de ocupanţii sovietici (•:u acodul tacit 31 aliaţilor occidentali), 
aici s-au înregimentat o serie de demente antistatale şi mtiromâneşti . 

Nu avem temei uri să privim cu îndoială vcridid latea datelor din rapoartele legiunii 
de jandarmi, chiar dacă ele cuprind exagerări de fe:itll "Programul Platformă al B.P.D. este 
bine vazut de populaţie" căci \'n alte materiale se preciz.ea;�ă că "Legea electorală nu este 
cunoscută de populaţie " !  

Mai mult chiar, surprinde real ismul c u  care sunt consemnate datele şi fundamentale 
ale problemei în condiţii le  regimului de ocupaţie în c<Jre guvernarea instaurată la 6 martie 
1 945 manifesta sub presiuni din exterior o asemenea po.l itică prin care i nstituţii fundamentale 
ale statului democratic, de drept, deveneau instrume 1:e ale regimului totalitar de tristă 
amintire a anilor ' 50 cu dureroase şi îndelungi consecinţe. 

Epurată treptat de cadrck cele mai compet1�nte devotate spir itului de drept (printre 
care şi generalul Constantin Anton ), j andarmeria, cu ::-cn arcahile tradiţr i istorice, a fost de alt
fel desfiinţată temporar spre finele anului 1 948. 

NOTE 

1 .  Arhivele Naţionale Covasna, Fond Legiunea de Jandarmi .i·ei Scaune, dos. 1 88/1 946, ff. 1 97- 1 98 
2. Ibidem, f 245 
3. Ibidem, f 259 
4. Ibidem, f 265 . 
5. Ibidem, f 262 
6. Ibidem, f 266 
7. Ibidem, f 269 
8. Arhivele Naţionale Covasna, Fond Legiunea de Jandarmi }}ei Scaune, dos. 1 88 / 1 946, f 271  
9. Ibidem, f 272 
1 0 .  Ibidem, f 2 73 
I l .  Ibidem, f 2 99 
1 2 . Ibidem, f 304 
1 3 .  Ibidem, f 3 3 6  
1 4 . Ibidem, f 347 . 

1 5 . Arhivele Nalionale Covasna ,  Fond Legiunea de Jandarm i Trei Scaune, do;>. 1 88/1 946, f 3 5 1 
1 6. Ibidem, f 3 6 1  
1 7. Ibidem, f 3 73 
1 8 . Ibidem, f 385 
1 9 . Ibidem, ff 4 1 3/4 1 4  
20. Ibidem, f 425 

2 1 .  Ibidem, f 44 1 

THE POLITICAL PARTIES IN THE DISTRICT OF TREI SCAUNE 
ANO THE STATE OF MIND OF THE POPUI.ATION 

IN THE 1946 ELECTION YEAR 
ACCORDING TO THE REPORTS OF nu: GENDARME LEG ION 

(Abstract) 

The Trei Scaune Gendarme Legion was created during the proces of administrativ unification 
of România, after the Great Union, as an inst itution of public order with a grea role in the state 
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authority. Serving the state intert:st, the Gendarmerie through his statute adopted an atitude apart from 
politica! fights till it's dissolution in 1948. 

After the l iberation oC the district of Trei �caum: fi·om foreing occupancy in 1 944, thc 
Gendarme Lcgion was among those institution that were called to estabi l>h the Romanian state's autho

rity in the area. 
The reports of the Gendarme Legion, marked by (objectivenes, rcn-:cted the politica! li le during the 

summer and autumn of 1 946 as well as a much larger ofth<! prohlemes including social and material condi
tions of the population. intercthnical relationship, and also lhe state of mind in the district. 
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CORESPONDENT Ă DE LA RON.lÎ�Nil DIN SECUI ME ÎN 
' 

"GAZE'lA TRANSILVANllEI'; DIN 1 889 

Vasile Lechinţan 
Octavian Gr. Ze:greanu 

321  

Corespondenţa rom�nilor d i n  secuime, puhl i ;ată in  pr·�sa din a doua jumătate a 
secolului trecut, dezvăluie modul lin care ei erau conex<1ţi la ,·ia�a soci ·�tăţi i  româneşti transil
vănene, al cărui stindard erau în epocă mai ales public;tţi ile importante ale conştiinţei şi pe
dagogiei neamului nostru, printre care "Tribuna" şi "Observatorulul" de la Sibiu, "Gazeta 
Transilvaniei" de la Braşov, "Federaţiunea" de la Pcna şi altele .  

Dacă din alte zone ale Transi lvaniei corespondenţa ,.intel igenţei" române d i n  epocă 
este dominată de luări de atitudine cW"ajoase în probl em!le social-politice naţionale, ne �tep
tăm, fireşte, ca adresele din secuime să fie mai prudjmtc, dat fi ind ponderea mai mică a 
românilor în zonă şi inevitabila teamă de represali i  din panea autorităţilor secuieşti. Teamă 
justificată, de vreme ce într-un memoriu trimis M itropol iei de la S ibiu, preotul ortodox N. 
Puianu din Dobolii de Jos - pe c are-I găsim într-o corcpondenţă trimisă "Gazetei" din 1 889 -

spunea: "Ştiţi cu câtă vehemenţă am fost atacat de pre:;a ungurească pentru energia cu care 
mi-am îndepl init dorinţa şi misiLmea de preot. Vă este cunoscut că arn fost atacat în locuinţa 
mea noaptea şi numai prezenţei de spirit pot mulţumi că n-am fost asa�:inat cu fami l ie cu tot". 
Dezvăluie apoi cum a fost supus la persecuţii crâncenc, acţionat în justiţie, i-au fost aruncate 
în aer cu cxplozibil, într-un mod de-a dreptul terorist. , edifiei i lc  economice parohiale", care 
au ars complet împreună cu avutul săul . 

În "Gazeta Transi lvaniei" din 1 8892 o core�ponden�ă din Dobol ii Inferiori (azi 
Dobol i i  de Jos, jud. Covasna), �ste semnată chiar de rrcotul N .  Puianu, intitulată Dare de 
seamă şi mulţămită publicâ. Era raportul său, făcut publ c ,  despre colecta de bani pentru con
strucţia bisericii onodoxe române di n local itatea în car� funcţiona ca preot. Cunoaştem din 
memoriul sus-amintit că el a tăcut numeroase demersuri pentru adunarea de fonduri necesare 
ridicării bisericii şi şcolii din satul pe care-I păstorea, unde ,.poporului credincios i s-a răpit 
cel mai scump tezaur ce poate avea în lume - limba maternă" şi unde "poporul, izolat de fraţii 
săi de un sânge, este hulit, persecutat şi descuraja!", iar pentru a se lepăda de credinţa sa 
românilor li se făceau zilnic promtsiuni că vor fi sc lltiţ l pe :!O de ani de contribuţie şi "vor 
primi şi moşi i pentru folosirea uzufructului gratis", sau chiar cu o taxă mică, neînsemnată. 
Arată cum "germanii din Austria şi Germania colectau sume l'llorme pentru s�ii din Ardeal", 
francezi i pentru conaţionalii lor d i n  Alsacia şi Lon:na, unguri i pentru conaţionali i  lor din 
România şi că este convins de faptul că "şi bărbaţii conducMo:·i români, cu nobleţea lor înnăs
cută, nu vor fi indiferenţi faţă de poziţia şi existenţa periclitată a fraţi lor lor de un sânge şi 
credinţă, care în izolaţiunea lor sw1t ameninţaţi cu total:! nimic ire şi, suspinând, strigă după 
ajutor". Într-adevăr, aşa cum reiese din corespondenţa trimisă "Gazetei", mulţi români au 
donat, din puţinul pe care-I aveau, pentru ridicarea biser icii c:in Oobolii  de Jos. Arată cum a 
primit, de la "locurile înalte hiseri,;eşti", permisiunea "de a putea apel a la mărinimozitatea 
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fratilor lor de sânge şi de credinţă., ca prin contribuţii benevole să se poată ridica biserica, sin
gu;ul azil al poporului nostru din acest ţinut". Astfe l  ''u fost făcute donaţii mai importante : 
Manole 1. Diamandil - comerciant din Braşov ( 1 OD flori ni) şi fraţii Stănescu (5 D flori ni) .  

"În 23 iulie a.c. - �crie N. Puianu - î·:�tr-o excurs iune anume întreprinsă, domnul 
inginer Constantin Davidcs-:::u, cu stimabila soţie, doamna Scvastia Davidescu, născută 
Mureş ianu, asociaţi şi de alţi domni notabili de la Băile din Vâlcele (Eilipatak), cercetându
ne, au rămas adânc mişcaţi de situaţia critică în :are a ajuns comuna noastră bisericească, 
căreia numai in ani i trecuţi i >-au nimicit supra·� dhicări lc prin focul pus, care aztăzi c inchisa 
şi biserica, singura mângâic:·ca ce o avea poporul no:ltru mult cercat din acest ţinut. Prea 
stimabila doamnă Davidescu, �jutată de vrednicu l său soţ şi de alţi domni millinimoşi, cu 
nobleţea înnăscută adevăratei femei române - can! în toţi timpii, între toate împrejurări le, a 
ştiut să-şi val ideze influenţa şi activitatea ei, când au reclamat interesele comune ale poporu
lui din sânul căruia a eşit - a sărit în ajutorul cornum:i noastre bisericeşti, întreprinzând o 
colectă intre oaspeţii băilor din Vâlcele şi aduniind suma considerabilă de 1 1 8  florini 76 
creiţari in favorul nou edificândei noastre biscri ;i". Printre cei care au mai contribuit la 
această colectă au fost şi :  N .F. Negruţiu4 - reda.;tor din Gherla; Petre Pipoşu5 din Târgu 
Mureş, C.  Davidescu din Slatina, It. Băbeanu din Bucureşti, Iosif Romanu6 - avocat din 
Oradea, Ştefan Stoicescu - profesor din Bucureşt i ,  Nicolae Mâncguţ - preot ortodox român 
din Poiana (lângă Sălişte) etc. O altă colectă s -a făcut în Satulung, la biserica nouă, unde 
numeroşi locuitori au contribuit cu sume între 1 0  creiţari şi 3 tlorini . Preotul N. Puianu scrie 
în incheiere: "Cu mulţumiri doamnei Sevastia DaYi do.!sc u, nă:;c.  Mureşianu, care, pătrunsă de 
poziţia noastră critică, n-a cruţat osteneala, nici măcar în timpul când a venit să-şi caute de 
sănătatea sa şi a familiei sale, ci bătând la  uşile mimilor generoase şi umane, a contribuit mult 
la ajungerea scopului nostru sfânt. Binefacerea dâr sei şi a ce lor cari i-au dat ajutorul va fi cu 
litere de aur înscrisă in analel e comunei noastre biseric�şti şi  sute de suflete vor înălţa rugă
ciuni la tronul Tatălui ceresc, pentru sănătatea , J erici1a şi indelungata viaţă a dânsei şi a 
nobilei sale famil i i .  

Asemenea, preavene ratul domn Diam.:wdi 1 .  Manole, comerciant în Braşov, aj ută
torul şi sprijinitorul tuturor întreprinderilor salu1are, care la toate ocaziuni le, între toate 
împrejurările, a stat în frunte cu cuvântul şi fapta, dând şi de astă dată, împreună cu prea sti
maţii domni Nicolae F. Negruţiu şi fraţi i  Stăne�:cu, exemplu şi impuls la exercitarea carităţii 
creştineşti, primească şi pe această cale adânca :nul ţumi tă pentru jertfa adusă pe altarul sacru 
al bisericii şi naţiunii sale. 

Dumnezeul părinţilor noştri să răsplătească tuturor generoşilor contribuitori însutită 
ş i înmiită. Dea cerul ca exemplul dat de dânşi i  să afle mulţi imiratori, căci numai generos i
latea fraţilor noştri de sânge şi credinţă ne pot salv.1 din poziţia critică în care ne aflăm". 

Prin corespondenţa inimosului preot N .  Puianu, car·:::-1 dezvăluie drept un om ade
vărat, un i luminist al veacului al XIX-lea, un lupt:itor patriot într-un mediu dramatic pentru 
românii din secuime, "Gazt:ta Transilvaniei" aduce în cuno�:tiinţa publică problemele 

naţionale româneşti din acest colţ al Ardealului. 
Din păcate, într-un mod cam neadecvat, ,,Gazeta Transilvaniei" aduce în prim pla

nul conştiinţei publice un alt aspect al vieţii rom:incşti din se.cuim(�7. La 6/ 1 8  noiembrie 1 889, 
Dimitrie Coltofeanu, protopopul ortodox din 8:1�ţcu, trimitea. un drept la replică "Gazetei", 
care a publicat în nr.228 din 1 889 "nişte infomtaţiuni privitoare !a şcoala română confesio
nală din Augustin, prin care se ridicau unele învinuiri în con1ra părintelui Coltofeanu". 
Redacţia 1-a provocat în acest număr pe protopopul Coltofeanu .,să arate adevărată stare a 
lucrului". Înainte de a publica răspunsul protopopului ,  "Gazeta" arată că de fapt nu se 
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trimite "o l�murire obiectivă, ci o lungă cazanie plina de ofenso.:: la adresa noastră. Cu toate că 
nu eram datori nici după l ege, cu c are ne ameninţă dom 1ia sa, a-i primi un răspuns aşa de lung 
şi ofensator, care nici nu se ţine de obiect, ne-am hotădt a-i publica aceastâ curiozitate stilis
tică a d-sale în întregul ei, fiindcă îl caracterizează nni bine Jccât orice râspuns din parte-ne". 
Iată deci un conflict deschis, d in pâcate, dintre frunta:1ul spiri tual al românilor dintr-o zonă 
atât de sensibilă pentru viaţa naţională românească şi rf dactnrii "Gaze! ei". Pentru noi, decizia 
"Gazetei" de a publica integral scrisoarea protopopuhl i este un mare câştig, pentru că putem 
cunoaşte nu numai caracterul protopopului ci şi unek rcalitr1ţi istorice ale zonei .  Ce scrie 
preotul protopop Dimitrie Coltofeanu? Câ "reînturnat <Jcas[l din vizitaţiunea întreprinsă tract" 
a găsit o scrisoare a învăţătoru lui Alexandru Bucşa "din Agoştin" ("Gazeta", intr-o notă il 
mustră: "Agoştin sau Augustin, p;ir inte protopoape? L<.s-că arc c ine să maghiarizeze numele, 
nu le mai maghiariza şi s tinţia ta ."), care 1-a averti za! asurre articolului din Gazetă (nr.228 
din I l  /23 octombrie 1 889), intitu lat Uneltiri în conln • şco,Ilelor şi hi�-ericei româneşti. Era 
învinuit pentru închiderea şcol i i  confesionale dtn t\ugl�stin, de sub inspectoratul său, 
deoarece nu şi-ar fi "împlinit datorinţa oficială de a alerga in faţa locului spre a mântui 

şcoala" până când învăţătoml nu-i trimite cei 2 tlorin i �.:u care i-ar 111ai fi dator, din cei 1 5  

promişi în total . Chiar învăţătorul a trimis însă un ri1spun> "Gazett i "  la aceste "scornituri 
nedemne de a afla loc în coloanele unui ziar serios" - : ..: ric Coltofean u, şi a constatat că arti
colul respectiv, "în întregul său cuprins este fals, conţ ne tut dcodat8 o vătămare dintre cele 
mai dejositoare la adresa mea". A aşteptat să se public răspunsul învăţătorului, dar nu a fost 
publ icat. (Redacţia scrie intr-o notă că a aşteptat "desl l lş iri' de la protopopul Coltofeanu, nu 
de la învăţător, care afirmă că nu i-a cerut bani, iar protopopul "miirttu iseşte însuşi mai la vale 
că i-a cerut"). Coltofeanu cere permisiunea de a fiw: "în numărul cel mai de aproape al 
preţuitului d-voastră ziar" unele  precizări, şi anume cii şcoa la din Augustin nu a fost închisă 
de inspectorul regesc şi că în ea funcţionează învă.ţătorul Alexandru Bucşa. Spune apoi că 
înainte de a fi intrat el în funcţia de protopop, "se încep Jsc în comuna Augustin ridicarea unei 
şcoli confesionale, care s -a adusu numai sub acoperiş după cum se află şi astăzi , însă fără 
nici un plan aprobat de autoritatea superioară bi� cri::cască. Fiind atunci în acea comună 
română comitetul parohial confundat cu cel comuna: [redacţia scria într-o notă:"lucru de 
neexplicat"] şi judete cu cpitropu l ,  s-a manipulat cu banii aşa că j udcle comunal neputându-şi 
da socoteala, a pus în sarcina ecl iftciului şcolar pestt: 500 fl. >'.a .  p·� cari oficiolatul comitatens 
a pretins să-i refundeze [returneze] biserica comunei politke. Nevalorând edificiul ca atare 
nici 200 tl. ,  când numai ajutorul de la Preaveneratt:l Consi� toriu s-a primit mai atâta, osebit 
de munca ce au prestatu parochienii, a fost natural ea p.3nă la deciderea cauzei, comuna bi
sericească să înceteze - şi din l i p�a mijloacelor - cu te1 minarea ş i  adj ustarea şcoalci şi astfel 
de 2 ani încoace se predă învăţămiintul în edificiul îneh i ri a1 ,  căci cel nou, nepodit şi netincuit, 
în care se învaţă, a fost admoniatu [sic! - nota redacţiei] ca necorespunzător din partea inspec
toratului regesc". Se dezvăluie astfel o realitate drarnat .că: pc toate d1 ile oficial i i  încercau să 
lovească în şcoala românească. Protopopul continu�i astfe l :  ,Se făcu repartiţia pe popor pen
tru a se termina odată editlciul şcolar şi a asigura sa,l an ul învăţfltoresc, oprit de la oficiolatul 
comitatens a se mai solvi plata din casa comunală", dar preotul . "om bătrân şi puţin apt a dis
tinge între şcoală confesională şi comunală într-o comună ro mânească", încurajat şi de 
notarul comunal, "nu făcea absolut nimic în interesul ş.:oalei şi dt�sconsidera toate ordinaţiu
nile superioare, ba, la păşirea mai energică a ofic iaiului protopop1:sc luase chiar poziţia 
hotărâtă faţă de acela, zădărnic ind, când Ia antistia [primăria] cornunală, când la oficiul pre
toria!, toate dispoziţiunile ce le luam pentru încasan:a salariul Lti invăţătoresc". Mai arată că 
"a urmat apoi fricţiunea duşmănoasă între paroch şi îm ăţător, ca unchi şi nepot" . Protopopul 
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Coltofcanu neagl:i acuzaţia dt în loc sl:i alerge pentn1 a :;alva şcoala ar ti refuzat sl:i meargă în 
Augustin până când învăţătorul nu-i va trimite ş cei doi florini din totalul 

_
de 1 ?· câţi i-a 

promis drept cheltuiel i  de drum. Simţindu-se j igni t, prctopopul scrie: "Să mă 1ertaţ1 d-le. dr., 
dară astfel poate vorbi numai birjarul d-tale, pe care  l-ai comanda la un loc şi n-ar voi a merge 
pânl:i nu-i vei oferi tot cea ct: a cerut, ear nu un protoţop gr. or , fie măcar şi din secuime". 
Este acum rândul redactorului "Gazetei" să se s imtă jignit (deşi, dupl:i cum se vede, a fost o 
exemplificare plasticti, expresivl:i, din partea protopopului), care scrie în notl:i: "Se vede că, 
gindindu-se la birjar, părintde Coltofeanu şi-a ales şi expresiunile". Protopopul continuă, 
remarcându-i-se talentul d� narator: "Pa la înc..!putul lui i unie a.c. am primit o telegramă de 
la învăţător că a doua zi să m.:i atlu la Agoştin, ti ind per:col pentru şcoală.' Tocmai sosisem de 
la S.Sân. -Georgiu [Sfântu Gheorghe] acasă, în fam l ie, căci pare-mi-se era zi de Sâmbătă. Am 
provocatu îndată, tot telegralic, cu răspuns plătit, pe puochul, �ă-mi arate în ce cauză e de 
lipsă eşirea mea atât de grabnică în comună, clici invăţ1torul mi--a semnalat pericolul pentru 
şcoală? Dânsul mi-a răspuns că afacerea învăţătorului 1! de natură privată şi nu este de lipsă 
eşirea mea". Redacţia ii face o observaţie tot în :10U, arătâmd că a "provocat pe parochul ,  care 
trăia in duşmănie cu înv!i.ţătorul şi care era sed.u� să prefacă şcoala confesională în şcoală 
comunală". Protopopul Coltofeanu continuă: "Lucru firesc, n-am plecat de acasă şi era şi 
imposibilitate fizică a ajunge cu un rând de cai p.: a doua zi dimineaţa la Agoştin, distanţă 
numai de la Sân. Georgiu peste 50 chilometri, ear de l a  Brcţcu cu 55 mai mult. Cred, d-le 
redactor, că în poziţia'mea nici d-ta n-ai fi unnat al :cum· ·. Redactorul replică: "Negreşit, dacă 
şi dl .  redactor tot numai ca sfinţia sa s-ar fi interes;lt de trebile şcoalei româneşti". În contin
uare, protopopul arată că înv�tţătorul atlase că va fi supus um�i cercetări din partea oficiali lor 
privind conduita sa politică, "duşmănoasă statului" ungar etc. şi că "peste vreo două săp
tl:imâni imi scrisese din nou s!i. esu la faţa loculw.  ["După două săptămâni şi după o nouă 
invitare? Se vede treaba, de ocupat ce erai cu tre)urilc şi interesele şcolare" - scrie ironic 
redacţia]. Atunci i-am răspuns  că pe ziua numită de dânsul voiu ft în comună, semnalându-i 
şi pe aceea că spesele melc pc trei zile comutat•: [socotite] din Sâ.n-Georgiu ar fi de 1 5  tlori
ni . ["Aşadară ai semnalat că pe învăţător are să- coste 1 5  fi. vizita O-tale şi  totuşi te-ai 
bosumflat cumplit şi ai declaratu de falsă informaţitmea noastră!" ·- scrie redacţia]. Învăţătorul 
nu mi-a trimis nici un crucer, nici timp n-ar fi avllt să-mi t.rimiUL, nefiind destul interval de 
timp între hârtia lui şi sosirea mea, ear eu pe ziua cerută m-am atlat in comună, fară să dau 
peste vreaun duşman . . . ". La neinspirata inţepătură a protopopului, redactorul replică: "Destul 
că duşmanilor le laşi timp de ajuns să-şi facă ITII�n.jrele. doară nu vei fi vrând să aştepte cu 
săptămânile sosirea d-tale şi sii te primească cu alai :1l !" .  În continuare protopopul Coltofeanu 
se întrebă că "este oare afacere oficială ca protopc-pul !:ă easă in comună când pretorului îi 
place a pertracta daravel ile ce se ivesc între învăpitr·r şi primar în urma arătări lor reciproce?". 
Pe bună dreptate îi replică redacţia: "Dar, bine, afa,:�:re privată e ,;ând învăţătorul e persecu
tat, fi indcă autorităţii ungure�ti nu-i place purtan�a lui - vezi Doamne - politică, pentru că el 
vrea să scape [salveze] şcoala românească?". În pri'linţa banilor pretinşi, Coltofcanu arată că 
el este "născut dintr-o familie fruntaşă de economi, cu legături de afaceri însemnate şi  peste 
hotar, încât n-am avut l ipsă a lăcomi la nimicuri şi nic i nu t�ste acestea in naturelul meu". 
Spune apoi că "despre oficiul ee îmbrac în aceastil rarte a ţăre i, sub nişte condiţiuni modeste, 
toţi cari mă cunosc mai de aproape recunosc că m1i costă �;i nu t:u il exploatez". Răspunde apoi 
la acuzaţia că ar fi promis "cinste" numai să scape d1: "agoştineni" - pentru maghiarizarea lor" 
şi că şcoala confesională ar fi fost închisă, fapte pe care l e  dezminte. Arată că augustinenii au 
cerut, conform actelor sinodului arhidiecezan din 1 88H- 1 889, să aparţină protopopiatului 
Rupea, fi ind prea îndepărtaţi de centrul protopopiatului Trci seaunelor. El însuşi,  ca membru 
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al sinodului şi  al "comisie i petiţionare" a propus "încuvii nprea ei", dar lege� a �u� "stavi lă 
cererilor de arondare" . Mergând în Augustin, "acest p•.mct •!X1rern al tractulut, pana la care, 
trecând peste munţi, trebuie să ating comitatul Odorhc iului, cventu.ll al Braşo�ului, _ca să 
ajung în cel al Tâmavei Mari, şi aducându-lc aminte O<imc n t l or, de regulă ad�n�ţt: că CI ar � 
dorit anectarea la tractul Cohal mului [Rupea], nu odată am zisu, în nc;;az, că 11 ŞI cmstescu sa 
treacă acolo, când vedeam că de câte ori mă abă.H:am în comună, g�siam toate tot cum le 
lăsam şi ştiam, ceea ce rccunoa� Lc şi poporul, că cu p•nohul actual nu poate da înainte. Ce 
învinuire afl i d-le redactor ş i  in acestă expresiune at�t de uzitată la Român când îşi arată 
nemulţămirea faţă de cineva?'' Aseamănă apoi aceas1 11. expresie , de a cinsti pe cineva, cu 
zicala populară: "Du-te, că-ţi mai dau şi  pe de-asupra'" Spune apo i : "Eu, deşi sunt născut în 
secuime, sunt de lângă graniţa Moldovei, unde Români i vorbesc natw-al româneşte şi se cred 
a ş i înţelege cum trebuie ceea ce vorbesc". Interesant� pentru portretul protopopul ui este şi 
afirmaţia că el se crede "a avea aptitudin i de a conduce un tract protopresbiteri al, ca al 
Treiscaunelor, şi că se cere la aceasta nu tocmai şti ir.ţii mare, ci - ce \:ste mai mult în împrc
jurârile de pe aici - tact şi ch ibzuinţâ, fără de care or ice: l uptă în faţa curentului şovin istic de 
astăzi se dovedeşte de nesuficicr:.tă pentru a val ida drepturile,  chiar şi cele asi gurate prin 
lege". Afirmaţia dezvăluie un caracter echilibrat, care ':ti.: sl se foloseascâ în mod diploma

tic de "împrejw·ările" de aco lo pentru afirmarea drep:;w i lor români lor, însă greşe:;;te, evident, 
sjmnând că "se cere la aceasta nu tocmai şti inţă mare" . Redacţia răspunde, totuşi cu răutate 
la acest "tact ş i chibzuinţă", n�plicând : "de pildă tc:mene)( slujbaşi lor ungureşti şi vorbiri 
ungureşti de-a sui în cer pc tişpani [pretori], prceum obişnui eşt i". Simpatia noastră se 
îndreaptă de astă dată spre protopop, gândindu-ne c�t-i "suia în cer" pe oficiali , vorb indu-le 
cu diplomaţie, numai pentru a-şi putea atinge scopul în interesul românilor. Vom putea afla 
adevărul doar cunoscându- i  acdvitatea pe acest t-irfun naţional românesc . Părintele 
Coltofeanu îi făcea cunoscut apoi redactorului "Gazete i'' că se va "prenumera între abonaţi i  
prc�uitului d-tale ziar numai spre a vedea cum te octqi ş i  de soarta românilor gr. catol ici din 

această parte a Secuimei, despre cari - din graiul viu al d-tale - am îmeles că n-ai ştiut că au 
un protopop". De aici reiese un fapt trist, pe lâng�t ar 1onimatul conducătorului spiritual al 
greco-catol ic i lor în zonă, şi anu:m· că un centru de prot,)pop at nu era abonat până la această 
dată la una dintre cele mai mari publicăţi i  româneşt1. . l �edaqia scrie :  "Bine şi faci ,  poate că 
cetind <<Gazeta>> te vei reculcg•: şi vei orienta la timp pL.blicul de .>pre toate câte privesc 
şcoala şi biserica românească, fie :::a greco-catol ică. To1dcauna suntem de cred inţă că cetind 
mereu <<Gazeta>>, te vei convinge de imparţial itateu, ş t  de l·�al itatea noastră către tot ce este 
românesc, ear d-ta te vei desbăra de veleităţi le in�ri :sci confesionale". Repl ica redacţiei 
dezvăluie de astă dată nu numai buna credinţă şi confiJmarea cu in tere� ele supreme româneşti 

ale acestei mari publicaţi i,  c i şi asumarea de către ac �asta al rolului de for al conşti inţei 
româneşti, al pedagogie i şi un ităţi i neamului. În privin ţa interesului faţă de românii greco
catol ic i di n secuiome, redacţ ia rrtspunde că s-a ocupat "totdeauna de soarta românilor din 
secuime fără deosebire de confesiune", însă nu întotdeauna a primit informaţi i  suficiente de 
la cei "cari au fost datori ş i cari au putut să ne i nfom::tZL , dar nu m:-au informat" . Protopopul 
prom ite apo i că el însuşi îşi va perm ite să informe2.e asupn: "pre-atristelor jurstări [stări de 
fapt) în cari se află aceşti confraţi, crezând că şi în ace� stă direcţiune fac un serviciu cauzei 
naţionale". Prompt, redacţi a spune că: "Asta o dorim şi noi şi nimic mai mult". Protopopul 
încheie acestă l ungă epistolă tot de spre greco-catol ic i , ;puniind:"De la început te pot as igu

ra d-le redactor că au multă lipsă de: îmbărbătare şi ajuta:, :mmai şi pentru a da semne de exis
tenţă şi acesta n-ar strica a se şti şi la Blasiu, după cum �c  ştiu despre noi toate la Sibiu". Din 
păcate redacţia face o notă, la nume le protopopului , în iinal, astfe l :  "Ca să sfărşim, amintim 
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că originalul scrisoarei protopopului Coltofeanu, prin care cere învăţătorului 1 5  tl., a fost în 
mâinile noastre. Mai amintim şi acel lucru că poate mai mult ca  pe orişicare l-am cruţat pc 
domnia sa, dovadă mai multe scrisori ce ave:m la redacţie, niddecum măgulitoare pentru 
purtarea sa românească". Încheind astfel, redactcrii "Gazetei" fac, fireşte, o mare greşeală, 
lansând un vot de blam pentru el, arneninţând o.uecum cu scrisorile ce le deţin, creind în 
conştiinţa publică o mare smpiciune pentru caracterul protopopului Coltofeanu. Chiar dacă, 
din spirit practic, pragmalic , protopopul ar ti ce1'llt învăţătoru lui cei 1 5  florini pentru a se 
putea deplasa Ia Augustin, el nu este de condam'" at. Rămâne şă-i cunoaştem faptele sale pe 
tărâm spiritual, cultural şi naţional pentru a ne putea convinge cu adevărat asupra caracteru
lui său. Nu se justifică însă epitetul de "ofensator··, pentru r(:dac ţie, al scrisorii protopopului, 
aşa cum a afirmat redacţia la inceput. Păcat îns� d s-a ajuns la acest conflict, deschis de fapt 
de "Gazetă". Rămâne de văzut dacă redacţia a avut înn·-un fel dreptate sau nu şi dacă scriso
rile pe care le deţinea despre protopop erau sau nu drepte . 

Tot în anul 1 889 "Gazeta Transi lvanki" mai publica alte corespondenţe de la 
românii din secuime. Astfel Ioan Marcu, înv�.ţător greco-catolic român din Ghimeş-Făget, 
anunţa că Ia 1 2  februarie , ,,a repausat în Gbiffit!ŞU Maria Popoviciu, născută Ciobotariu, 
văduva fostului cantor al Topliţei Române [azi Topl iţa], Dumitru Popoviciu, care văzând peri
colul şi multele neajunsuri pe cari are a se lupt�. ş.;oala şi biserica noastră", a donat bisericii 
şi şcolii din Ghimeşu,.Făget - unde era preot fi·atele răposatei, Gavril Ciobotariu9 - 200 flo
rini, sumă depusă Ia Banca "Mureşiana" din Reghi n ,  din dobiindă urmând a se plăti anual slu
j irea a trei Sfinte Liturghii, ,,ear restul a se întrebuinţa pentru pro.;urarea de cărţ1 şcolastice şi 
împărţirea lor între şcolarii s.1raci". "Dee cerul' �  - spunea învăţătorul Marcu în încheiere, ca 
înţelegând ,,şi ţărănimea nobilul scop al şcoalei ,  zi 1ristica român:l să înregistreze cât mai des 
asemenea fapte nobi le, purcese din inimă curat românească, pentru lwninarea neamului său. 
Copii ,  rugaţi-vă pentru eternul repaus al binefăcătoarei voastre !" I O .  

Alte două corespondenţe d in  secuime nu sunt S•:!mnate. "De sub muntele Ciucaşului" 
scrie Gazetei în februarie 1 889 1 1  "Un Buzăeanu" . Epistola sa este încărcată la început de 
romantismul descrierii plaiurilor româneşti .,buzoiene" din interiorul arcului carpatic, 
aparţinătoare judeţului Trei Scaune, precum şi caracterul deosebit al românilor de acolo. 
Pentru farmecul ei, rcdăm mai jos această descrien! : 

"Din jurul şchiaburi lor petroase ale acestui munte, pentru care îi mai zic poporenii şi 
<<petrosul>>" curg dife1ite pâraie cristaline, în diferite părţi ; acestea, încetul cu încetul, se măresc 
şi împreunându-se dau naştere la un pârâu mare; aces :a iarăşi la rându-i, mai la vale, se împreună 
mai jos de pasul Buzău cu un altul pârâu ce poartă numele de Buzău!. Aşa se dă naştere unui râu leţ 
ce curge spre miază-noapte, până la o distanţă de vreo 8 kilometri şi de acolo îndată se întoarce 
către răsărit şi trece pe pământul României, acest râu poartă numele de Buzău. 

Împrejurul acestui râu se estinde în dr·eapta şi în stânga un loc foarte romantic, cu 
�unei, cu dealuri şi coline, pe cari sunt situate trei comune curat româneşti : Vama Buzăului, 
Intorsătura Buzăului �i Sita Buzăului, de care cred că ct:i mai multi dintre cititori numai din 
geografie vor fi auzit şi le vor ti cunoscut, deoreee nimeni nu a sc;is nimic prin ziare despre 
aceste comune, cu populaţie curat românească, ee trăişte izo lată aci între munţi şi dealuri . Să 
nu se creadă că locuitorii comunelor din vorbă sft ai:)ă ni:;te moravuri deosebite ori izolate. Ei 
sunt foarte muncitori şi prin muncă dreaptă se pot susţine, fi ind în1re ei meşteri în şindrilă, de 
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pregătirea salitrii etc., apoi fac dirăuşie cu lemne, 1'�LC şi ceva negoţ, pe urma dirora plătesc 
proprietarilor arenzile, ti ind pat1ea cea mai mare dintre ei arendaşi, apoi dările cele multe ale 
statului, aruncul comunal, şi suportă şi cheltuielile cu 1ami ha. 

Dar nu numai muncitori sunt, ci şi cruţători , căci fiecare comună din aceste trei îşi 
are locaşul sliu stănt, pentru al inarea durerilor, cu pr�ot hamic şi şcoală confesională, cu 
învăţător calificat, cari şcoli sur�t edificate şi susţinute din propriile lor puteri, corespunzând 
pe deplin cerinţelor timpului; ba cum este comuna Înt,Jrsătura Buzăului din centru, poate fi 
mândră cu şcoala sa şi, ce e ma i d·;! laudă, s-a pregătit mai demult, din anii cei mai favorabili, 
şi şi-a asigurat salariul învăţătoresc, aşa că astăzi locui torii nu contribuiesc prin repartiţiunc 
nici un crucer, plătindu-se din fondul salariului inva.ţătoresc . Laudă învăţătorului paroh, care 
a contribuit la această stare de lucruri vrednică de i mi 1at .  Dăruiască cerul, în multe parohii ,  
astfel de păstori harnici !".  

Arată apoi că în aceste c omune sunt puţini intelectuali rom'lni şi aceştia trăiesc în 

armonie. Printre .,inteligenţii comunelor, a fost şi este şi câte o persoană-două de altă naţiune; 
amploiaţi [funcţionari] vama l i ,  notari etc." Spune apoi că a fost ales acolo un notar cercual pe 
nume Nagy Pal. .,Acesta, văzând.u-se instalat într{: poporcnii aceştia buni şi muncitori, a 
devenit cu timpul aci totul : notar cerc ual, jude, advoeat, earii chiar şi pandur şi esecutor etc. ,  
cu un cuvânt, îndeplinea toate funcţiunile, maltratând pt: bieţ1 i oameni, cari cu cauză, cari fără 
cauză, în modul cel mai nesuferibi l  . . .  ". Intelectualii di n cerc s-au înţeles în anul 1 880 ş i au 
trimis o delegaţie formată din mai m ulţi membri din fic:care comună "la şeful comitatului", 
care a trimis o comisie la  faţa locului şi care timp de 8-(.1 zile a întocmit "un protocol de vreo 
30-40 de coate de hârtie, constat:ind din protocoalele comunelor defraudare de bani şi că 
acusele, şi cele private, sunt adev�.rate. În fine, notarul �i fu destituit din postul său." Dar nu 
a trecut mult timp şi a venit altă comisie de la comitat, formată din alte persoane. care trimi
sese alte comisii, în două rândur i .  Comitatul l-a obligat pe fostul notar să restituie comunelor, 
nu şi particularilor, suma de lapi clat�, de 700-800 florini. Corespondentul scrie că îi este .,mare 
teamă acum că se întâmplă cu acei bani ca şi cu raci i ţ ganu lui scrişi pe hârtie, căci respec
tivul notar a ajuns într-o stare m i s·�r� şi apoi vorba poporulu i ,  de unde nu e, nici Dumnezeu 
nu ia ( . . .  ) .  Cu astfel de greutăţi ;:,u trebuit să se lupte bieţii români buzoieni". Încheie cu spe
ranţa că se va alege un notar cercual cinstit, "omul cel rdevărat al nostru . . . " . 

. ,Din săcuime", la 4 april ie 1 889 1 2, se trimitea o ain corespondenţă, din care aflăm 
că la 1 4/26 martie 1 889 s-tt ţinut sinodul protopopiatului grcco-catolic al Giurgeului, condus 
de Iuliu M. Montani 1 \ viceprotopop, în comuna Sărmaş. Tot aici au fost convocaţi şi învăţă
torii ,  membri ai .,senatului şcolasti·�", şi câte doi reprezentan].i din fiecare comună. Dintre cei 

prezenţi, nominalizaţi în corespondenţă, aflăm că erau �;i \1iha 1 Măricşan 1 4, preotul Vaşlabului 
(azi Voşlobeni) şi George Ţăranu, preotul din Sărmaş. La JiJurghic, "răspunsurile au fost esecutate 
de corul şcolarilor, condus de di stinsul cântăreţ Alimpiu Trilu, învăţător din loc", adică din 
Sărmaş, .,care a ţinut şi o prelecţitme practicâ cu elevii s:li, dând frumoase probe despre destoini
cia sa pedagogică". În încheiere, corespondentul amintcşce defprc ospital itatea cu care au fost 
primiţi toţi în casa preotului Ţăranu, de "seara plăcută ce-o petrecw·ăm în �.:asa d-sale, într-un spi
rit adevărat românesc, ceea ce pentru noi,  ceşti din Secuim�. e o apariţiune foarte rară". 

Deşi nu au fost prea rr..ulte corespondenţe d in secllime publicate în anul 1 889 în 
"Gazeta Transilvaniei", totuşi ,  din cele aduse în cunoştii:1ţa publică, se desprinde un crâmpei 
din viaţa naţională românească din acest spaţiu, cu prcblerr,ele ei importante, cu persona
lităţile de seamă ale românilor din zonă, cu pitorescul ţin Jturilor locuite de români şi cu dem
nitatea şi jertfele acestora pentru menţinerea identităţi i .or naţionale, intr-o epocă de puter
nică presiune a ofensivei de maghiarizare, patronată ehi<-LT de statul ungar. 
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NOTE 

1 .  Ioan Lăcătuşu, Identitate şi cultură la românii din sewime, Editura Cm·patica, Cluj-l'Oapoca, 
1 995,  p.45-46. 

2. "Gazeta Transilvaniei", nr.200, din 611 8 septembu, 1'· :'1 
3. Manole 1. Diamandi s-a stins din viaţă la vârsta de 66 ani, la 25 s cptembrie/7 octombrie 1 899, în 

Braşov, unde locuia pc "B ulevardul Rudolf nr. l 4". A fost vicepreşedintele Eforiei şcolare orto 
doxe din Braşov. Era inrudit cu familiile Baiul.�scu, Duşoiu, Cioran, Pascu, Cristea, Pamfilie. 
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale.Coleqia de neci"Oioage. 

4. Nicolae Fekete-Negrufiu ( 1 841)- 1 890) s-a născut în Sucutanl (azi jud. Cluj). A fost profesor la 
Preparandia g.reco-catolică din Gherla şi proto Jop d � Dej . Timp de 1 4  ani a fost redactorul 
publica(iilor ,.Predicatorul" (apoi .,Preotul român") :i: "Amictd famil iei" . A fost un mare 
filantrop. Enciclopedla Română (Diaconov:.ch). I I I ,  p.186. 

5 .  Petru Pipoş ( 1 828-?) s-a născut in Hondol (azi jud. Htmedoara). A funcţionat un timp la agenţia şi 
consulatul general austriac din Bucurqti ( 1 85� :- 1 86-l), apoi pro!şedinte al tribunalului din 
Făgăraş ( 1 864- 1 865;·, prim secretar de consi.liu şi secret;1r prezi denţial la tribunalul suprem al 
Transi lvaniei din Vif:na ( 1 865- 1 867), j ude la T�thla F cgcască din Târgu Mureş, din 1 86 7 până 
în 1 89 1 ,  când a fost rcnsionat. A fost căsătorit cu v il,lonista E lisa Circa. Encidopedi,J 
Română (Diaconovich), I II ,  p.605-606. 

6. Iosif Roman ( 1 829-?) s�a născut în Auşeu, jud .Bihor. A colaborat la "Amicul poporului" şi 
"Democraţia", care <tpâreau la Budapesta şi la �lte publicaţii româneşti. A ocupat diferite 
funcţii judecătoreşti şi 2:dministrative, printre care şi aceea de v: cecomite al comitatului B ihor 
(din 1 865). Din 1 866 funqiona ca avocat în .Oradea, :asa sa deven ind "un centru al vieţi i soei 
etâţii româneşti" de acc·lo, mai ales pentru t:ine .. imea româ:�ă de la Academia de drept din 
local itate. A fost prqeciintele Comitetului fondator � �  băndi"Bihoreana". Era frate cu publi 
cistul şi omul de culturii Alexandru Roman ( 1 826- H:<J? J .  

7 . .,Gazeta Transilvaniei", din 1 7i29 noiembrie 1 889, p.:t şi nr.258,  din 1 8/30 noiembrie 1 889, p.3 .  
8. Dimitrie Coltofeanu s-a născut la  15  septembrie 1 85 0  Îl t 13rcţ"u, tiu l lu i Constantin Coltofeanu. A fost 

hirotonisit la 1 7  februar ie 1 874. La 3 martie 1 885 a fost aks protopopul Trei Scaunelor, 
funcţie pe care a deţinu1-o până la moattca sa, i a  ! 2  1pril ic 1 90 ::> .  A fost membru al ASTRE! 
şi a făcut di h:rite dona�ii unor biserici româneş• i din seruime.Cf. Ioan Bercu, Viaţa bi 
sericească a românilor din depresiunea Bnţcuiui (.wu a Târgului Secuiesc), tel.ă de docto
ral, manuscris, p . 5 3 ;  lo<:on Lăcâtuşu, op. cit., p. J 1 9 , 1 3 7, 2 1 4 , 220. 

9. Gavril Ciobotar ( 1 824-?) �-a născut în Voşlobeni. A. l'o: t hirotonisit prc Jt grec o-catolic în 1 850,  când 
a fost numit preot în Ghimeş. În perioada 1 87 1 · · 1 879 a fost administrator interimar al pro 
topopiatului Ciuc şi d in  1 899 protopop onorar. "Şematismul vcneratului cler al Archidiecesei 
mctropolitane grcco-catolice române de Alba-lnlia şi Făgăraş p·� anul Domnului 1 900", Blaj ,  
p.690. 

1 O."Gazeta Transilvaniei", nr.8(i, din 1 8/30 april ie, p.2. 
I l .  "Gazeta Transilvaniei", nr.4 1 , din 2 1  fehruarie/5marti·�, p.2 .. 1. 
12. "Gazeta Transilvaniei", nr.7 3 ,  p.3 
1 3 .  Iuliu M. Monta ni ( 1 852-?) �;-a ni1scut în Mădăraşu de Câmpie (azi jud. Mureş). A urmat teologia la 

Viena (primii doi ani), apoi la Budapesta. A fost  hiro:onisil  în 1 875 .  Din 1 885 era preot în 

Gheorgheni şi administrator protopopesc al Giu:geului, până în 1 890, când a fost numit vice 
protopop al Roşiei Montane, din 1 89 8  protopop şi  pn:t>t în Zlatna. "Şematismul . . .  pre anul 
Domnului 1 900", 13 1aj , p.732. 

14. Mihail Mărieşan ( 1 860-?) s .. a nâscut în Chinceş (azi C'omm i, jud. Mu1·eş) şi a urmat teologia la 
Blaj .  A fost hirotonisi l  tot acolo, în l 886, şi num it  adr,1inistrator parohial în Voşlobeni, pânâ 
în 1 894, când a fost numit, în aceeaşi funcţie, în !kica Română (uzi Beica de Sus, j ud .  Mureş), 
"Şematismul .. , pre anul Domnului 1 900", Blaj, p.72�-
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MAlL FROM THE ROMA�IANS WHO LIVES :IN SZECKLER REGION, PUB
LISHED IN 1 889 IN "GAZETA TRANSILVANIEI" 

(Abstract) 

This measure represents an cvaluation of the wai, how Romanians in Szeckler region were 
connccted to the national l ife of thc Transylvanian Romanians . in assembly, Romanians whose llag was 
particularly the publications of the nat.onal conscience fi·orn the end of the last century: TRIBUNA - in 
Sibiu, GAZETA TRANSILVANIEI - in Braşov. 

This is a litlle pari of the Romanian national l ife in this an:a, with its important problemes and 
local representative personalities, with the picturesque of thc n:gion, dignity and sacrifice of Romanians 
from this area to maintain their nat ional identity in an area of strong pressure by the offensive process 

of magyarisation, sustained by the Hungarian state. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSnA, 2, 1 997, p. 33 1 -3 50 

ORBĂN BALĂZS DESPRE ROMÂNI, 
ÎN LUCRAREA A SZEKEL YF(JLD LE/RASA 

(DESCRIEREA ŢINUTULUI SECUIESC . . .  ) 

Vasile Lecbinbm , 

3 3 1  

În perioada 1 868- 1 872 - deci imediat după anl!xarea Transi lvaniei la Ungaria - apărea la 
Pesta, respectiv Budapesta. o lucrare importantă şi vo.\uminoasă, scrisă c1e altfel cu talent şi pasi
une, intitulată A szekelyfold leirwH/ tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi es nepismei sempontb6l 
(Descrierea ţinutului secuiesc din punct de vedere istori1;, arheologic şi etnografic), volumele 1-V I ,  

autorul e i  fiind Orbân Balazs. E l  S··a născut la  3 febmarie 1 830 in  Poloniţa, scaunul Odorhei .  A 
studiat la colegiul reformat din Odorhei. În perioada 1 847-1 849 a făcut o călătorie in Orientul 

Apropiat, iar în 1 849 a participat la luptele armatei ungare , după care trăieşte în emigraţie şi se 
întoarce in ţară, la 1 859, şi activtază în funcţii adrnin1strative în Ardeal, fiind şi deputat în 
Parlamentul Ungariei. A mai publicat amintiri din căhUcria sa în Orient, precum şi Szeke/(6/di 
gyiijtes (Culegere din ţinutul secuiesc, Budapesta, 1 882 ) şi  Toraa varos es kornyeke (Oraşul Turda 
şi împrejurimile lui, Budapesta J 883). A devenit menibru al Acad�:miei Ungare de Ştiinţe, din 
1 8 87, şi s-a stins din viaţă în Budapesta, la 1 8  aprilie 1 1!90 1 • 

Care a fost atitudinea lui Orbăn Balăzs, fill:ă de români şi cum i-a prezentat el in 
voluminoasa sa lucrare "Descrierea ţinutului secuiesc . .  "? Chiar în epocă, una dintre cele mai 
pertinente şi totodată mai vehemente atitudini faţă ·:le aeestă lucrare, apărea în revista 
.,Transilvania" de la Sibiu, într-un serial, pe care-I atribuim lui George Bariţiu, intitulat .,Ura 
naţională", respectiv "Propagarea urii naţionale prin B(lasiu ) Orban"2. 

Bariţiu îşi incepe serialul său spunând că: "Abia mai e�te Heo parte din teritoriul 
Europei, unde ura naţionalâ, sau dacă vreţi, internaţională, să fie mai mult nutremânt [izvor de ali
mentare], reprezentanţi şi propagatori mai numeroşi d e cat se vede aceasta pe teritmiul marelui 
principat al Transilvaniei. Locuiesc şi în alte ţări naţional ităţi amestccatf, care poate nu au sim
patii una către alta, nu merg însă nic:iodată până la ura cea mai lnflăcăraUl, agitată zi şi noapte de 
pofta de a face rău, sau a-şi [a se] răzbuna pe viaţă-pe mm.rte, mele asupra celorlalte". 

Chiar din primele fraze observăm că reacţia şi mânia lui Bariţiu faţă de cele scrise 
de Orbăn Balăzs despre români era deosebit de put,�rn că. Marele patriot şi cărturar român 
face apoi o incursiune în istoria act:stei duşmănii din Transilvania, arăt:lnd că "pentru cumpli
ta ură portată asupra poporului românesc este martor� întrega legislaţiune a Transilvaniei şi 
multe documente istorice ( . . .  ), iar arhivele ţărei şi ale rnunicipalităţilor [comitatelor] încă sunt 
pline de monwnente ale urei şi vindictei păgâneşti". Accast�l "ură înfricoşată îşi află expre
siunea sa cea mai pronunţată în scrierile mai multor saşi şi unguro-secui şi ea este îndreptată 
în cele mai multe cazuri asupra poporului daco-românesc, asupra vieţei sale naţionale şi  
politice. Avem însă şi exemple destule în care se rnanifescil şi ura cea mai înflăcărată a 
unguro-secuilor în contra saşi lor şi viceversa". Dintre cei "care au persecutat cu peana lor" 
pe români la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutl l l  secolului al XIX-lea a fost şi Iosif 
Carol Eder3 - spune Bariţiu. Aminteşte apoi de "ura cea mai invo;:rşunată a unguro-secuilor 
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din timpu l nostru" (se re ferea la anii 1 848- 1 849\ :. , c ărei dovadă t�rau "tăţiunăriile [ incend ie
rile ] ,  preface rea în cenuşă a Rcginului [Reghinuh• i'l şi a cdor p atruzec i de sate româneşti". 
intentia ungurilor ş i  secuilor Jc a distruge din tc m� l i i S ibiul (oraş săsec în principal, la  acea 

dată) : iar din Braşov, ,,s-au învoit a extermina numai p(: locuitori i saşi şi români, eară casele 
acestei urbi era să le împ�u"ţia între sene şi cop i i i lor, cu toate celelalte averi" . Şi poporul 
român, mai spunea Bariţiu .. era stăpânit de ură, "cu atât rnai intcnsivă, cu cât tirania dublă şi 
triplă îi sfâşiase mai crunt corpul sâu naţional". Ve1 1 ise apoi regimul absolutist austriac ( 1 850-
1 860), care a mai "casat" (an ulat) din "privil egi i le ce le  mai barbare" şi a interzis propagarea 
urii şi orice defăimare, insultă şi calomnie recip roc i Regimul a interzis chiar să se folosească 
în actele oficiale "numele cthnografic Valachu.5 sr.u V lachu� .• B l achus, Olah, B lach" pentru 
români, care "ajunsese a fi ..:pithet, sinonim cu şi·�rbitutca·' şi a in�rodus termenul de " Român , 
nemţeşte Roman, pl[ ural l Romanen, ungureşte Rom ano!{". Bariţiu afirmă apoi că de fapt poate 
să numească oricine şi Valachus, care este un "mum: h istoric , d e  care este împreunată nu numai 
insulta, ci şi mai multe din drepturi le cele mai s::u npe, ce [le] poate avea un popor pc acest 
pământ, precum este numele unei ţl!.ri foarte frumo.:ts(:, ce se zice Valachia, de la Yalachus". 

Ura - observă Bariţiu - nu se poate sting.: prin decrete, fie cât de severe, "nici prin 
înfrăţiri comedioase, închei ate între pahare", ci numai pri n "legi, în tot respectul drepte, prin 
care să fie asigurate atât viaţa, averea şi onoarea i :1divizi lor, cât şi existenţa ş i prosperitatea 

individualităţilor naţionale". Aceste legi să fie aplkate de o administraţie în care să fie ,.per
soane de diverse naţionalitliţi, bărbaţi renumiţi p.rir prohitatea, honestitatea şi imparţial itatea 
lor". Faptul va fi astfel punctul de plecare al înaine irii în cultură, ştiinţă şi morală, "însă sta
tul să nu pună pedic i anefi.;;ioase, nici pe faţl!., nici pe <J:>cun�:. prin organele sale". Şi cxem
plifică apoi cu cazul subminării fiinţl!.rii şi dezvoltirii ASTRE! ,  prin unele atacuri contra ci 
din partea unor ziare ungureşti din Cluj şi PesLt, denunţânri-o hUtorităţi lor ca pericu loasă . 
ASTRA nu a făcut însă "demonstraţiuni nedemne' . Ion Eliade R�idulescu a spus ,,ca numai 
naţiunile bancrote (degradate] şi decăzute se dem it tu rco boarl!.] l2l bajocuri , i nsulte, măscări; 
iară un popor, ca ş i un individ, care se simte tare, vigurc::;, in stan' de a insufla respect, alege 
cu totul alte mijloace spre scopul ce-şi prefide [propune]" . Apreciază apo i el!. ,.Îngrij irea noas
tră de cultura Şi l iteratura n.l.ţ icmală este un cult rel1 gios al nostru, pe care-I avem de comun, 
la care adecă, se adună toţi români i ,  fără diferenţi . 1  de confessiWlile lor rel igioase positivc. 
Suntem decişi a ne conserva cultul acesta comun pentru eternitate". Naţiunea română este 
"una'', iar "unitatea ei se manitestă în modul cel m<Li eminente prin l imba şi l iteratura sa", şi 
ea aspiră la cultură şi l ibertate, "aspiraţiuni legitim e , demne de acc�ti descendenţi ai legiu
nilor Romei antice ş i  ai colodilor aşezate odenioarli în numeroa�ele municipic ale Daciei. 
Pentru aspiraţiunile acestea nu merităm ura, ci dm contra, stima popoarelor conlocuitoarc". 
Ura va face ca şi  mai mult sFt se manifeste "zelul de a sacrifica pentru sublimele scopuri şi să 
prindă rădecină mai profundă credinţa în venitoriul nostm". 

Lunga şi anto logic<, "i ntroducere" a lui Bariţiu se încheie cu această sentinţă, pentru 
a trece apoi la motivul adevărat şi concret al incursiuniJ sdc în acest subiect fierbinte al epocii 
sale şi spune că: "În ani i  ace�· i din urmă, un boier de viţă ungaro-secuiască, anume Blasiu 

Orbăn (Orbăn Balăsz), îşi  face de cap cu propagar•�a urei .?i a urgie i naţionale . Acel om a scris 
şi a publ icat până acum şase tomuri în l imba maghia:·ă, prin care dânsul face propagandă întru 
a deştepta lira şi a împinge la hostil ităţi''. in principa - ad1ugă Bari ţiu - "Planul scrierilor sale 

se poare ddinia cam aşa: Laude înmiite, înălţătoare, până la culmea gloriei, pentru cei 350 de 
mii de secui l ocuitori în marele  principat al Transil  �·ani fi ,  ura. şi vindicta de exterminare în 
contra saşilor şi în genere în contra elementului nemţiesc din acest principat, despreţiu 
amestecat cu ură şi urgie pentru poporul românesc şi pentru manife:>tarea v ieţi i  sale naţionale, 
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c u  scopul învederat, c a  prin această maltractare morală s ă  facă p e  români s ă  
_
le fie ruşine de 

origine : de l imbă şi mai ales de h istoria suterinţelor prin care au trecut ş
_
1

. 
de starea cea 

deplorabilă la care ajunsesera, ear;:, după ce-i va ruşâna în modul ac��;ta, să-1 •
_
ndu�lcce � se 

degrada la condiţiune[a] de mii de ori mai deplorabilă ş totoda�ă ma1 mfamă ŞI ma1 prostltu

ită, adecă, la condiţiune[a] de rcnegaţi naţionali". Bari\ iu cr.!dc insă că acest autor nu putea 
scrie cele şase tomuri, care cosHt l 0.000 de florin i, "nLlmai de capul său" şi că probabi l ele au 
fost comandate. Concluzia este că aceste lucrări ale lu 1  Orban Balâ� . sunt destinate "ca să 
prepare spiritele publicului ungurc:anu şi sâ îmhărbat'� la surrumarea celorlalte două naţion
alităţi din Transilvania, pe care şi .. a propus să o dea în potestatea [pmpri etatea] şi în libera 
dispoziţiune a secuilor". După ce numeroşi unguri din comi tatde Tnmsilvaniei sunt români 
renegaţi , "publicişti maghiari ca Orbăn Balazs, ca Kco� Fert'ncz4 (care fusese popă reformat 
în Bucureşti ş i scrie în ziare le din C luşiu), apoi ma t de curiJld Rethi Lajos5 (inspectoriu de 
şcoale, care scrie în <<Vasarnapi Ujsag>> de la Pe sta t, au intru nitT, i c  falsitica historia cu 
neauzită cutezare şi a susţine Gă în marele principat al Transih:aniei ar fi fost odinioară 
maghiari neasemănat de mulţi, că aceia prin nu ştiu c'� farmec s-ar fi prefăcut în valachi . Dar 
adevărul este cu totul altul, oppus in diametru la acea n i nch,nă histor�că piramidală". Aceşti 
" istoric i" susţin că români i au ,.val ahizat" pe unguri t.u ajutorul ritului  grecesc, pc care-I dis
preţuiesc "şi îşi bat joc de el, bunăoară ca Orban de sanţi ' [sfinţi i ]români lor din Săcele" . 
B ariţiu explică apoi de ce ungurilor nu li se putea impum: ritul grecesc, pentru care românii 
simţeau o "atragere mai multă, cu care fuseseră dedati dm generaţiuni In gcneraţiuni , mai ales 
că acest rit coprende unele părţi decopiatc şi transfera1:e In ch1stianism încă din secul i i trecuţi, 
inainte de era christiană". Adăuga apoi că dominaţia asupra popoa::-elor de rit grecesc de către 
barbari a fost acceptată şi sprij i n ită de Roma numai da:ă aceste popoare au acceptat religia 
apuseană şi ţinea la deviza Qui non est mecum, contra mea est (Cinr nu este cu mine, este 
împotriva mea). Astfel au aj uns românii sub jugul unburese, "preparat în Roma latină", şi 
unguri i au acceptat credinţa catol ică , iar "mulţimea dllugărilor latini , de naţional itate italiană 
şi nemţească a făcut restul'", adil: :i  i-a încreştinat. "Dll că rolele [rolurile] s-ar fi schimbat, 
adică românii ar fi ţinut la Roma latină, şi ungurii la ceJ grc,;cască, în acest caz zicem şi noi 
că astăzi nu ar mai fi nici urmr1 de magh iar pe pământul D2 ciei, şi  zilu nu ştim dacă s-ar fi 
putut susţine cel puţin în Panonia. Deci ungurii au avui mai mult'e ocazii de a se înmulţi cu 
renegaţi ,  pe care-i dezbinară din c orpul naţional al ro miin i lor p�m�, în anul epocalc 1 X48". 

În continuare, sub titlul "Propagarea de ură. naţională prin B Orbăn", Bariţiu arată 
că, pentru a nu fi taxat el însuşi "de propagarea urei şi vind.ictci, al egoismului ce se poate 
asemăna cu capacitatea ferclor să lbatice", îndeamnă pe cei ce cunosc l imba maghiară să 
citească lucrarea lui Orban Bala7..s despre secuime �i îi "vor da dreptate".  Pentru cei ce nu 
cunosc această l imbă, îşi propune să extragă câteva "pasaje din tomul al 6-lea", referitor la 
Tara B ârsei . Aici spiritul polemic şi sarcasmul lui Bariţiu sunr de o dco::;ebită ascuţimc. Spune 
d Orb an, dintr-o "singură sărin1ră", a şi declarat Tara B:lrsei drept ţinut secuiesc, numai pen
tru că a "demonstrat" eli numele i-ar ti de origine maghi :u-ă, , ,cu alte cuvinte cei 52 de mii  de 
români şi 25 mii saşi ( . . .  ) nu se numără între fiii  patriei, numai secuii sunt fii ai patriei, eară 
ceilalţi sunt venetici, adunături". S ecuii abia erau 24 de mii, de fapt ciangăi. "Minoritatea să 
decidă, căci aşa cere logica în Caucas" - observă cu �an:asm Bariţiu, 

Să urmărim însă acele observaţii ale marel ui om d'! cultură român despre lucrare, 
care sunt valabi l e şi pentru volumele ce cuprind descr::erea scaunelor s��cuieşti, cu aprecierile 
deformate şi j ignitoare asupra romiinilor, făcute de baronul secui . 

Orban Balazs aduce aşadar multe jigniri na·ţiur ii  române, spunând despre "românii 
cultivaţi", dar "de altmentrelea oameni anthipatici", că nJ au reuşit să asimileze pe "locuitorii 
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maghiari din districte întregi" , aşa cum au reuşit �.ă asimilezeyc "bulgarii şi pe gr�cii din 

Braşov". Tot astfel, români i  d in  Săc�le şi din c� le l l  �m�une d_m �ran, de su
_
b Buceg1; 

"s�nt 

numai venetici, strecuraţi încoace dm Muntema, ma1 vartos dm �ecolul trecut, pre cand �u 

început a veni ca oieri ş i  acum s-au înmulţit şi im bogă1)t, să te fer
.
ca�că Dum�c�eu ( . : . ) . In 

ţinutul Branului până în zi l ele regelui Wladislau 1 1 7, lo�;uiau numai cateva fam1h1 de ţlgam, 

dar astăzi sunt la
' 
opt mii (8000) de valachi venetic i" .  Categori sirea de "venetici", "strecura_ţi" din 

Muntenia o vom întâlni, dupâ 1;um vom vedea, şi in cazul românilor din scaunele sccUieŞtl. :,Pe pag. 24 - observă Bariţiu - Orbâ.n pnmmţl intenţia de _m��c şi u-�� naţională 

asupra românilor" din Ţara Bârsci, zicând că., deşi sunt bogaţi, nu-ş1 tnm1t �op111  _la_ 
şcoală, 

generalizând şi insultând intreg poporul român, spunând că. "Acest popor nu s1mte mc 1 o aple� 
care că.tre cultură şi c ivi l izaţiune, valahii nu sunt chemqi la civil izaţiune.  Ei cresc pe munţ1 

în să.lbă.ticie completă (Szilajon es vadon niinek fel)" etc. Singur i ,  prin puterea lor, nu se pot 

ridica "de unde sunt dccăzuţi ", fiind "ei sălbatici şi m:cultivaţi" - conchide baronul secui cu ură. 

"Aşa dară. - observâ c:u mânie Bariţiu -, un secui de viţă asiatică. cutează. a sta în con
tra cu românii  şi a le denega facultăţile spirituale de a porni pe calea civilizaţiunei". 

După. Orbăn, cei 9500 de români din Ţara Bârsci nu sunt români,  ci bastarzi , "corci
tură de bulgari şi de greci", şi ungurilor le va reuşi să-i smulgă din corpul naţional românesc 
şi să-i asimileze după ce vor ,,introduce l imba maghiar1i ca l imbii de propunere [predare)" -
plan secuiesc pe care -Bariţiu Il consideră. "nebunesc şi (tcsperat". 

Arată apoi cum Orb;in Balăzs insultă din nou pe români, numindu-i (l a pag. 3 1 )  
"popor [necivilizat şi] sălbatec" (felmiveletlen e.\ vaâ lolahsag); la pagina 1 2 5  scrie că 
"Românimea, reţinută de la prădăciuni şi omomri , nu şi -a putut înfrâna instinctul de să.lbă.ti
cie firească [termeszetes es vad osztonet]". La toaLe ac•!Stca, Bariţiu - după ce arată câteva 
exemple de sălbăticie un gurească (inclusiv cazul ce lebru al Elisabcthei Băthori)?" - răspunde 
cu o replică plină de adevăr istoric :  "Oară tia românii oricât de sălbatici, ei au santa dreptate 
de a trage pentru să.lbăticia lor în judecată. pe tirani lor. Când legile sunt barbare, guberniele 
stupide, brutali şi tirane, precum au fost cele mai multe gube mie, sub al căror j ug înfricoşat 
au gemut românii,  atunci a zice că un popor e barbar, inscmnă a condamna pre tirani şi legile 
lor la moarte. Şi Orbăn nu v ede nici măcar acest ad•!Văr uminat c:1 soarele ( . . .  ) .  Aşia dară, să 
se ridice numai jugul . tirant ei de pe cerbicea [gât;JJ ] ro mânului , şi Orbân nu va mai avea 
pretest de a se ocupa de săl băt icia şi lipsa de civil i 7:aţ iur,c a românului". 

Arată. apoi cum acelaşi autor scrie la pa.gi na 1 :!6, atât în text cât ş i  în note, că toţi 
românii din Să.cele "sunt adunături, venetici, refugiaţi încoac•e din ţârile româneşti ( . . .  ); mai 
încolo, că românii săceleni, când au venit în Transilvania, au fost un popor de cerşetori, carele 
nu aveau nimic, iar aici s-au ingră.şat din unsoarea p.1triei . s-au înavuţit din oile pc care le păs
toresc ei in munţii unguri lor s�iceleni" etc. Pe aceas:ă coardă ::t uri i , Orbân mai adaugă şi alte 
comentarii despre românii d in zonă. Ocupându-se şi de portul românilor să.celeni, el scrie că 
îmbrăcă.mintea femeilor române din Să.cele este frumoasrt, dar "îi bate însă. tare la ochi că de 
ce să semene cu cel din Schiai ,  când românii şi ronâncele din acea suburbe [a Braşovul ui],  
după el, nu sunt români şi românce, ci sunt bulgari şi bulgare·�. numai valachizate"; iar 
"femeile şi chiar fetele de români din Să.cele s-ar spoi şi rumeni (sulemeni), de unde ar urma 
că îmbătrânesc curând şi c:1 li  se strică dinţii". D �spre crescători i de oi săceleni scrie că 
"possed avere de sute de mi i ,  dar nu se ştiu folosi c e  ea, pentru cii sunt necultivaţi, semisă.l

bateci";  tot astfel românii din Săcele "nu au idee despre ceea ce �:e zice amiciţia, nu cunosc 
ce înseamnă a face bine ( . . .  ). Crescuţi în sălbă.ticia pe munţi, între vite, şi alăturea cu câinii  
de la tunnă., n-au idea de civil izaţiune, de buna cuveninţia in societate ( . . .  ) .  Sălbatici cum sunt 
şi egoişti, se bat ca orbii intre sene; dară. cu ciangăii nu cutează a se incăiera, pentru că aceştia 
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totdeauna-i bat". Tot astfel, "ei fug d e  serviciul milit.:.r", adică a r  f1 fricoşi. Totodată e i  "se 
înmulţesc peste măsură, cară l:iangăii se împuţinea7li '. Orban mai >pune că românii "n-au 
idea nici de ceea ce se zice patri<1 ( . . .  ). Adecă - spune Bariţiu cu furi·� - acest barbar pune pe 
daco-romani aproape în categoria ţiganilor, când le tră:· nl'Ştt: în faţă c:l ci n-au idea de patria" . 
Orban îi mai descrie pc românii  săceleni ca fiind foarte �uperstiţ .oşi, j igneşte pe preoţii 
români, "degradând funCţiunea lor întreagă numai la exofC l sm, aded la scoaterea de draci". 
De fapt - observă Bariţiu - era ul':ragiat însăşi ritul r·�l i gios român. Dacă cumva noi mai sun
tem dominaţi şi de superstiţi un 1 periculoase - spune 13ari!iu .. la aceasta poartă culpa tot tiranii 
aceia, carii n-au suferit cu nici un preţiu, pentru ca po porul românesc să apuce pe calea eul
turei ştienţifice şi a dezvoltării s.:tle naţionale. Tirania dublă a încovoiat cervicca poporului 
românesc: politică şi eclesiastidt; unde putea el să s•:ape de superstiţiuni !"  Şi  apo i Orbăn 
Balâ.zs a vrut doar "să-şi bată Joc: de preoţimea româneasd,:. n-a făcut însă mai mult decât a 
dat un nou testimoni u  de ură �i r�iutate către tot ce :!stc: rom<înesc:" - conchide Bariţiu. 

Pe alt plan, Orban Bablz.s "suceşte numele locuitorilor şi ale ţi nuturilor aşia, încât l e  
dă tot numai semnificaţiunc nmghiară ( . . .  ).  Scicnţia fi lol ogică a omului acestuia merge a ş  ia 
departe, încât la pag. 1 53 cuvint(:le Bărbat şi Cânt CI re , earli la pag.200 cuventele Predeal şi  

Preda, la  declară de cuventc curat maghiare" - observ ii cu ironie marele cărturar român. 
Ocupându-se de români i din Braşov, Orban Balaz� .  apreciază că de fapt "ei nu sunt 

români, ci numai greci şi bulgari romaniţi" şi că "îndal:ă ce eşiau din sarică, suman, cojoc, şi 
învaţă ceva carte, se dau carăşi greci, căci le este ruşi rrc să se numc1scă români;  în fine că, 
până la anul 1 83 7  românii  de la Braşov erau pe cea mai bun:l cale de a se maghiariza cu totul, 
dară guberniul unguresc a fost kneşiu, nepăsătoriu, i-a scă:Jat din mână; de atunci s-a făcut 
numai atât că aceşti vlachi au mai perdut ceva din :crocitatca şi sălbăticia lor" .  Aceeaşi 
insultă la adresa românilor o repetă şi la pagina 343 . 

Dar politica urii deschise şi patologice contr,L rom:înilor ia l a  Orb:in B alăzs şi altă 
faţă. El se mai şi "încoardă din toate puterile - observă Baiţiu - ca să atâţie focul cel mai 
intensiv al urei naţionale romilnqti contra saşilor; pe sute de pagini,  în mii de variaţiuni,  
descrie despotismul, tirania, egoismul săsesc''. Dcr adevăratul despotism era cel al  
Tripartitului, al Approbatelor ş i  Compilatelor, "cu l·�g i le sde barbare", care "sunt scrise în 
limba maghiară". Saşii  nu ar fi cutezat "să facă rău l a  vn popor numeros", dacă nu erau încu
rajaţi de regii Ungariei şi de aristrocraţii unguri. Şi apm - a firmă Bariţiu cu mândrie - multe 
comune româneşti din scaunele săseşti întrec prin avere şi populaţiE· "pe miile de locuitori 
care au gemut în jugul iobăgiei prin comitatele feudale · ,  chiar pe satele secuieşti şi pe unele 
târguri, cum ar fi Vinţul de Jos, Huedinul, Gi lăul, Co)ocna, îrr raport cu comune rom;îneşti ca 
Satulung, Turcheş, Cernat, Ziirneşti, Tohanu Vechi. Ră� inari, Săl işca, Poiana, Tilişca, 
Poplaca, Gurarâul, Sibielul, Sadul, Boiţa, Săsciori , Apoldu Mic, Sina, Rehăul, ambele 
Pianuri, Lancrămul, Şugagul, Donoşiu etc ., care au de L1 1 5 00 la peste 6000 locuitori români .  
Şi  acestea le explică prin "principiul democratic pe ca' c :iftsimea 1-a nutrit şi apărat ca ochii  
din cap pentru sene-şi", care a fost aplicat, de voie - d< :  ncv::�ie, ş i l a  români ,  intr-o oarecare 
măsură .• Când românii,  împinşi de !�obi a extremă. s-au ră� cu la! ,  ei găsea LI ospital itate în cetăţile 
săseşti . Incercarea lui Orbăn Balăzs de a J?Une pc români contra s.:tşilor nu era dl!cât o diver
siune prin care ura lui contra neamului săsesc ar fi astfe. mascată ş i  s-ar "scoate castanele din 
spuză cu degetele românilor".S-ar atrage astfel mânia şi urgi a impărartului asupra românilor, 
care ar permite apoi maghiarizarea şi exterminarea ac,_:stora. Apoi, mai adaugă Bariţiu, "şi 
publicistica gennană, s-ar arunc:a de nou asupra noastr�". s .. ar scrie calomn ii,  altele, contra 
românilor. Însă "Orbân şi toţi patronii  şi complicii siii, atât cei din Transilvania, cât şi cei de 
la B udapesta, ar face foarte bene, dacă ar mai înceta de a fa sitica historia şi a o degrada de 
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servitoaria şi chiar mătura politicei lor naţionale .  Cu 1ceastă manoperă immorală şi brutală 
denşii numai cât irită spiritele (  . . .  ), seamănă vânt, pentru ca generaţiunea ce ne succede sâ fie 
constrânsă a secera cu sabiia furtune şi uragane dt: cele mai fioroase". Mai bine ar scoate ţara 
"din calam ităţi le în care o au împins-o în mod a1:ât dt: criminale în scurtul period de şieptc 
ani". (Bariţiu se referă aici Li anii de după inst�Jarca d ualismului de la 1 867). 

Cunoscător al evenimentelor de la 1 848- 1 849. marele cM"turar român arată apoi cum 
Orbân Bal âzs se foloseşte di! istoria acelor ani p1!n�ru .,a insulta pe români şi pe saşi. Acea 
historia, însă, aşia precum o a scris el, vermuc�te de kgionul minciunilor, de sus până jos". 
Şi aceste m.inciuni sunt scrise tocmai când se afHi mai multe mii de oameni în v iaţă, care au 
participat la acele evenimente sau le-au văzut eu proprii ochi .  Orban glorifică, de exemplu, 
lupta ungurilor contra ru�ilor, de fapt nimic netiind adevărat. Pc români îi prezintă chiar şi 
atunci când vorbeşte de luptele contra ungurilor l in tr<!cutul mai îndepărtat (M ihai Viteazul, 
Radu Şerban), drept ,.poltronii cei mai mizerabili, cari ar fi tliiat-o la fugă, dară apoi ar fi aler
gat una sau două mii de şt�rbi în ajutorul lor şi ac,:ştia puţini şerbi ar fi bătut pe multe mii  de 
unguri . Eacâ, aşia se scrie h istoria pe Ia noi ! " ·· ex clamă Bariţiu. 

"Orbăn numeşte sălbatec nu numai pe: inl rcg poporul românesc, dar şi pc domnitorii 
lor". La pagina 335 scria despre Radu Şerban el\ '!ra "om să.lbatec" (descriind bătălia din 1 7  
iul ie 1 603 , când acest domn muntean 1-a învins pe Moi se Szekely). La pagina 3 5 8  încadrează 
pe români în categoria mongolilor, cumanilor, p•�ccnt-gilor, turdlor, tătarilor, şi "îi descrie 
foarte barbari şi cruzi1' . 

Despre românii din Zămeşti şi ambele Tohanuri scrie la pagina 394 că "nu sunt 
români, ci secui valach izaţi" , pentru "că prea seamăJ1�t cu secuii". La pagina 4 1  O, tot astfel 
spune despre românii din Tlinţari că sunt .,seeui valachizaţi" . Apoi, la pagina 405 "ii parc 
foarte rău că românii se înmulţesc in ţară ca furnidle". 

Spre finalul "inventarului" său "la nenum<iratele falsificări istorice comise de baronul 
Blasiu Orban", Bariţiu aratil cum o "autoritate, per eminentiam maghiară", îi smulge baronului 
secui masca şi-1 prezintă drcp: mincinos şi corupt, .. un falsificatori u de historia şi calomniatoriu 

mincinos". Este vorba despre un membru al famili·ei :onţi l or Teleki, iritat de modul in care Orbăn 

Balâzs a pus problema in parlament privind bibilote'a Teleki din Târgu MureşH. 
Autorul .,Descrieri i  ţinutului secuiesc . .  .' · mai j igneşte naţiunea română şi în volu

mul V, în care descrie zona Arieşului . Marele c.1t1urar român spune însă că el lasă altor 

conaţionali să apere pe români de nenumăratele ,. .nvective şi atacuri la care suntem expuşi, 
cu atât mai mult cu cât ne încordăm poteri le pentr� recâştigarea culturei şi a l ibertăţei" . Mai 
grav e - adaugă apoi - cit "tna•�e ziarele maghiare, mici C'J mari , se află în deplin acord cu dân
sul" (adică cu Orbân Balazs), �i nici unul nu a lm,t atitudine= contra lui, să-i arate că a mers 
prea departe cu ura. "Am văzut însă cuvântul de <<frătictate>> pus ca mască, apoi luat in ris 
şi batjocorit în mod abominale". Bariţiu conchide dt "urgia şi b:ţjocurile aruncate de Orban 

asupre românillor s-au întcmplat dupâ un plan pr•!cugetat, stabi lit din consiliul mai multor 
compatrioţi , ce nutresc vechile simţăminte de host l i tate". 

Extraordinara demonstraţie de demnitate :?i ve1tical itate a atitudini i marelui cărturar 
român George Bariţiu în faţa valului de minciuni ,  insul te şi calomnii contra românilor,stre
curate într-o l ucrare pe c.m• o consideră comandată de f,)rţe politice, osti le dezvoltări i 
naţionale româneşti ,  se adaugă, şi prin acest aspect, dimensi1Jnii unei personal ităţi de primă 
mărime a Transi lvaniei sec,llului al XIX-lea. 

Să. vedem însâ can: sunt liniile principale alt atacului împotriva istoriei românilor, a 
statutului demnităţii lor în <:pocă, pe care Orbân Balazs 1 -a întrep:-ins şi în ce l elalte cinci vol
ume ale lucrării sale.  
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î n  primul rând s ă  remarcăm ostentaţia care ·J afiş�ază autorul Descrierii ţi�u��lui 
secuiesc . . .  în a demonstra că în teritori ile prezentate îr lucnre, ş i  chiar în Ardeal, romanu nu 

sunt băştinaşi, ci ei "s-au strecurat" - adică au in trat p<: neobservate - nu de mult, fie din 

Muntenia, lie din Moldova. Teza este arhicun•Jscută şi arhivehiculată în istoriografia 

maghiară, chiar şi în zilele noastre. Am văzut cum Ba :iţ iu J semnalat această insinuare a lui 

Orban din volumul al şaselea, c:ând baronul secui sptm,:a de:;pre românii  din Săcele şi din cele 

1 1  comune din ţinutul Branului ,  de sub Bucegi, eă sunt "venetic i strecuraţi încoace din 

Muntenia" etc. Tot astfel,  în vol umul Il (în care desen e schLJOUI Ciuc), Orban Balăzs afirmă 

la pagina 1 )  1 că locuitorii din Tulgheş ar fi români V•!niţi la Inceputul secolului al XIX-lea 

din trei sate din Moldova: Made, Glod şi  Dormitam şi "s-au râsp:indit peste cea mai mănoasă 

şi mai frumoasă vale", iar ceilalţi români din munţi i  Ciucului, "s-au strecurat" şi ei din 

Moldova, "în timpurile  mai apropiate" (vol.ll, p.6). La fd, "s-au streeurat" (szivarogtak) - de 

astă dată din Val ahi a  - tot .,în t i mpurile mai apropiate, românii dm satele de graniţă ale 
scaunului Trei Scaune" (voi. III, p.6). Despre Iocuitodi din orăşelul Breţcu afinnă că o treime 
sunt români, care s-au înmulţit în ultimul timp, majoritatea tiind veniţi şi stabil iţi aici  din 
Muntenia" (voi .III ,  p. l 2 1  ), deş i ştie că la 1 426 este pomenit un eneaz român din Breţcu, ceea 
ce înseamnă că localitatea era românească. Orbăn este astfel nevoit s� recunoască şi existenţa 
unor români in teritoriile descrise de el ,  dar ei nu ar 1i decât nişte venetici , "strecuraţi" din 
Moldova şi/sau din Muntenia, ori ar fi "secui valahizaţi ", după cum vom vedea, când vorbeşte 
despre românii din scaunul ArieşiJlui. 

Interesantă este, pentru conturarea portretuh1i şo" in al secuiului Orbân Balâzs, şi 
legenda, fabricată desigur de el, privind originea romfmilor din Ardeal . Descriind scaunul 
Trei Scaune, zona local ităţi i Doh:irlău, autorul are prile_iul :;ă inc ludă şi următoarea legendă 
legată, cică, de stânca numită Decse (?). Spune astfid că "În timpurile străvechi ţara era 
locuită de uriaşi .  Un uriaş avea un cal şi mai uriaş, care �tătea cu picioarele din spate pe 
muntele Bodocului şi cu picioarele din faţă pe stânca Decse, de unde şi-a întins capul în Ţara 
Românească şi a păscut in lanul de mei .  Locuitorii de acolo, pentru că le-au făcut pagubă în 
semănături, s-au adunat mulţi ca să-I sechestreze pentr J ci. S-au şi căţărat pe cal, trăgându-1 
cu putere de coamă. În acest timp, pe spatele calului s-a aşezat o muscă şi 1-a pişcat. Atunci 
calul i-a aruncat şi risipit în Transilvania pe românii care şi-au înfipt mâinile în wama calu
lui. După aceea românii s:..au stabil it aici şi s-au înm u lţi ! . Aceştia sunt strămoşii români lor 
ardeleni" (voi . I l l ,  p.206). 

O altă linie de atac a lui Orbân Bahizs împotriYa istoriei şi demnităţii românilor este 
în lucrare ostentaţia cu care el afişează ideea că majorit atea românilor din scaunele Odorhei, 
Ciuc, Trei Scaune şi Mureş s-au secuizat deja, vorbesc numai ungureşte şi chiar şi ei îşi zic 
"secui de religie răsăriteană" (după religia lor răsărite:m:i: unită sau ortodoxă). Aşa cum a 
observat Bariţiu, Orbân încerca si\-i facă pe români sii-ţ i renege neamul .  Despre cei 390 1 de 
români de religie răsăriteană (2054 greco-catolici ş� ! 847 ortodocşi )  consemnaţi de el  în 
scaunul Odorhei, afirmă că: ,,Aceştia sunt tot secui, nu rot f1 socotiţi români,  ci doar secui de 
religie răsăriteană, întrucât aşa se consideră chiar şi ci în şişi,  şi nu ştiu nici un cuvânt 
româneşte. Chiar şi preoţii lor sunt nevoiţi sâ vorhc :tscă ungureşte. Dat fiind că nu se 
deosebesc de secui în ceea ce priv·�ştc limba, portul şi (•bice . urile, iar religia nu constituie o 
naţiune într-un stat l iber, cu îi socot - după cum şi ei înşişi o dovedesc - fraţi secui" (voi . I ,  
p. l 5) .  Astfel,  dintr-un condei, Orbân Balâzs a şter:> o,·ice mmă de prezenţă şi dezvoltare 
naţională românească din scawml Odorhei .  Originar fi ind e l  însuşi din acest scaun, într-o 
cuvântare parlamentară din 29 :1oiembrie 1 872 afirma chiar că: "Atât de maghiar e acest 
scaun încât acolo şi păsările c iripesc în ungureşte"9. Dar aserriunea sa, privind caracterul pur 
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. nului Odorh,: i ,  ornită din ură etnic� , aşa cum rcma.rca B�iţiu, este �ăs�urnată 
m�g�lar al �cau 

mo afice ofic�ale din epocă. Alli!l.l'l <l in recensăm'intul dJ_n 1 8�� că m J�deţul 
c
O

hdlal·hd� su� s
t
e de3099g

r
dc locuitori de limb!\ român!\" r la  Orbân Balaz� nu exista mcl unul) ŞI. 6 1 3 1 

OI CI CXIS au " · . · · j J ' t.,ţ ' l U JOpUlaţiC de 
de reli ie rl\slU'iteanrt ( 4 1 2 1  ortodocşi şi 20 1 O greco-c atoho).  Pnntre, oca 1 a 1 � c . 1 

. : 
." 

l imbă �aternă română" , mai importante erau: Con.m,J (cu 40 do.: ast1 cl de l�cmton, la _Ol ban . 1 5  

1 . · · 2 rtodoc�1· )  Dealul (28) Zetea -(3 .1 la Orbân doar un smgur locmtor greco-
greco-cato 1c1 ŞI o ' . • ' 

. 
· . . . · · 2 1 o b · 

catolic), Mercşti (67), Crăcienel (40), Lueta (44), Ocland ( · 9), Vârgh 1ş l32).' Cn�em (2 • a r �� 
un greco-catolic şi 2 0;todoc şi), Simoneşti_ (46, 1� Orb:�n d oar 1 4  ottodo�

.
ŞI), Ehscm ( 1 32 )  etc. : 

Despre satul Vlrthiţa - Orb:in fi ind nevOit să-ŞI explt·�e numele maghtar O_l�hfa lu - �p�ne_ c� 
"Denumirea i-ar proveni de la păstorul numit Olah bnos j lo_an V<_llahul], �t�b���t acolo ŞI 

.

a1 carUl 

fii şi urmaşi numeroşi au î ntendat satul numit Olahffl iU . Unu susţm �ă mal mta_1 s-au �şezat acolo 

păstori români şi de aici ii vine numele. Dar chiar dacă �.-au lliiezat 
_
acol_o r��ân

_
1 ,  aceşti� s-au con

topit cu secu ii intr-atât încât loc:uitorii ambelor sate O. ar1falu [VIi�htţa ŞI Capalmţa] , al caror număr 

se ridica. la 3 500 suflete, sunt secui" (voi . \ , p .74) . 
în scaunul Ciuc, ,,:;unt şi cred inc ioşi de :�e l igie răsăritean.�. câteva mii - afirmă Orban 

- d intre aceştia, ce i ce locu iesc de mai mult (în mare pa:te iobagi colonizaţi de proprietari de 

moşii), însă atât de mult s-au secuizat încât nu m:..i �;tiu rornâne�te nici un cuvânt şi  n ic i nu 
vor si:l se ţină români", excepţie, spune el, cei d{: la gramţă, care ":;-au strecurat din Moldova" 
şi care "ţin atât de mult la naţionalitatea lor îndit deşi vin In ·�ontact zilnic cu secuii şi locui

esc pe p!'lmântul lor, totuşi ignoră cu des!'lvârşire l i m ba noastră" . El evaluează că ar fi 1 3 .028 
greco-catol ici şi 1 7  ortodocşi, dar ce i care se tin de l imba l or naţională nu depăşesc 6000, 
aşezaţi "în noi le colonizări din munţi", cei lalţi sunt ,,seoi de re l igie răs!'lriteană" (vol . l l ,  p.6). 
Din nou este însă contrazis de sursa demografidi su 3-am ntită, asUeJ că la 1 880 erau în judeţul 
Ciuc 1 3 .836 locuitori "de l imbă română" şi 1 7485 grcco-catolici şi 34 ortodocşi .  Printre 
local ităţ i le mai importante dir. acest punct de veder �  se numărau : lacobeni (cu 80 de locu itori 
de limbă maternă romană), toate localiti:lţi le din :Jlma Giurgeu-Tulgheş, precum şi M ihăileni 
(2 1 8), Frumoasa (248), Di tr�iu (23 5), Ciuman i (<lfi), Valea Stri\mbă (260), Ghimeş-Făget 
( 1 1 2 1  ), SlU'maş ( 1  026), Subt:clate ( 1 843), Voşloben: (66�1) 1 1 etc. Orban afirmă că in Voşlobeni 
cea mai mare parte a locuitori lor sunt români "dar nu şti u nici  un cuvânt româneşte, de aceea 
îi putem socoti ca drept secui de rel ig1e răsăriteană Sanii Voşloheni nu apare în registrul din 
anul 1 567, deci  s-a format mai târzi u, sau a fost nql i jat ca şi sat iohăgesc" (voi . Il ,  p . l 04 ) .  

În Tre i Scaur.e - sp·�me Orban - marea il<l''tc a celor 1 5 .069 locu itori de re l igie 
răsăriteană amintiţi de el ( 1 1  .92 1 mtodocşi şi 3 1 .18 gr�co-catol ic i)  "aşa s-a sccuizat încât 
numai ungureşte vorbeşte", chiar şi locuitorii în�: işi  .,îşi 2.ic secui de religie răsărit eană". Doar 
"în timpurile mai apropiate s-au strecurat români din Val ahia in satele de la graniţă şi care se 
ţin de neamul lor, dar abia dac:i 5000 pot să-ş i spunii rorr âni" (voi I I I ,  p.6). Din nou este con
trazis de sus-amintitul rece nsământ oficial de la  880, care atc.;tă în j udeţu l Trei Scaune 
1 5448 locuitori "de l imbă maternă română" şi 2 1 .338 ortodocşi şi [ 962 greco-catolici .  Printre 
localităţi le mai importante in acest sens amintim:  Î nt orsiitura Buzăului (cu 1 ! 65 locuitori de 
limbă maternă română), Buzău! Ardelean (7 1 1  ), Arcuş (:14) ,  Vamr., Buzăului (987), Dobârlău 
(992), Dobol i i de Jos (23 7), Doboli i  de Sus (3�:), Ch ichş ( 1 03), Mărcuş (55 8), Tel i u(86 1 ), 
Ozun (23), Mărtănuş (2 8 5 ) ,  Lemni a  (42), qjdul . t  ( 1 2 5), Sărata ( 1 1 3 0),  Covasna (5 52), 
Păpăuţi ( 1 84), Sita B izăulu i ( 1 077), Zagon ( 1 1 40), Zăb1la ( 1 99), Araci (5 82), Bodoş (42), 
Bel in (23 1 ), Vâlcele (489), Ar iuşd ( 1 62), 1-lăghig (63 1  ), Dumbrava (277) etc 1 2. 

În scaunul Murcş, Orban arată că sunt 1 � .64 1 greco-catolici şi 5520 ortodocş i  ş i  
spune despre ei - obişnuita calomnie - că, "în mare r arte :;-au maghiarizat în aşa măsură încât 
nici un cuvânt nu ştiu din altă l imbă, până şi prco! i i  sltuesc In biserică în l imba maghiară. 
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Românii aceştia n u  s e  ţin n i c i  ei decât secui d e  religie : ăsăriteană. Su ,lt câteva sute i n  Câmpia 
Ardealului, care sunt de rel igie r ăsăriteană şi vorbesc �i rcom:'ineşte", dar - apreci ază el -

.
nu 

sunt mai mult de 6200 c e i  ce :�e ţin români (voi.IV, p 9). Reccn:>ăm;intul din 1 880 dczmmte 
din nou aserţiunile lui Orban Bal:h.s şi întâlnim locuit ;H·i "d e l i mbă maternă română" în foste 
localităti ale scaunului Murcş ·: 1 1  mult mai mulţi decât Ci200. Printre cele mai importante ast
fel de lo�alităti erau: Poien ita (cu 1 42 locuitori de l imb;1 nw.erni'l. română), Bărdeşti (296), Berghia 
(263), Ceuaş� de Câmpie .(1 82), Cornăţcl (75), Ernei ( J 731, Porumbeni ( 1 3 1  ), Hăqău ( 1 82), 
Livezeni (4 1 ), lvăneşti (84), Cr:steşti (268), Mi ceşti (]5 f), Cxunca ( 1 :i 7), Cuieşd (92), Moreşti 
(265) , Mureşeni (405), I lerghel ia ( 1 46 ), Nazna (242), iJn;�heni (57 1 ), Pănet ( 1 55), Rcmetea ( 1 52), 
Săuşa ( 1 36), Săbed (574 ), Oroiu de Câmpie (393), Sântana de Murcş (4·t 5), Sângiorgiu de Mureş 
(724), Sântioana de Mureş ( 1 3 0 !, lvrmeşti ( 1 69), Sâneraiu de lv1ureş ( 1 54) ctcY 

În scaunul Arieş, Orban arată dl sunt 1 9 .6HO locuitori, din care 9049 de rel igie 
răsăriteană (575 5  greco-catolici şi 3 294 ortodocşi). Dili acest tota l, spune că sunt 1 2 .63 1 secui 
şi 7049 "secui valahizaţi", adliugând că "greco-cato l i c i i şi ortodocşi i  nu pot fi socotiţi toţi 
români, deoarece cei din satele sccuieşti, mai ales cei din pl asa de su:;, nu ştiu româneşte nici 
un cuvânt; aceştia sunt în numă.r de cel puţin 2000" (voi .V, p.25).  Cum işi explică Orban 
Balâzs "valahizarea" secuilor din acest scaun? Cu o l •)gică demnă de o antologie, afinnând 
că deoarece în timpul lui  Gabriel Bethlen secuii di!1 · :atelt Măhăcc��ni ,  Dumbrava, Podeni,  
Ormeniş şi  Cicău au dezertat de la oaste, drept pedear să ei au decăzut la statutul de iobagi" 
şi astfel  şi-au lăsat l imba, devenind români" (voi .  V, p.::4 ) .  Mai precis, spune el, a dezertat de 
la oaste în 1 622 o parte din locuitorii satelor Războ :cni-Cetatt:, Un irea, Inoc, Dumbrava, 
Măhăceni, Ormeniş, Cicău şi Pocleni .  Astfel locuitorii au d��vcnit iobagi, şi "întrucât iobagii 
din Transi lvania erau român i ,  atunci secuii iobagi au înc eput să vorbească l imba română" ( ! )  
(vo i .  V, p.25). Orbân arată apoi cum satul Ormeniş t:�:te înscris î n  lust1·a (conscripţia mil itară) 
de la 1 6 1 7  drept sat l iber secuic�t\ şi apoi locuitori i  au l ost  n.cuţi iobagi din pricina dezertării ,  
astfel că în raportul de la 1 694 - deoarece "s-a valahizat" - apare drept sat românesc, având 
doar 9 locuitori oameni l i beri . Până la 1 848, locuitorii din Ormeniş ar fi fost grăniceri husari 
secui .  "Aceştia şi azi sunt valahizaţi, ca l i mbă şi sentim:nte" - adaugă Orbăn cu regret (voi .  V, 
p. l l 7) . Descrie apoi satul Dumbrava, unde odinioarr, a r  fi fost secui, dar aceştia "şi .. au pier
dut naţionalitatea în secolu l al XVII-lea, odată cu libenutea, când au fost iobăgiţi din pricina 
dezertării din oaste şi dăn1 iţi , în 1 620, lui Moise St:c:uiul ju 1ior. Schi mbarea s-a produs atât 
de rapid , încât în anul 1 694, Dumbrava apare ca sat ro niincsc. O parte a locuitorilor satului 
a fost de asemeni grăniceri husari secui, ceea ce a tn:z it �i în ei s·;:ntimentul unguresc, astfel 
că bărbaţii de aici vorbesc curgiitor ungureşte" (voi. V, p. l 08). 

După ce a redus cât a put ut numărul români la:· loctitori în teritori ile descrise de el ,  
şi după ce i-a culpabilizat pc cei c:!  se ţineau de neamul lor, fie pentru faptul că s-ar fi "stre
curat" din Moldova sau Muntenia, fie că s-au "valahi zac" din sccui J iobagi ţi în secolul al 
XVll-lea, Orbăn Balăzs îşi perrn it1i sâ aducă în continw re j igniri �.i insulte românilor şi "dis
preţ amestecat cu ură şi  Llrgie pentru poporul rom;)nc >C şi pentru manifestarea vietii sale 
naţionale", aşa cum observa Bariţiu. În primul, rând a >p·;ctul satului, al organizări i 

'
rurale, 

dacă este vorba de un sat românesc, de o instituţie romllnea.>că. Orbăn îl zugrăveştc în cele 
mai injositoare culori. Satul Ormeniş, din scauuul A:rieş, , . . cslc dezordonat, casele îi sunt mi
zerabile şi este izolat complet de răi le  de comunicaţie" (voi .  V, p. l l 7) .  În secolul al XVI I I 
lea, î n  satul Măhăceni, "ca şi î n  alte sate româneşti , p• •pula: ia lo.:uia i n  colibe d e  vălătuci ,  
n-a existat nici o casă ş i  nici  fe reastră din sticlă. Se arunca hălegarul in  stradă, stricându-se 
aerul" (voi . V, p. l l 9). Descriind graniţa cu Moldova a se aurul ui Ciuc .. Orban are pri l�jul sâ 
j ignească şi să calomnieze, cu o ur::\ manifestă faţă de tot cec.1 ce este românesc, şi aspecte le 
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naţionale de dincolo de Carpaţi .  Astfel afirm1'1 că: "Dincolo de a·;e�sHi granit� în
.
c�pe hotarul 

Moldovei cu clădiri vamale mizerabile, colibe, străj.!ri de grumţă care ab1a 1ş1 pot purta 
puşca. To�te acestea înfăţişâ:nd, bătător la  ochi, m ar�a Daci� miz.erabil� . La v��� română se 
sfărşeşte drumul construit ce vine până aici, din Transilvama. Cuculaţ1a de a1c1 m �olo este 
posibilă numai dilare sau cu .:ar cu boi.  Dar nu numai a 1ci  est� aş.3, ci la toat� trecăto

.
nle n�as

tre, cu excepţia vămii timi�ene. Pentru că guvernul rom1n nu mvesteşte bam pentru mlesmrea 
circulaţiei şi dezvoltarea cl)n;eqului şi industrit:i .  l :  un popor inc�pabil să se conducă, cu toate 
că natura a binecuvânta! cu belşug acel pământ, e o naţiune minori:i, în mizerie, care visează 
totuşi să-şi extindă teritoriul, râvneşte la al altora, In timp ce ea nu poate fi st1'lpâni:i nici pe ale 
sale. Cei ce cunosc de aproape acest popor nu pot decât s::l zămbească la ideea îngâmfată a 
<<Daca-Român iei>> (voll l, p. 84). Deci, aici a vrut s:l ajungă Orbăn, să se răzbune pe na
ţiunea română, pentru că ea aspir11. la Unire într--o mare Daco-Românie. 

Din acelaşi sentiment de "ură naţională", tum îl numea Bariţiu, Orban descrie tot 
astfel, în culori înjositoare. cu dispreţ, şi calomniind fh[iş, carac l•!rul românilor. Am observat 
cum George Bariţiu a dat su1iciente exemple în al est S·.!ns, culese din volumul VI al lucrării 
"Descrierea ţinutului secu ies::: . . .  ". Tot astfel, dese riind Valea Nirajului, Orbăn Balazs spune 
că "În timp ce secuiul este l uminat, inteligent, deschi�, prietenos, încrezător şi curtenitor, 
românul este bănuitor, neîncrezător, prost, răuv oi tor, tmfaş când este în putere, târâtor pre
cum şarpele şi smerit când c.-;te biruit; este nesfârşit dt� slab în laţa celor tari, de o cruzime 
canibalică faţă de cei slabi. Acest caracter li s-a format datorită fa;:�tului că în timpul stăpâniri i 
romane a fost sclav iar după aceea iobag; sperăm că, de·.-enind cetăţean l iber, cu timpul îşi va 
schimba acest caracter". În volumul III  (p.25), OrMn spunt� că "Marea parte a locuitorilor 
români din sate, stă în timpul muncilor, femeile pe la porţi, iar bărbaţii îşi încălzesc burţile la 
soare. Deci cauzele sărăciei trebuie căutate în indoknta şi trândăvia  acestui popor, care 
trăieşte inactiv şi rabdă de foame" (voi .II l ,  p.25). Chiar "hora" pt: care o joacă românii este 
dansată "în ritmul tactului 1m1�i muzici sălbatict: urmze'· (vol . l l l ,  p. I SO). 

Descriind satul M1ihiiceni, scaunul Arieş, d spu11e că la sfârşitul secolului al XVl l l 
lea  românii d in  această localitate, ca  şi cei d in  "alt,, sate româneşri , ( . . .  ) erau leneşi ş i  se  pră
jeau la soare; s-a încercat o indreptare, dar fără rez 1ltat' · (voi V, p . l l 9) . 

Tot astfel descrie Câmpia Ardealului, und •! arară că ,.,nu sunt oraşe şi nici nu vor fi, 
deoarece românii sunt exclusiv  agricultori şi păstori, nic iodată ntl o sâ se dezvolte in ei ele
mentul burghez. Singuri i intelectual i români sw1t funqi<>narii şi preoţii .  Din Mociu au făcut 
târg, dar aceasta e o localitate care abia dacă co ·..:spunde unui sat. Comerţul şi puţinele 
meserii nu sunt exercitate dt: c.\tre români" (voi.!V, o .  J 92). O �•pune aceasta după ce secole la 
rând accesul românilor în oraşe şi la meserii a fost i.1tt:rzis prin legile ungureşti medievale de 
tristă faimă, de unde rezultă că tot tiranii erau dt: vi 1ă, vorba lui Bariţiu. 

Românii mai sunt prezentaţi şi ca "prădături' ' şi "hoţi". Descriind ţinutul Rika, din 
scaunul Brăduţ, Orbăn arată cum, sub codrii acestui ţinut, era o cârciumă sau un han intitulat 
"La casa Andea" (Andahazi), unde era un cârciwmu valah, pe nume Drăguş, care a început 
să jefuiască împreună cu cei trei fii ai săi . Au constituit o bandă de tâlhari "care a terorizat 
întregul ţinut. Bunurile jefuite de la drumeţi le păstrau intr-o pivniţă din pădurea numită 
Borzaş" (voi .I ,  p.229-330). 

Istoria anilor 1 848- 1 849 este pentru Orban Bala;!s - aşa cum am văzut - un alt pri lej 
de a calomnia şi insulta pe romiini şi de a falsifica faptele \storice reale. Vorbind despre epoca 
paşoptistă în Ciuc, el arată că. Urban a trimis în Topli �a o caste de grăniceri. Acest fapt a lăcut 
ca valahii de la graniţa Giurgeului, şi anume cei din �:ubcetate şi Sărmaş, au început să se răs
coale şi s-au opus secuimi i ,  îndt au instalat avanposturi spre Ditrău şi Remetea. "Din Ditrău 
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au pornit câţva câlăreţi [ secui] ,  cu intenţii paşnice - � pune Orban - pentru a �fla intenţi ile 
român ilor şi pentru a-i chema ia i nstituirea relaţiei de prie1enie. Dar abia au aJuns 

.
la �van� 

posturi, că aceştia i-au inconjurat pe sol ii de pac�, i�at desc<\k�at, �-au �scortat la 1 o�
.
hţa Ş� 

i-au întemniţat şi numai datorită intervenţiei unu& ot1ţc r  de grămcen nu 1-au spânz�ra� · Ma� 
adaugă apoi că at1ându-se despre întemniţarea solilor de pa(e, unii  călăraţi, pedeştn ŞI husan 
de-ai lui Kossuth, au plecat spre Ditrâu. La vederea k·r, români i s-au refugiat în pădure, ba 
chiar şi grăn icerii români s-au rl!fugiat din Topliţa. "Trupa de salvare, s-a dus la Topliţa şi 
Juându-i pe soli i  de pace, s-a retras l a  Ditrâu. Acest prm:edeu blând, umanitar, a avut efect, 
căci românii  s-au adunat pc câmpul satului Ditrău, conduşi de protopopul Aron Boer, şi au 
jurat pe Constituţie", adid pe constituţia ungară, şi că vor trăi în pace cu vecinii (vol.ll ,  
p. l 50). Totul este descris astfel c a  românii să fie cu lpabilizaţi pentru ·:eea ce au comis secuii 
contra lor in 1 848- 1 849. 

Tot din perioada revolutiei, Orbân mai desct ie ur. episod referitor Ia românii  din 
Ciuc. Astfel, se mai arată un ges1: "umanitar" al adrninis.traţiei unguraşti ,  când Gă.l Sandor, 
unul dintre conducătorii unguri din zonă, "s-a gândit ş i  la înfrânarea românilor din jurul 
Ciucului, întrucât românii din Bicazul Ardelean, Yal ec.1 Jidanului, de la graniţă, I-au ucis pe 
preotul român, Prccup, care avea sentimente ungureşti. (Minciuna. este crasă, deoarece secuii 
1-.au ucis pe preotul PrecupTeodor la 14 octombrie 1 84W 5./\u fost trimişi şi Puskas Ferencz 
şi Antal să adune armele de la români .  Au mers flră nici c e�cortă, şi trimiterea lor a fost fără 
rezultat, ba chiar s-au salvat de la soarta lui Precup. Ga l a trimis acolo de îndată o trupă., din 
care au fost ucişi doi secui de c;:\tre românii  care stăteau de strajă". Adaugă apoi că au urmat 
represalii şi au "vorbit armele" . Nu dezvăluie, bineînţel es, crimek secuilor contra românilor 
din zonă. Mai descrie apoi şi faptul că Gal Sandor a trimi!> o trupă şi împre tabăra românească 
din Stânceni, de lângă Topliţa Română, care a izbit pt� neaşteptate Topliţa, şi de acole Puşkas 
Antal, sergentul de husari kossuth··işti, cu ind� un număr de husari, au năvălit peste Stânceni 
şi acolo au surprins ftiră veste pe ::ribunul român şi au ;ucstat pe vestitul Constantin Roman 
[Constantin Romanu Vivu] l 6  şi pe încă vreo câtiva cu d i-au dus apoi la Topliţa şi românii ,  
fără conducători, au fugit care încotro din tabără" (vol .ll,  p. l 57).  Secuii apar astfel in postu
ra de oameni blânzi, paşnici, curaj oşi, viteji ,  iar românii in aceea de rea.cţionari, puşi pe harţâ, 
fricoşi .  Se acoperă astfel .crimde şi "tăciunăriile" (cun le spunea Bariţiu la incendieri), 
secui lor înarmaţi din zona G i urgeului şi Gurghiului . ) a  1 848- 1 849, şi faptul că ei au jefuit şi 
satele Bicaz, Bilbor, Subcetate, Sărmaş şi Topliţa 17 .  

Referitor tot la revoluţte, Orban insultă iar�1ş i grav pe români, când descrie acest 
episod istoric în zona scaunulw Arieş. Descriind local itatea Stejeriş, Orbăn arată că între 
pâraiele Farkas/ik (Gura lupu l ui) şi Peres se înalţă un de :ti numit Nagy Varteto (Piscul Cetăţii 
Mari), unde era locul de adâpo.>ti:e în timp de primejdie, în pădure, şi aici se ascundeau 
locuitorii in calea cetelor de ata..::at:ori. "Tot aici - spum el - îşi căutau locuitorii adăpost in 
1 849, din calea ruşilor in trecere pt: acolo şi a români l or jefuitori şi ucigaşi, în concurenţă cu 
ruşii" (voi. V, p. l 2 1  ). Români i  care l"şi apărau fiinţa neţiOJ tală h 1 848- 1 849 erau astfel descrişi 
ca ,jefuitori şi ucigaşi", iar ungurii drept "apărători a i  libertă1:i i". 

Descriind revoluţia de la 1 848- 1 849 în scaunul Mureş, Orbăn - strecoară şi aici - la 
tot pasul, minciuni şi insulte la adresa românilor. În vobmul IV, p. 1 6Ci, descrie cum "cetele 
vagaboande ale românilor, precum şi români i răsculaţi din satele româneşti au ucis mulţi 
secui care se întorceau acasă", probabil după "isprăvile" şi "tăciunării le" pe care l e-au tăcut 
în Câmpia Ardealului şi în alte zone ale Transilvaniei. Arată apoi cum ,.în timp ce Lazar 
Jânos, primarul Târgu Mureşului, împreună cu trupa lui de spioni [kemcsapaija], ţinea o 
ordine severă în oraş, trupele româneşti şi săseşti pustiau totul, în libertate, aşa că locuitorii 
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s-au refugiat, ca în timpul năvăliri lor tătare, în Tre t Scaune sau în C iuc" (voi .IV, p. 1 68) . 

în alt l oc,  Orbân dcserie cum o tabără secui asdt s-a îndreptat în noiembrie 1 848 spre 
Grindeni pentru a ameninţa pe "românii  jefuitori" ::l in tabăra din Aţintiş şi din alte locuri ale 
Câmpiei Ardealului . Dar dele gaţia ungurimi i de la Grindeni a întâmpinat tabăra kossuth-istă 
şi a asigurat-o că români i  din acel sat se poartă Jl·umos şi trăiesc rrăţeşte cu ungurii .  Această 
frăţie ar fi fost tulburatâ îns�t de preotul greco-ca to l i c  Alexandru Grama din Grindeni,  di

.
n 

cauza căruia ar fi căzut prima jertfă, reprezentantul ungurim i i  din Grindeni, care ar fi fost uc1s 
"în modul cel mai nemilos" în Cheţani, ca sol de l'a.:e .  Preotul Grama ar fi mers cu cererea 
românilor la Micaş l 8 să se duca la Grindeni să ucidă pe maghiari, din cauza cărora ei nu pot 
trăi în siguranţă. La 1 8  noiembrie ( 1 848) - mai s pune Orban - au apărut 40 de dragoni în 
Grindcni, care au adunat anr.:ele de la ungurime , apoi .;-au retras. Au venit însă trimişii  lui 
M icaş, Nicolae Deac (preot în Tăureni) şi Ioan Brad (r.otar în Gheja), care, după ce au citit 
apelul lui Puchner19, i-au asigurat pe locuitori cii r'upă •:e au predat armele nu vor suferi nici 
o vătămare, să rămână l iniştiţi la  casele lor. Dar ·· contiruă Orbăn - în 19 noi embrie, l a  iv irea 
zorilor, tabăra valahă. cond!Jsfi de (Fiorian) Micaş .::i (Nt colac) Vlnduţiu20, a atacat satul şi la 
fiecare casă maghiară a pus de pază cincizeci dt� oam�ni şi apoi ,  l â.ngă sat, pe dealul Gyorged 

(?), românii şi-au instalat tab1tra. Maghiarii au fost dezarmaţi şi deci la fiecare casă erau câte 
50 de străjeri român i .  Totuşi s-a spus că aceştia s�ar putea apăra cu securi . De aceea comn
dantul taberei român� a por uncit ca fiecare unf' ur, care ştie .;;ă cioplească, să plece cu 
topoarele la Gyorged, unde s�i facă col ibe pentru t�tb1\ră Dar aceasta - afirmă Orbân - nu era 
decât un pretext, pentru ca după ce au ajuns pe de: .l să Jie atacaţi şi spânzuraţi de picioare şi 
s-a pus foc sub capul lor şi aşa şi-au sflirşit viaţa ( Jngu ,i i din G rindeni). "Dar aceasta a fost 
doar începutul dramei sângeroase - mai spune el - pt:ntru că. peste puţin timp, M icaş, pe un 
cal sur aprig, a trecut dealul în galop şi a ordonat j ; Jul liher şi ucideri le libere. Atunci întrea
ga tabără a năvălit cu furia animalelor sălbatice , cu urll te îngrozitoare peste sat şi a Inceput 
unele dintre cele mai îngrozitoare măceluri asupra mag 1 ia ri lor, c are erau deja dezbrăca�i de 
către străjeri i lor. Ca o simplă formalitate s-a cow:ti l ui t U <"J  tribunal de sânge la ca5a lui Balogh 
Aron şi care era sub preşedenţia lui Alexandm Ludaşi. Puţini au aj uns în faţa acestuia, dar 
cine a fost dus acolo nu a mai avut scăpare, pentn di r1odul de . iudecare al acestui tribunal 
este cunoscut prin faptul ca însuşi preşedintele a împuşcat pe cinci  cu propria-i mână. Într
adevăr, ne gândim cu groazii la sălbăticia fără m ilă. l a  atrocităţi le :;anibal ice, care întrec orice 
închipuire" (voi .  V, p. 1 34 - U 5 ) . Cu astfel de culori lntu 1ecate şi minciuni se folosea Orbân 
B alăzs ca să insulte şi să dezonoreze lupta de ap;�ral'c a fi intei naţi onale române la 1 848- 1 849 
şi totodată să ascundă. ori să justifice crimele secui i or contra t"Omân i l or din zonă. Nu pomeneşte, 

de exemplu, faptul că trupa de secui condusă de cornitdc Lăz{tr Denes ·· conform istoriei lui Bariţiu 
- "bătu pe prefectul Micaş la temut şi-1 goni până l.:l. Ludu� . Comunei Emot [Iernut] îi deteră foc 

şi uciseră 20 de români. La Şaula, Cipău, Ogra, încă an dat foc şi au uc i s 43 români ;  apoi bătrânul 
George Apor mai spânzură pe 26" ("Gazeta", nr. l OS an(ul) 1 848)"2 . Aceasta se întâmpla la 24 

octombrie 1 848. Secuii uciseră deja în Luna, la 1 2  �:er ,tembrie , 23 de români22. 
Fireşte că "inventarul" calomniilor, minciun ilor ş i  insultelor pe care Orbân Balâzs 

le-a proferat la adresa romil.ni lor în cele şase vo lu me ak sale nu se opreşte aici .  Aşa cum 
observa şi învăţatul român l . l . Russu in lucrart�a � a  "R omânii şi secui i" , Orbăn B alazs "a 
cutreierat ani de zi le întregul teritoriu al "scaunelor", sat de sat, din hotare în hotare, 
observând totul şi stând de vorbă cu toatâ lumea; 1 � sfâ ,şitul pereghezelor sale siculice şi a 
documentări i  ample, el a descris în cele patru volume: loca lităţtle, Jocuri le, monumentele 
ungureşti, solul şi  subsolul . topografia, peisajuL mw;u) vremi i ,  tr::cutul şi prezentul ,  docu
mentele şi legendele, date şi starea economică, ��ul 1ural ă ,  obiceiuri şi năravuri, supcrstiţii ş i  
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practici  primitive, snoave şi p0V{:şti, unele absurd1! o :i ridicule şi alte nimicuri ; a văzut 
"totul", dar pe români . . .  foarte greu îi observă, atât oamf:nii , cât şi clădir�le lor de �ul� (rar 
menţionează o bisericuţă în vreun sat la periferia Secuimii ) ;  dcspn: l imba ŞI antropom� ma lor 
bogată:nici un cuvînt la Orhan H." El ignoră pe rom ini şi scrie "în maniera unut agent 
politic,propagandist reticent,viclean şi mistificator",altfc:l "erudi t  şi talentat". l . l .Rusu afi�ă 
în continuare că "Descrierea Sec:uimii" . . .  "este una din l ele mai pc:rfide încercări de a falsifi
ca situaţia ctno-lingvistică a teritoriului, din partea unui erudit" şi  c� a·:est "magnat şovin" ar 
fi putut aduna şi  prezenta atîtea ekmcnte minunate din viaţa istorică românească din zonele 
prezentate de el în cele şase volume23. Mai adăugăm aici  cii lucrarea b;uonului secui nu păcă
tuieşte,din nefericire,numai prin omisiuni, ci cste,aşa cum am v!zut, o insulte la adresa nea
mului românesc iar "ura naţională" a acestuia contra românilor este demnă de a figura în toate 
antologiile referitoare la exempli ficarea şovinismului în istorie. Savantul român I .I .Russu s-a 
înşelat,din păcate,cînd a citat dou�. lucrări despre Orban Balaz.<>, scrise în 1929 de unguri , în 
care aceştia I-ar recunoaşte drept,,secui şovin"24.Dimpotrivă, in aceaste lucrări( Ki voit Orban 

Balazs25? - Cine a fost Orban Balazs? şi Sandor J . ,  Bam Orban Balazs elete es mukodese26 
-Viaţa şi activitatea baronului Orban Balazs) autorul D,?scrierii ţinutului secuiesc . . . este glo
rifica!, cu prilejul centenarului naşterii sale:  1829-1929. " B inecuvîntat fte numele lui sfint pînă 
atunci pînă cînd trăieşte maghiarul pe pamînt!", - se :;c ric dt' exemplu în primul volum citat 
mai sus27 . Bariţiu observa pe bună dreptate că presa maghiară a vremii ".;;e află în deplin acord 
cu dînsul". De altfel, pînă astăzi , nu s-a scos o ediţie criti că a lucrarii :;ale, în care să se arate 
adevărata faţă a şovinismului, care este cu atît mai pcri,;ulos cu cit este afişat mai agresiv şi 
mai făţiş intr-o lucrare importantă,scrisă cu talent şi pasiune. 

Lucrarea beneficiază şi d1: splendide imagini a l t:  unor artişti şi gravori cunoscuţi în 
epo(;ă, şi anume:loan Greguss(pi(;cor,născut la Bratisla•ta,în 1837, mort în Budapesta, la 3 1  
mai 1 892, cu studii de artă la N ilmberg şi Milnchen, 'Jil tabloual său, "Adunatul tlnului", se 
află in Muzeul de Arte frumoase din Budapesta),Gm.tav Morelli (pictor şi xilograf, născut în 
Pesta la 1848, mort la 2 1  marti :! 1 809 în Budapesta., CIJ studii  de art� la Paris şi Londra), 
Gustav Kelety (pictor,născut în Bratislava, la 13 decemb,·ie 1834, mort In Budapesta, la 2 sep
tembrie 1902, cu studii de pictură la. Viena şi Munche�'1,cunosc ut ca pictor romantic, cu lucrări 
care se află azi în Muzeul de Arte frumoas1: d i n  Budapesta şi în Muzeul din 
SzekesfOvaros),Ludovic Gcrhad şi Ioan Valentini. 

In lucrarea lui Orban Balazs, adevărate puncte luminoase re feritoare la români sunt 
gravurile lui Ioan Greguss, reprezentînd români din Topliţa şi Tulgheş, ceangăi din Ghimeş şi 
gimnaziul românesc din Şcheii Braşovului, precum şi gravurile l ui Ludovic Gerhard 
(reprezentînd portul popular al românilor şi maghiarilor din Remetea). 

Referitor la gravuri , Orban Balazs spunea că "Am anexat o po ză cu portul românilor 
din Tulgheş. Foarte greu am putut ajunge la ea, deoarect românii se feresc ca de dracu să fie 
pictaţi, din superstiţie"(ll,p.l32). 

Un călător din secolul trecut,pe nume Bergner:.c s,spune astfel despre româncele din 
părţi le Tulgheşului : "În genere, sunt numeroase femeile române'! C(: le intilnim. Ele vin, desigur, 
de prin satele aflătoare după satul Ditrău . . .  Apariţia lor e::te foarte picantă.Aproape toate sunt 
călări şi fiindcă fac calea singure şi apoi în grupuri de dte şase-opt,ele au asemănarea unei 
trupe de amazoane.Farmecul îl miiresc feţele lor frumJase, vioaie,ochii înfocaţi şi portul 

pitoresc, care le dă o înfliţişare aproape aventuroasă. Ele poană cat::-inţe cu gust şi învelitoare 
albă, în contrast cu portul întw1ecat şi greoi al secuencebr' ' .  

Referitor la românii din Topliţa,Orbăn Bahtzs pare a fi mai o;onciliant ş i  narează 
următoarele: cea mai mare parte a i ocuitorilor din Toplila sunt români , oameni frumoşi, pu-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



344 VASILE LECHINTAN 

tern ici şi muncitori.Portul din Topliţa este foarte pitoresc, ma i cu �;eamă hainele de sărbătoare 
ale femeilor.Aici nu se poi:lrlă catrinţe, ci fotc care ,;e înfăşoară Deasupra poartă suman de 
blană frumos brodat. Sub suman poartă două-trei pie?tare de piele sau postav, de mărimi 
diferite,care să se vadă sub suman,brodate cu trandafLri ?i lalele,tiecare, după situaţia sa mate
rială.Este o mare laudă să-şi ia cineva de nevastă o fată cu trei picptare.De altfel, aristocraţia 

aceasta vestimentară îşi an: originea în Orient, l a  :urei şi armeni, şi chiar la greci .  Nevestele 
tinere poartă basmale brodate turceşte şi se îmbrobodt:sc în formă de turbane . Fetele tinere 
umbl ă  în capul gol, purtînd wnună virginală. În pic io<Jre poartă cizme roşii .  Bărbaţi i poartă 
cămăşi lungi şi l argi,frumos brodatc,încinşi cu Ş·� rpar şi cu cojoc de piele. Pe cap poartă 
pălărie cu borul lat sau căc iuli din blană de miel . Feciorii de însurat poartă flori la pălărie. 
Mulţi poartă opinci în loc de c izme"(I I ,p .I3S). 

Privită astfel, prin această prismă a modullll în care Orb an Balăzs29a descris, a omis 
şi a falsificat viaţa şi istoria românilor, a insultat şi a calomniat pe români, lucrarea 

Descrierea ţinutului secuiesc .. se constituie într-un J1>cumcnt al şovinismului politicii ungare. 
a societăţii culte maghiare din Ungaria secolului crecu1, dt: după anexarea forţată a 

Transi lvaniei la această ţruă, In 1867. 

NOTE 

1 .  Magyar eletrajzi Lexikon l Lexicon biografic maghia ") , Budapest, 1967, p.3 1 9. 
2. "Transilvania. Foaia Asociatiunei transilvan!! pencru l iteratura român:i şi cultura poporului român", 

anul VII, 1 874, nr.4-l O, p .37-40, 53-54, 68-71 , � 0-!\1, 92--94, 103-105, 1 1 5-1 1 6 . 
3 .  Joseph Cari Eder ( 1 760- 1 8 1  O} este autorul lucrări( SO!pple.x Libel/us J.(,{achorum Transilvanniae 

iura tribus receptis nationibus communia .ribi pmtliminio sihi adseri postulanfium. Cum nofis 
historico-criticis /. C E  Civis Transsilvani , Cluj, 179 1 ,  Tipografia lui Martin Hochmeister, 59 
p. A studiat la Univers itatea din Pesta. DeYine profesor la gimnaziul din Tirgu Mureş, apoi la 
gimnaziul romano-catolic din Sibiu şi  întrt: an i i  1787-18 1 0  a fm:t director al Şcolii normale 
superioare din Sibiu. ft, fost membru al Acade 11iei il in GNtingt:nn, din 1799. Cf. Konrad G.  
Gundisch, Ladislau G}ernant, Repertoriul actcfo• polemice sii.reşti din epoca 
Suppl'exului(/790-/7'J2), in Cultură şi soclelr1h Îr.' eţ'OC<I modernă. Politică- Naţionalitate 
Cultură, Editura lh: ia, Cluj - Napoca, 1990,p 1 00. 

4 .  Koos Ferencz (1828 - ? ) - publicist şi om de culturii maghi<cr, nas.:ut i:1 Reghin. După revoluţia de la 
1848 - 1849 emigrea;:ă :ii devine preot reformat in B Kure�:ti, unde fondează şcoala reformată 
maghiară, în 1856. 1\ publicat numeroase artict ,Je în pre>a maghiară şi mai multe cărţi, una în 
limba română despn: "deprinderea limbei rnag 1i;:,re' . impreuniî cu Vasi le  Goldiş . Vezi: 
Szinnyei J6zscf, Magyar irok.. . . .  6, Budapest, 1 89 8,col .  947 - 954. 

5.Rethi Lajos (1840 - ?) s-a nascut în Cenadu de pădure . ;\ fo�t r�dactor de publicatii în Budapesta, 
Deva, Cluj, inspector şo;olar în judeţele Bra�o\' ,  Făgitra�.  Alba de Sus, Zarand, Hunedoara. A 
publicat articole despre "lumea lui Horea", des )re ohicciurile populare româneşti din Braşov, 
precum şi citeva căqi. Vezi : Szinnyei J6zs.�f. :W"clg)'•lr irok . .  , I l ,  p. 82 1 - 824. 

6.  "Vasărnapi Ujsăg" (Ziar de duminică) a apărut la Bud"pt.:sl� (iniţial sub redacţia lui Pakk Albert şi a 
lui Jokai Mor) în perioada 1 854- 19 1 7. , 

7. Wladislav al II-lea a fost rege al Ungariei în perioada 1 490- 1 5 1 6 ; fiul regelui polonez Kazimir. 
7a. Vezi cazul Elisabetei Băthori şi în .,Transilvania" din 1 870 ,  p. l 76- 1 7 7 .  
8.  Orbăn Balăsz, Orz.l'ligyiilesi heyzedei . . .  (Cuvântări parlamentare) Budapest, 1 875, p. 65-72. 

(Interpelare in privinţa Bibliotecii Teleki din Hr� u Mureş. din 24 martie 1 874) . 

9. 1dem. p. 2 (Cuvântarea din 2.9 noiembrie 1 872): Oly mag)'W' e .1·zek, lwgy olt, meg a madar i.1· ma
gyarul csiripol. 

1 0. A magyar korona orszâgaiban az 1881 ev elejen VE;gr elwjtott mipszâmlalas . . . (Recensământul efec 
tuat la inceputul anului 1 88 1  în ţările Coro2.nei nu.ghare), I l ,  Budapest , 1 882, p . 325-328 . 
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I l .  !dem, p. 82-84. 

1 2. /dem, p. 1 06- 1 09. 
1 3 . /dem, p. l 69-1 75 
1 4 .  Carol Urban ( 1 802- 1 877) - general austriac de origine p·)lonelâ; a condus Reb>imentul al I l-lea de 

graniţ!i din Nl\s!iud în timpul revoluţiei de la 1 8 48 - 1 849 . . 
1 5 . Preoul Teodor Precup d in Telec a fost ucis de secui. Vezi :  Pr. Prof. dr. fvlircea Păcuranu, Revoluţia 

românească din Transilvcmia şi Banat în anii 1 84 �- .'849. Contrihvţia Bisericii, Sibiu, 1 995,  

p.  2 1 . 
1 6 . Constantin Romanu - Vi vu ( 1 82 1 - 1 849) - profesor, m-�mt·ru în. Comitetui na!ional român de la Sibiu, 

prefect al Legiunii a Xli-a a Câmpiei Ardealului.  Vezi:  S ilviu Drag.omir. Un precursor al 

unităţii naţionale: profe.wrul ardelean Constantin Romanui- Vivu, în "Analele Academiei 

Române", LXII, Bucureşti, 1 929; V. Netea, Con�twfin Romanul - Vivu, prefectul Legiunii Xll 

fn anii 1848-49, Tg. Murcş, 1 93 7. 
1 7 . Despre jafurile secuilor în zona Toplita, Bicaz etc. ,  vezi : P:r. Prof Dr. Mi:cea P!icurariu, op. cit. p. 

1 2 1  şi 1 60. 
1 8. Florian Micaş (?- 1 6. 1 1 1 . 1 876)- cz.ncelist, avocat, prefect Vl!zi. despre el: Bărbaţi ai datoriei 1848-

1849. Mic dicţionar, Editura Militari, Bucureşti , 1 984. p. 1 6P. - 1 6�'. 
1 9. Anton Puchner, baron, general comandant militar austri:' c 1 1 779- 1 8 52). Vezi : George Buriţ, Părţi 

alese din istoria Transilvaniei, Il ,  ediţia a Il-a, îngrij ită de acad. Ştefan Pascu şi prof. dr. 
Florian Salvan, Braşov, 1 994, p. 1 43- 1 49. 

20. Nicolae Vlădu\iu ( 1 8 1 8- 1 872) - prefect. Vezi, despre 1!1: Biirhaţi ai datoriei 1848-1849. Mic 

dicţionar. Editura Miliutră, Bucureşti, 1 984, 283-284. 
2 1 .  George Bariţ, op. cit., p. 265 . 
22. ldem, p. 285 . 
23. Ion 1. Russu, Românii şi secuii, Editura Ştiinţifică, BLicu .·eşti, 1 990, p. R0-8 1 .  
24. /dem, p. 80 (notă). 
25.  Ki voit Orhcin Balazs ? (Cine a fost Orban Balazs ?), Cristuru Secui �sc, 1 929. 
26. Săndor J6zsef, &iru Orbân Balcizs e/ete es mukodese (Vtala şi activ itaten baronului Orban Balăzs), 

în Emlekkonyv a Szekely nnnzeti MW:eum otveneves .!ub!leumara (Album j ubiliar la 50 de 
ani ai Muzeului naţional secuiesc), Sfântu Gheorghe, 1 929, p. 235 -143. 

27. Aldott legyen szent neve mindig, amig el  magyar a IO iddn ! ( Binecuvânta! să fie numele lui sfânt, 
până când trăieşte maghiarul pe pAmânt). Ki voit Orbân 11alcizs ? (Cine a fost Orbăn Balăzs?), 
p. 23. 

28.  Bergner, SiehenhiJrgen, Leipzig, ;. 8 84, p .  298-302. 
29. Influenţa nefastă a lui Orbăn ua;t,zs, dar şi a lui Fina:y l i cnrik, Iohann Carol Schul ler etc. asupra 

englezului Char lcs Boner, a utorul lucrări i , Trar.sill'uniall ils P•·oducts and its peoplee, 
apărută la Londra în 1 86 5 ,  .;e vede din afirmaţi:i le pe ·:ar·� acesta le -.3 făcut reteritoare la 
român i , numiţi în l ucrare Wallacus: "Români i n-au nici c• noţiune de drept" (have no notio o f  

right); "Români i sunt inccndiatori prin vocaţie" (indined t o  im:ediarism) "Românii sunt mari 
tâlhari dt: cai şi de vite" lgr·�at horse and cattle s te<ders) ;  "Valahul t::>tc fricos de la natură" 
(cawardly by nature); "Laşi tatea românilor este un fapt �mcramente cunoscut" (every une 
agreed);  "Cruzimile şi jaful la care fuseseră expuşi maghiani în timpul revoluţiei au fost ade 
sea grozave . Popu laţia v�tlahă, aţâtată de pasiune şi d�· pteoţii �:ăi, odată deslănţuindu-se, nu 
se mai putea stăpâni"; "s:llbaticele hoarde de valah t"  etc La sfârşitul cărţi i sale, Charles 

Boner îşi exprimă recunoştinţa - faţă de amabilitatla cu ean: a fost ajutat în descifrarca "mis 
terelor Transi lvaniei" - şi l ui Orbăn Balâzs : "M!llţl!lnt'SC baronului ungur Orbăn Balăzs" -
scrie el. Vezi "Federatiunea". nr. 1 4 1 ,  1 43,  1 44, 1 46, 1 5 5 ! 1 868. 
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ORBĂN BALĂZS ABOUT THE ROMAINS IN HIS WORK A SZEKELYFOLD 
LE/RASA ... (TH E DESCRIPTION OF' SZEKLER TERRITORY ... ) 

(Summa]j·) 

"The Description ofSzt:kler territory" went ou1 in Budapest, wi::h six volumes, betwccn 1 868-

1 872, having severa! editions. 

Until now i t  is one of lhe mosi insulting and denigrating historical work conceming the 

Romanians ftom Transylvania and the Romanians in general. This fact was pointed out, cvcn in the 
epoch, by "Transylvania" Review from Sibiu in an artiL le prmted in 1 8 74. This article entitled "Tht: 

national Hatrcd" was wrilten by G. Bariţiu, a great :�<·manian we l l-educated man. It comments the 
Szekler baron 's affirmations madc in the sixth volume nti tlcd "Rârsei Land' '  and in which O. Balăzs 
vents his hatred againsl the Saxons and mostly agaim;t tl 1c Roma1:ians. 

In ali the five volumes in which the Szek:.c rs and l-lungarian s historical J ife from Szekler 
Residence is described with passion and gift, O. Bal az� uses the mos! .>evers dirts, slanders and !ies 
against the Romanians with a palhological hatred worthy of a universal anthology of interethnic hatred 
and intolerance. 

The manner in whiciJ i:: presented, f omitted, fa l si liec' and denig rated the Romanians and the 
Saxons, O. Balăzs's  work becomes a document of tbe ch;tuv:ni:;m of Hungarian politics and of 

1-lungarian cultivated society in thc last century, after lhe forced annexation of Transylvania to liungary 

in 1 867. 
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Fig. 1. Port popular al românilor din Topliţa (Gravurâ de 1 .  Greguss) .  

Fig. 2.  Port popular al  românilor din Tulgheş . 
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Fig. 3. Port popular al Ceangăilor din Ghimeş (Gravură de l. Greguss). 

Fig. �· Port popular (românesc şi secuiesc) din Remetea (Gravură de J. Valentiny). 
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Fig. 5. Port popular al românilor şi ungurilor din Sâcele - Braşov (Gravurâ de L. Gerhard). 

Fig. 6. Port popular sâsesc din Ţara Bârsei (Gravurâ de L. Gerhard). 
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Fig. 7. Gimnaziul românesc din Şcheii Braşovului (Gravura de J. Greguss). 

Fig. 8. Vama de la Ghimeş cu Moldova (Gravura de G. Keleti). 
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SATUL DIN TREI SCAUNE ÎN A DOUA JUMĂTATE A 
SECOLULUI AL XVIII-LEA, ÎNCEPUTUL SECOLULUI 

AL XIX-LEA, REFLECTAT ÎN DOCU MENTE DE ARHIVĂ 

Cristian N. Crişan 

Istoria Scaunului Trei Scaune se încadrează în m Jd organic în btoria naţională, relaţiile 
economice şi comerciale între Scaunul Trei Scaune şi \l,rik V•!ci tle, Moldova şi Tara Românească, 
venind să le întregească pe cele po l itice, şi aş aminti aici imensa activ itate manufacturi eră de la 
Tg. Secuiesc şi Breţcu, dar şi comercială ce se desfăşura. pnn pasul Oituz, <ctribuindu-i oraşului Tg. 
Secuiesc rolul de important centru c omercial şi manutacturier la acea vreme. 

Alături de secui nu trebui•! ignorată nici pre zenţa ekmcntului românesc din Scaunul 
Trei Scaune, având ca principale îndeletniciri agricultura �;i păstoritul .  

1 .  Viaţa economică şi socială în satul d in Scaunul Trd � caune 

Viaţa economică şi socială ocupă un loc prqonderent în evoluţia societăţi i umane, 
oferind un cadru larg şi cuprinzător pentru înţelegen:a nMi profu:1dă a istoriei po l it ice, mi

l itare, culturale şi spirituale . Aspecte privind viaţa c ccnom:că şi socială a locuitori lor din 
scaunele secuieşti, pot fi scoase la iveală prin cercetarea dife1 ite lor categori i de izvoare (con
scripţi i , registre mil itare, acte de judecată, protocoale de andierc a martorilor în faţa instanţe i 
judecătoreşti , registre cu proceSE' verbale ale comune 1 or etc . )  În procesele verbale comunale 
cei care se semnau la sfârşitul ac lul ui întocmit,  pe lâr:gă numele întreg i.şi treceau şi  starea lor 
socială - iobag Uobăgy), jeler (z:;e ler), notar (notariu s )  etc 

Actele constituie de asemenea şi un izvor ncpn ţuit cu privire la mental itatea colec
tivă şi individuală a timpului , elE o ferind date şi în priviaţa vieţii culturale şi spirituale, dar ş i  

în privinţa conduitei , a comportamentului i n  famil ie � i  in  colec.tivit<:�.te. Informaţii interesante 
apar şi despre bunurile mobile  � i  i mobile, despre modul d·:! trai In general, despre ajutoarele 
celor năpăstuiţi de soartă, a orfanilor şi văduvelor de război , pcrrniţându-ne o pătrundere în 
intimitatea vieţii cotidiene . În acelaşi timp se pot desluşi fi:mn:! variate de impotriv ire şi rezis
tenţă ale comunităţilor săteşt i . De varietatea problemek r pri ;ind viaţ<:: economică şi soc ial ă 
in satul din scaunul Trei Scaune. re levant e indexul mni rc�is tru de probleme , cuprins în fon
dul Primăriei comunei Hătuica1 (sf. sec. XVlll): 

1 .  Despre scrisorile satului . . . 
2. Despre păscutul oilor şi porc i lor. 
3 .  Despre furturi . 
4. O poruncă privind p<;: cei ce nu se prezintă b Adunarea satului . 
5. Despre poduri le satu lui 
6. Despre pământuri folos ite şi arate pe nedrept . 
7. Despre iernarea oilor. 
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8. Despre recoltarea porwnbului . 
9. Despre alegerea juraţilor, notarului şi a :nembrilor în Adunarea satului. 
1 O.  Despre vaci. 
I l . . . .  Întreţinerea drumurilor etc. 

1 . 1 .  Prevederi privind cali tatea drumuri lor, a podurilor. igiena satului 

Satul avea obligaţia de a întreţine drumurile, podurile şi şanţurile, de calitatea căro
ra răspundea. Tot satul avea obligaţia de a lua mă:mri de precauţie impotriva incendiilor pre
cum şi pentru pedepsirea acdora ce nu repectau i ?iena şi curâţenia satului2. 

1 8 1 3 ,  aprile 9, Târgu Secuiesc (Kezdivâsărhely) 

Ordinul circular de companie semnat de căpitanul Radncsay, prin care ordona între 
altele, ca locuitorii grănic·�ri de la sate precum şi cei din Breţcu, cu plângerile şi rapoartele 
lor să se adreseze căpitanului; se va constitui în fiecar•: locali tat e o comisie pentru treburi le 
poliţieneşti, se vor lua măsuri pentru igiena caselor şi a eurţilor, semănatului grâului de primă
vară, numerotarea caselor şi pentru confecţionarea indicatoarelor de localităţi. 

Sântionlunca, 1 772, martie, 1 2  
Juzilor satului ! 

) mo În problema reparaţiilor drumurilor a sosil din nou o poruncă din partea Înaltu
lui Gubemiu Regesc, ca acolo unde drumurile ş i  podur: l e  sunt re le, să fie reparate . . . \ 

Barta Andr{ls 

1 .2.  Primirea în comunitate 

Comunitatea satului feudal era în general o comunitate închisă. Primirea cuiva in 
comunitate presupunea depunerea unei cereri d e  aabi l ire şi adiÎtarea "sumei de stabilire", 
numită "statucio". Între locuitorii satului nu se put ea smbi l i  orişidne, pentru că odată intrată 
în comunitate, acea persoană devenea copropri<:tad ace !.or terenuri comune, care nu se divid. 
Dreptul la terenurile comune îl hotăra forumul nu nit "antiqua s0ssio"4. (De regulă cei care 
doreau să se stabilească într-un sat o făceau în siip :.ărnâna Crăciunului). 

Zălan, 1 777, septembrie, 29 

În prezenţa comuniUtţii din Zălan s-a hotărât ca orice individ, care ar vrea să stea în 
sat şi să trăiascâ din averea comunâ, din păduri şi din p3.şuni , acd om indiferent de naţiona
litatea lui,  maghiar, român, ţigan, este obligat s�. pl:iteas•:ă j udelui taxa de 1 forint iar această 
sumă judete s-o păstreze pentru nevoile satului3. 

l lieni, 1 772, decembrie, 1 5  
1 1  mo Nimeni n-are dreptul să se stabi lcascii într-un sat da·�ă aparţine altui scaun, fără 

ştirea judelui . . .  6. 
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1 . 3 .  Pădun:a comună ş i  cxploat:m:a ei 

Lemnul avea în viaţa samlui o mare importanţă. Pădurea a!iigura material de con
strucţii pentru case şi anexele gospodăriei ,  căldură prin lem nul folosi� ca combustibil, şi tot 
pădurea asigura necesarul de fructe şi ghindă pentru hrănire&J porcilor. Pentru foc erau folosiţi 
copacii bolnavi sau crengile adlU1ate la curăţirea pădurilor. Era intcrl'.isă tăierea fagului ,  ste
jarului (dătător de ghindă), a pomilor fructiferi şi a a,:clor arbori care puteau fi folosiţi ca 
material de construcţii .  Trebuie subl iniat faptul c�t p�tdurile erau proprietate comună, toţi 
membrii comunităţii fiind coproprietari.7 

Arcuş, 1 773,  ianuarie, 1 8  

Cel care ar dori să tait� ceri (stejari) sâ-şi anunţe intenţia lu i  conform modalităţilor 
de până acum, şi s!i. precizeze calitatea şi cantitatea kmnului dorit cal şi scopul tăieri i, altfe l  
dacă nu se supune legilor, va fi pedepsit crunt.8 

J .4. Păşunile şi fâneţele satului 

Satul feudal avea păşuni şi făneţe comune inter :alatt! în tre ogoare, păduri sau în zone 
mai îndepărate. Terenuri cu suprafaţă mare avea Scaum .1 Trei Scaune (d.e. păşunile din M-ţii 
Hatod care aparţineau mai multor sate din jur). Locul de fâneaţă era dJVizat în parcele pentru 
fiecare familie însă deseori se cosea în grup pentru cvi1 1rca ;ibuzurilor.9 

Arcuş, 1 776, i uiie, 1 8  

1 Qmo Este interzisă pentru toat!i. lumea, aducen <1 iemi i din Junc� şi de pc fânţele din 
hotarul satului . J o  

1 . 5 .  Poarta satului. Grâdina d e  hotar 

Suprafeţele fiind inici, re(:o lta puţină şi efortul depus mare, sistematizarea ogoarelor 
devenea o necesitate. 

Se făceau garduri care dc:;p�rţeau ogoarele de pă:?unile vitelor. Tăranul ieşea printr
o poartă a satului, dacă se ducea în hotar pentru dift:rik munci agricole, la fel se proceda şi 
cu vitele care erau duse la păscut. Deci, printre grijile pl:rmanente ale :-.;\tenilor se afla ş i  ridi
carea garduri lor şi porţilor, pent::u protejarea ogoarelor de pagube 1 1 .  

Arcuş, 1 773, aprilie, 1 9  

)lio La aceia la care judel·� şi juraţii satului c.o1 1stată în cadrul vizitelor lor, de două 
ori pe săptămână, eli. n-au gardurile reparate, să fie amendat, prima data. fie iarnă, fie vară, cu 
1 2  denari, şi a doua oară dacă îl g1lsesc stricat, cu 24 dr nari , �i a Ireia oară dacă e găsit stri
cat, cu 1 florin şi să plătească şi pagube le cauzate de .�a :duri !c nereparate. 

4Lio Dat fiind faptul că, din cauza gardurilor stril atc au loc multe pagube prin urmare, 
cei care strică sau fură gardurile, să fie amendaţi cu 48 denari, fie că :mnt săteni sau străini, 
şi să pună gardul la loc l 2 .  
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1.6. Paznicii de hotar 

Paznicii hotarelor aveau sarcini grele. Ei trebuiau sâ păzească ogoarele chiar şi 
noaptea, pentru că în cazul in care nu se cunoşteau motivul pagubelor sau nu erau prinşi 
infractorii, paznicul era c:!l care plătea contraval oarea paguhel or produse. Cei prinşi erau 
pedepsiţi conform legilor satului . 

Arcuş, 1 804, ianuarie, 28 

J lio Când va veni vremea de a plizi sem.inilturilc, judele satului să angajeze atâţia 
paznici de hotar, de câţi e nevoie. Dacă se produc pagube, să le plătească paznicuJ I 1 .  

1 .7 .  Păstorirea animalelor 

Din partea comunităţii satului exista o grijă deosebită pentru păşuni. Animalele 
satului păşteau în locuri amenajate, având grijă de de gazda lor �:au păstorul satului . Pazn ici i  
de hotare aveau obligaţia de a păzi fâneţele satului, în alee sate fiind angajaţi paznici doar pen
tru iarbă şi hotavă. Se practica în general păH.utul în timpul nopţi i . Hrana animalelor era 
asigurată de plantele furajere, iarba păşunilor �i bu:·uienilor de pe marginea ogoarelor. 
Animalele tinere erau·duse la păscut mai departe de sat, pe când vacile dătătoare de lapte 
păşteau în apropierea satului .  De asemenea se practica şi păscutul în pădure. În cadrul unei 
structuri economice care avea la bază creşterea an ima](�lor prin păscut, iernarea lor constitu

ia de asemenea o grijă mare, printre nutreţurile ierni i  număr�indu-se în primul rând tănuJ I4 .  

1 .8 .  Creşterea oilor 

Reguli şi legi privind păstorirea oilor aducea .�i Scaunul satului, deoarece păşunile 
erau comune iar obligaţia îngrlişării ogoarelor t:ra ,;arcina comuni tăţi i .  Judelc satului cu con
sil ierii lui j udeca conflictele dintre păstori şi baei. dm· �i paguhcle produse în timpul oieritu
lui . Tradiţia oieritului şi a preparării caşului era tnmsmisă din tati în fiu, astfel încât copi i  de 
5-8 ani se ocupau de oierit ! 5 .  

Ojdula, 1 789, noiembrie, 2 9  

Soldatul Ferenc Istvăn pretindea de l a  :.o�:uitorul din Ojdula, Olăh Bokor, despăgu
biri , care i-a păgubit domniei sale 6 oi, prin b�iieţ��lul l u i  de 8 ani . . .  , drept pentru care, din 
porunca Înălţimii Sale, judcle a adus problema ceJ,Jr do i în faţa juraţilor din Ojdula. 

Arcuş, 1 805, iulie, 6 

Baciul Drăghici Ştefan (Daragits l stvan), este acuzat că a lăsat oile de douli ori pe 
locul vitelo_r pentru tracţiune (von6 marhăk), pentru care. conform legilor satului, a fost amen
dat cu 2 forinţi maghiari 16 .  

Barahâs Pal. notar 
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1 .9.  Contractele păstorilor 

Contractele păstorilor ,mnt oglinde fidele ale ccşteri i ani malelor, conţinând probleme 
privind regulile de păscut, bolile animalelor şi vindecarea lor. Odată formulat, contractul l!ra urmat 
de aşa zisa "binecuvântare" (un fe l de petrecere). Era un ewniment mare în viaţa satului con

tractarea unui păstor, practic averea întregului sat fiind încrcdbţată unui singur om1 7 .  

Arcuş, 1 773, april i e, 1 9  

Angajarea p�torilor Ia timp să fie obligaţia ju ic lui şi  a j uraţi lor satului. Păstorii tre
buie să depindă în toate de sat şi de jude, conform comractt<lui satului, altfel de câte ori p�
torii nu se supun contractului, să fie amendaţi cu câte 1 florin conform legilor satului. Plata 
păstorilor să fie conform "practici lor şi obiceiurilor" in toat� J s . 

1. 1 O. Darea de seamă a păstori lor 

Importanţa creşterii animalelor în cadrul e1:on-Jmiei satului e demonstrată şi de fap
tul că, în procesele verbale ale sa.tului se discută şi poblema responsabilităţii în cazul ani
malelor care au pierit. De menp onat faptul că, nu înt:implăt(lr se purtn denumirea de "păstori 
responsabil". 

Arcuş, 1 773, aprilie, 1 9  

P�torul care primeşte vitele, e obligat să dea •J dare de �.eamă, dacă se pierd de sub 

mâna lui, e dator să plătească . . .  1 9  

1 .  I l  Pagube produse de animale 

Animalele domestice nau crescute în inci1r:a satului având un grad mare de l iber
tate, astfel încât deseori se întâmpla să facă pagube altor gospodării .  Pagube mari îndeosebi 
tăceau porcii lăsaţi liberi, fi ind şi cauza deselor contl. icte dintre vecini,  lucru grav, pentru că 
buna vecinătate era mai presus de cât gradele de rudenie (veci nul avf:a dreptul primul de a 
cumpăra bunurile sau de a moşteni averea celuilalt vec i n  clec�dat, tără urmaşi)2°. Se întâmpla 
ca cei păgubiţi adeseori s!l răneasd până la moarte animalul �arc le-a pricinuit daune, de reg
ulă porci, dar şi câini care omorau gâşte sau oi .  

Arcuş, 1 805,  iunie, 22 

Kădăr Jozsef, iobag din Arcuş, se plângea în cadrul Forumului j uraţilor, că o scroafă 
de-a lui, care a fost foarte bun!l de prăsilă, a fost în aşa f�l bă1uită, de către vecinul lui, Gorog 
Mihăly Daniel, încât a murit, drqr: care cere o recor:np�:nsă c instită, d<: 6 Forinţi Maghiari2 1 .  

1 .  1 2  Târguieli intre săteni 

Târguieli le privind în general cumpărarea ar1imalelor aveau un obicei bine întemeiat. 
Concluzii despre aceste tradiţii se pot trage studiind la rroccsele din cadrul scaunului sătesc. 
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Arcuş, 1 786, februarie, 1 7  
Soldatul K5ntes Istvan invalid, se plânge împotriva husarului Dancs lstvan că au 

schimbat împreună o pereche de boi ,  însă Dancs lstvan i-a dat un bou bolnav (hibăs), drept 
pentru care doreşte să-şi re�apete vechea lui vi.tă inapoP2. 

I I .  Structuri social-juridice· în satul din Scaunul Tre i Scaune 

Referitor la structura socială a ţărănim ii d in  scaunele sc.:uieşti, o mare parte a ei îşi 
păstrează l ibertatea datorită obl igaţii lor militare şi  grăn icercşti . in vârful ierarhiei feudale se 
afla nobil imea, această categJTic socială fiind rnm iHi 'd·: către comunităţile săteşti "possesso
rat"21. Acest grup restrâns aYea o componenţă to<Jr.c c,JJorată. C e l  care avea unu, doi iobagi 
şi câtiva jeleri )"primpi lus -ul"24 , nu era consid� ral in riindur i le "possessoratului".  

Despre iobagii şi jeleri i care se aflau pe t i  t•aptr cea mai de jos a ierarhiei comunităţii 
satului, o imagine despre ponderea lor în cadru l �caundor secuieşti ne-o oferă datele statis
tice din diferite conscripţii de populaţie dar ş 1 din conscripţi ile urbariale. (Procentele 
diferitelor categorii socialt din scaunele secuieşti nu pH2intă o uniformitate). 

În cadrul comuni tăţi i  satului, atât nobi l i i ,  armal iştii, primpili i ,  pixidarii, grănicerii 
precum şi iobagii şi jelerii ,  au avut nu doar po.s ibil itatea de a-şi rezolva problemele de toate 
zilele, ci şi posibil itatea de a- şi demonstra forţa soc ială de care dispuneau. Organul principal 
al comunităţii săteşti era Adunarea satului . Procc:svl e verbale ale Adunări lor săteşti adesea ne 
mărturisesc faptul că, satul a luat hotărâri de comun ac•>rd cu nobilimea. 

Arcuş, 1 760, noiembrie, 3 

Puncte de lege ak comunităţii din satul A:·cuş, care ac um au fost întărite, recent, 
împreună cu domnii "possessori ", . . .  

Văzând Possessoratul Nobil din Arcuş î n  preună c u  sătenii cinstiţi din Arcuş . . .  25 
În statulele  comunale, Adunarea satului L ra in struit1 să nu admită sub nici o formă 

luarea hotărâri lor fără_ acordul domnilor "possesso ·i". 

Arcuş, 1 760, noiernbrie, 3 

. . .  La acel loc nimeni să nu indrăznească ·;ub nici un pretext să-şi trimită vitele, alt
fel va fi amendat cu 1 flo rin, şi nimeni să m:1 îndruucască pc acel loc să le dea drumul 
(vitelor), rară ştirea judelui satului şi a domnilor "po:;sessori".26 

În scaunul Trei Scaune a existat o adnr;n!straţic dublă adică, cea a scaunului numit 
provincial şi cea a comandamentului grăniceresc .  Aslfc · comunitJtea era dirijatf1 de doi con
ducători care guvernau nu prin cooperare ci prin c,m flicten. 

Divergenţele cele mai accentuate erau între pătura no �ilă (cea "possessoară") şi 
pătura Wănicerilor de rând. P·e acelaşi plan pot fi m11 int te şi con1lictele fundamentale dintre 
iobagi şi nobil i .  Pentru caracterizarea relaţii lor d intre cele două categori i sociale, stau drept 
mărturie acele cereri, plângeri tăcute de iobagi, pri11 care cerc au r.nularea robotc i .  Nu l i psesc 
nici cazuri le de incendiere a proprietăţilor nobi l i lor, �au când aceştia datorită cruzimii lor au 
plătit cu viaţa28. 

Lumea satului, ogl indită în procesele ver Jale Jle adunări lor săteşti, de la sfârşitul 
secolului XVIJl-lea şi inceputul sec. al XIX - J,:a, e:;te acea lume a tradiţiilor seculare 
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îmbogăţită cu noi elemente. Î n  ac·;!astă perioadă s e  înmulţesc noile ordme ale organelor guver
namentale, astfel încât se com:ată o luptă a tradi 1 i i lor cu noile ordonanţe. Dominaţia 
habsburgică nu şi-a propus destr[tmarea bazelor soei al � ci doar reorganizarea acestora. 

Că.'iătoriilc erau, de as·�menea, şi ele controlate. I ntimteristul din Scaunul Trei 
Scaune, dacă vroia să se însoare trebuia să intocmea.sdt o cerere, în care să fie trecute urmă
toarele date : numele, anul, satul, rel igie, compania, iar despre viitoar·�a soţie; a cui fiică este, 
dacă tatăl ei este soldat sau civil  (provincial), religia ş daci\ este faHi. sau văduvă29. 

Sporirea populaţiei pe pământul secuiesc, m�Lrirea numărului de grăn iceri conform 
ideilor cameralistice ("kameral isztikus tanuk"). era ţdul primar al Imperiului Habsburgic. 
Astfel părinţilor grăniceri le era interzis să-şi pedepS(•ască fetele ncmăritate, care au rămas 
însărcinate. Într-un proces verbal din Ojdula putem citi df,spre ordinul conform căruia părinţii 
aveau obligaţia de a veghea fetde nemăritate, dar dacă s e  întâmpla c� fata să rămână însărci
nată, nici tatăl , nici mama şi nio;; i fraţii nu aveau dreptul să o pedeps•!ască, i ar dac1i totuşi se 
întâmpla că cineva să o supere pe fată, aceluia care a hmta[izat-o, inC.iferent dacă era bărbat 
sau femeie să-i fie aplicate lovitu:i de băţJo.  

E bine de amintit şi un exemplu privind intervenţia regimentelor militare in 
desfăşurarea muncilor agricole, diteodată cu hotărâri d1:stul de neinţelepte. Astfel hotarele cu 
cereale erau protejate de un ordi n, conform căruia, dad. în Jocurile de cereale erau găsite ani
male care pribegeau, acestea trebuiau împuşcate. 

Cultivarea cartofilor fi i nd o cultură nouă Î!1. s,;aumJI Tre i Scaune, se făcea sub pre
siunea ordinelor şi prevederilor din 1 787:  "dacă un �oldat nu cultiva cartofi, acesta va fi 
biciuit în faţa regimcntului, iar cei din conducerea satelor sunt obligaţi de a citi în fiecare 
duminică, în pieţele satului, modalităţile cultivătii "pitioci lor", altfel vor fi biciuiţi ş i  eiJ I .  

Trebuie subliniat că, această multitudine de ordine n u  provcn;!a de l a  comandamen
tul superior, ci de la Curtea de la Viena, dat fiind t�tptul dL aceste ordine priveau interesul 
Imperiului, conducerea satelor notând toate prevederile în procesele verbale. 

11 . 1 .  Probleme juridice 

În scaunele secuieşti de graniţă populaţia comun,!l or se împărţea în două tipuri de sate : 
- unul al iobagi lor şi jeleri lor care aparţineau ce administraţia provincială; 
- altul al grănicerilor, dependent de comanri<1mentcle mil itare. În aceste sate soldaţii 

alegeau un jude separa02. 

11.2. Adunarea satului şi organu l d juridic, Scaunul Satlllui 

Comunitatea sătească lua deseori hotărâri pri vi ll(l pDblemele comunităţi i ,  păstra sau 
făcea noi regulamente, pedepsea p(: cei care săvârşeaJ abateri, şi dădea verdicte în cazul celor 
care se aflau în proces. Organul principal al acestei comun itlţi era Adunarea Satului, iar cel 
j uridic era Scaunul Satului. Abateri le erau pedepsite cu aznenzi hotărâtc de cei doi juzi împreună 
cu cei 1 2  juraţi . Membrii comunităţii în general se adunau la osa judelui sau dacă era cazul , la 
casa notarului . Există şi date reft�ritoare la existenţa u nor Clădiri ad·ec vate pentru consfătuiri şi 
judecăţi. În 1 805, la Arcuş, hotărârile privind diverse probl eme �e luau la "Casa Satului". 

Arcuş, cea. 1 805 
Domnia sa, judele Barab�1S Mozes, din Arcuş, în cadrul Adunării Satului ţinută în 

ziua de astăzi, a ridicat problema ca (sătenii) să fie chenaţi Ia Casa Satului pentru repararea 
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podelelor podului . . .  n 
Problemele discutate în cadrul adw1iir-ihr săteşt i  ;;e împărţeau în două categori i ,  

problemele comunităţii ş i  procesele.  
Adunarea era considerată drept o obligaţ i e  elementară pentru comunitatea satului.  

Arcuş, 1 773, apri l ie,  1 9  

Fiecare om care locuieşte în interiorul porţilor de hc·tar dacă este chemat l a  Adunare 
arc obligaţia de a veni . . .  >4 

I l .  3 .  Legi şi funcţionari publici 

Din paragrafele l e gi lor satelor aflăm de a:;emenea şi datf: despre conducerea aleasă. 
Caracteristica principală a s2.tului era aceea că., c:nr.un itatea satului îşi alegea singură con
ducerea satului, j udele şi j uraţi i .  

I l ieni, 1 772, decembrie, 1 5  

Judel e  a fost ales co nducător nu din alte motive, decât să ştie legile ş i  să le aplice 
pentru binele şi  folosul comunităţi i ,  să păstreze ordinea în sat, ca satul să nu sufere dezordi
ni ,  să nu ţină secret nici Wl t{:l de scandaluri, stric.:ic iuni şi contravenţii (excelsusokat) să nu 
fie mârşav, ci atât cât îi permite legea să amendeze pc orice om, ş i  j uraţii de aceea sunt lângă 
el ca să-I ajute. 

9110 Judelui nu îi este de ajuns numai s� d:�a porunci , ci trebuie să verifice cu juraţii 
dacă porunca l ui a fost îndepl inită . . .  >s 

Arcuş, 1 77 1 ,  mai, 1 S 

În fiecare sat e prefe rabil ca judele, notarul şi juraţii să fie (aleşi) dintre bătrâni . . . �6 

l l .4. Tâlharii şi furturi 

Acuzarea de tâlhăric era destul de frecventă. Ispita de a-şi procura bunuri prin alte 
mijloace decât prin mWlcă, li 'lndemnau pe unii locuitori ai satului să se dedea şi la alte acte 
de tâlhărie. 

Arcuş, 1 806, noiembrie, 1 2  

Raduly M iklos, iobag din Arcuş, se plâng'! în 1aţa juraţi l or că, Barabas M ihaly I-ar 
fi acuzat că i-a furat tutunul . . . Jî 

Arcuş, 1 772, aprilie, 1 9  

Despre anunţarea hoţilor 
1 mo Conform Articolului Ţării ,  la baterea (1 ragerea) c lopotelor şi la str igătele că sunt 

hoţi, satul e obligat sfl. iasă şi să sprij ine acţiunea. D� t�ceea cine nu iese şi n-are un motiv 
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acceptabil, să fie amendat cu 24 denari 18. 

1 1 . 5 Straja satului 

Straja satului se afla sub controlul sever al ·)rganelor superioare. Astfel, printre 
obligaţiile pe care le avea se număra şi controlul şi supmvegherea poteci lor forestierc, pentru 
înlăturarea celor care sustrăgea11 pe ascuns lemne din pădure dar şi pentru combaterea bra
conajului. Rostul ei era bine precizat şi în interiorul satului, pentru cei care se abăteau de la 
normele de bună convieţuire. 

Arcuş, 1 773, apri l ie. 1 9  

Pentru că din cauza ne�;lijenţclor, în sat s-a .l produs multe pagube, e necesară 
prezenţa străjilor, să vegheze şi :;ă fie atente în sat, fapt poruncit de altfel de Înaltul Gubcrniu 
Regesc şi de Înalţii Domni Ofiţeri de Oaste, prin Înaha Comisie, deci g .. a îndeplinit ca în acest 
caz să fie o strajâ în sat, care sr1 vegheze şi care să stea în Casa Satului, judele având obl i
gaţia să-i poarte de grijă19. 

1 1 .6 .  Darea de seamă a satului 

Ca şi Ia nivel de comitat şi de scaun, judele ·;au notarul satului făceau însemnări 
despre beneficiile şi cheltuiel ile satului. 

l l icni, 1 772, mai, 1 5  

)iio Fiecare judc sătesc să aibă un catalog ck:spre ce fel de muncă trebuie efectuată 
în fiecare lună . . .  

Arcuş, 1 77 1 ,  mai, 1 5  

Notarul satului să noteze fără greşeli orice ven tt al satului său . . .  40 

1 1 .  7 .  Documentele satului 

Grija faţă de document se manifesta şi Ia nivebl ţi'lrănimii .  A�tfel, o grijă deosebită 
era acordată documentelor satului ,  vicisitudinile istoriei ca făcând să crească şi grija faţă de 
asemenea acte, generată de teama pierderilor. Intersul faţă de document arată. faptul că soci
etatea sătească se raporta la trecut , încercând să-i a:>1.mileze experienţa, fie pentru apă.rarea 
vechilor proprietă.ţi, fie din alte interese. Unele documente remcmorau acte din secolele tre
cute sau consemnau tradiţia orală, dovedind trăinicia relaţiei d intre tn�cut şi prezent în viaţa 
societăţii . 

Arcuş, 1 773, aprilie, 1 9  

Cu toate că au fost scrise toate legile satului Cltichi� .• care au fost întărite şi de dati
ni şi de rânduielile (să.teşti), dar din cauza războaielor şi distrugeti l or din aceste vremuri care 
nu demult s-au petrecut, legi le  comunităţii rămase de la strămoşi s-atl distrus . . .  Din această 
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cauză, cu votul comunităţii, în unanimitate, s-au rescris legile vechi şi frumoasele rânduieli 
care ne-au rămas amintire dt: la cei dinaintea noa�trL. *' 

Jncontesatbil ,  num�1ml şi  anvergura 1;Ve1 ime 1telor săte·şti au fost mai mare decât 
indic ii l e arhivistice care s-au păstrat, datorilii c<.,ractu ului mat mult oral al vieţii publice 
rurale. 

NOTE 
1 .  Arh. Na�ion. Covasna,jond Primăria comunei Hâtu1.�a, nr 368, reg. nr. 1 ,  p. 78, v0 
2. Imrch. lstvăn, A rcndtart6 szl\ke1y falu (Rânduicli1e saluhti �I!CilÎI!sc ), Ed. Kriterion,' Bucureşti, 1 973, p. 1 00. 
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ANEXE * 

1 .  Ponderea iobagi lor şi jeleri lor din Scaunul Trei Scaune, 1 ti 1 4- 1  f:48. 
I I .  Ponderea diferitelor categorii soci.;tle din Scaunul Trei Scaune, în pcrioad.1 1 79 1 - 1 82 1 .  

• 1 )  Datele tabelelor (în c ifre) au fost preluate din Egyed Akos .. Falu, varos . . :ivilizacio (Sat, oraş, civi
lizaţie), Ed. Kriterion, 1 98 1 ,  p. l i  3 şi au fost calculate în procente, fapt ce a permis, pentru o mai bună 
percepţie a ponderii iobagi lor şi jderilor din Scaunul tr� i Scaune, generarea celor două grafice (c şi 
cazul tabelelor ce urmează) . 
2) Csetri Elek, Imreh Istvăn - Erdely valtozo tarsadalma ./ 7â 7· 1821 (Stratificarea socială a populaţiei 
din Transilvania la sfărşitul orânduirii feudale 1 767- 1 832 1 ), Ed. Kriterion, 1 9 80, p. 85- 1 1 9  passim. 

THE VILLAGE FROM THE DEPARTMENT "TliREE CHAIRS" (TREI SCAUNE) 
AT THE E�ID OF THE XVIII - TH CENTURY 

AND THE BEGINNING OF THE XIX - TH CEl\ TURY 
(Abstract) 

For an exact as possiblc establishement of the wcial realities, the daily history has its wcll 

establishcd ro le in the b'l'Cat history of thc country. Thus, tl1e enl argemcnt of the reference material with 
different types of information gives only a better image on tht: c:<islan..:e and tlle creativity of the human 
community. 

This material has in its support the work of the h istorian lmre ls•:văn "The customs of the 

szeklers village". The academician and university tcach·�l' � tefan Şt..:făncscu states in the preface of 
another book "Everyday l ife at the sz·�klers "- appeared at th•: Kriteriun Publishing house in 1 982, thet 
lmre lstvăn was thc one succeded lo rcal ise thc best image (•f l'he society from szek1ers department at 
the end of lhe Middle Age and the beginning of the capital ism. 

The documents contained in this material are unpuhlishcd and selected from a large archivis
tic material coming from the tawnishall archives, they can b� jbund in the storehouse of the National 

Archives of Covasna. They reflect the economica] and socia l aspel:ts, the way of life of the peasautry 
stat, the weight and the importance of the village in that peri )d . They also show the importance of the 
peasautry oftheir crops and o fthe brecding, but also the jur :di :al aspects, like lhe choosing ofthe judges 
and notaries from the rural regions and their relations with thc vil iage and the Vil lage Assemblcy and 

ils rols in the peasautry backgrounc.l . 
All these documents show ·.he society from department ·'Three Chairs" (Trei Scaune) at the 

cnd of the XVIII-th century and tho: beginning of the XIX-th century. 
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ANEXA 1 
PONDEREA IOBAGILOR ŞI JELER I L O R  D I N  SCAU NUL TREI  S CAU N E  

( 1 61 4 - 1 848 ) 1 )  

TOTAL SEPSI 21.26 
TOTAL KttDt 32.:14 
TOTAL ORBAI 36.46 
TOTAL MICLOSOARA 10,1)1) 

TOTAL 100.00 

TREI BCAUNE 1614 
IOBAGI 

TOTAL SEPSI 
TOTAL KEzDI 
TOTAL ORBJ.i 
TOTAL MICLOSOARA 
TOTAL 

TOTAL 
MICLOSOARA 

TOTAL ORBĂI 

TOTAL KEZDI 

TOTAL KtZDI 

21,26 

32, 2-t 
38,46 
10,:>4 

100il0 

o 

23.21 22,1); 211. 
-46,25 35,58 3(1 
27,32 34,03 z;: 

3,21 8,30 1C• 

100,00 100.00 lOC· 

1750 1848 
IOBAGI IOBAGI 

28,50 32,1 5  
39.10 33,48 
22.19 28,74 
10,21 7,62 

1 00,00 100,00 

1 0  20 

31 ,�2 211,:1\) 32,15 27,71 31,10 

27,52 38,01!i 33,48 14.BD 32,02 
:l2;lll 24,6:' 28,74 -45,84 26.23 

8;J7 10,01'! 1.fll 1 1 ,75 7,04 

100,00 100,00 100.00 

"IREI SCAUNE 1814 1 750 1848 
JELERJ JELERI JEL.ERI - ----- ··---

1 OT AL �iEP::il 23.21 31,62 27,73 

1 ()l�L J':Ez[ll -46,25 27,52 H.� 
10T�I Oi1BĂI 27,YJ 32,20 45,114 
lOT Al p,:1r;LOSC·ARA 3,21 8,67 1 1 ,75 ---------
TOT,�L 1 00,00 100,00 100,00 

IOBAGI 

-, ·----·----y----�------, 

30 40 50 
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ANEXA 1 1  

CATEGORIILE SOC IALE DIN SCAU I.JUL TREI  SCAUNE 
(FAMILII  CARE PLĂTESC IMPOZrfE) <)  

CATEGORII SOCIALE 

SECUI LIBERI 
MAGHIARI LIBERI 
IOBAGI 

-

JELERI 
'TIGANI (AL TE CATEG.) 
TOTAL 

-

CATEGORII SOCIALE 

NOBILI CU O S I NGURA SESI_E 
LIBERŢI 
IOBAGI 
JELERI 
VAGABONZI 

[ŢIGANI 
@ 

TOTAL 

CATEGOR I I  SOCIALE: 

TAXALIŞTI (4 
LIBERŢI 
IOBAGI 
JELERI 
ARMENI 
TIGAN I 
TOTAL 

- n�n -

-���- FAN I ILII o/o 
-

3 0,07 
----=! 

-- -

4645 85,31 
-

--
407 7,48 
389 

f---
7, 1 4  

-- -

5445 1 00 ,00 
-- -

-----------, 1 808 
NFt ----·:-r-------:�--1 

FAMILII o/o 

-

--

--=-2r-----=-o-=, o�3 
281 4, 1 3  

:5564 8 1 ,7 
463 6,8 

·1------� 
___ 3_3 7,34 

--

f-----
N Ft 1 

--· 

--

-

-

--

467 
1381 0  1 00,00 

--------1 821 
-�:-- -·· 
M ILII % 

-

25 0,30 
-

328 
--

4,00 
�1559 80,01 
"748 - 9, 1 3  
-....R 6,56 

501 
B1 98 

-----'---
1 00,00 
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TREI SCAUNE 
�TE CATEGORII 

- - O:  � � �  CI), UJ  - III 
(.!) �  ffi ::J  i== 

o � � TOTAL !.U O  � it  ::> 
" o  -J �  CI), (.) �  � o 

1 0 C.? - ::r:: � il: ::J 1 =:i ::> � Ol 
::> • ., 

.... ltJ 'o:( q;: li.l - o  � � 1 (.,) \:J  IIl ul x III <: (.!) 
� � Q � o _  0: � � <! U)  ţ::_ q;: 

1 791 0 07 85,31 7,48 7, 14 100 
1 808 4,13 81 70 6,60 0,03 6,86 0,48 100 

1821 4 00 80,01 9, 1 3 0 30 6, 1 1  0 45 100 

ANUL :/!. '#. � cf!. #. '$. � ;It. 

1 791 85,31 1 1 
1 
1 1 
' 

! 
i (") 

_ _j � 
tn -:1 
> 

7,48 z 
z 
CJ 
c: 

-<./') 
>-

6, 1 1  9, 1 3  z 
/ / , 

' 

! ·· j  

1 1 821 1 808 
0,03 

4,00 0,45 0,48 
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NOTE ETNOGRAFICE Ş I  FOLCLORICE 
ALE EPISCOPULUI VENIAMIN NISTOR 

PRIVIND LOCALITATEA ARACl 

Ioan Lăcătuşu 

' 367 

Aşezată pe malul drept al Oltului, la limita sudic� a dealurilor din vecinl:ltatea MWlţilor 
Baraolt, localitatea Araci se învecinează la sud cu cunoscu1a aşezare Ariu::d şi la est cu staţiunea 
balneo-climaterică Vâlcele, formând împreună cu acest�'a o unitate administrativă. 

În Araci s-au nâscut un număr mare de pcrscnalit:lţi ale culturii şi spiritualităţii 
româneşti, dintre care menţionăm pe: mitropolitul �kolae Colan ( 1 893 - 1 96 1 ), episcopul 
Veniamin Ni stor ( 1 886- 1 963), folcloristul Dimitrie Ciofec ( 1 828- 1 89 Ţ  ), scriitorul Romulus 
Cioflec ( 1 882- 1 957), medicul Pompiliu Nistor ( 1 883- 1 96 1  ), protopopii Ioan Rafiroiu ( 1 882-
1 948) şi Aurel Nistor ( 1 882- 1 973), juristul Gheorghe Colan ( 1 896- 1 963), profesorii 
Gheorghe Rafiroiu ( 1 907- 1 956) �i Gheorghe Bota ( 1 !!84 - 1 957) şi alţi i .  

Majoritatea acestor personalităţi au păstrat permanente legături cu satul natal , o 
parte dintre ei aplecându-se asupra studierii unor a:;pe,;t�· fundamentale ale devenirii sale 
istorice. inceputul 1-a făcut învăţătorul Dimitrie Cio flec care a întocmit, în anul 1 855 ,  o 
colecţie cuprinzând 1 12 poezii populare culese da la Ar<lci şi împrejurim i l .  

În  1 938, profesorul Gheorghe Rafiroiu a pu"olkat la  Salonta, monografia localităţii 
Araci, lucrare valoroasă care cuprinde capitole privind istoria loc:aiWiţii, viaţa economică, 
socialâ şi culturală, instituţiile de bază, fii ai satului şi fol clor loca]2_ 

Aflat la tratament balnear la Vâlcele, I .G. Bibicescu ( 1 848- 1 924) a cules începând 
cu anul 1 88 1 ,  pe parcursul a peste 1 O ani, o amplă cokcţie de folclor local, pe care o va tipări 
la Bucureşti, în 1 893, cu titlul "Jloezii populare din Tran >ilvania"l. 

Mai târziu, profesorul Nicolae Moldovan, fiu al satul ui Vâlcelf�, etnograf la Muzeul 
Judeţean Covasna, a întocmit mcmografia localităţii Vâlcele, aflată în manuscris în fondul 
Centrului ecleziastic de documentare "Mitropolit Nicolae Colan"4. 

Recent, prin amabilitatea preotului Ioan Pleşa, �onsilier cultural Ia Episcopi a orto
doxă Alba-Iulia, în fondurile Centrului ecleziastic de docJmentare .,Mitropolit Nicolae 
Colan" din Sf. Gheorghe a intr2,t studiul etnografic ?i folc loric privind localitatea Araci, 
întocmit de episcopul Veniamin N istor. 

Episcopul Veniamin Ni stor s-a născut Ia 1 O febr .lltric 1 886 la Araci, în familia preo
tului Dimitrie N istor. A absolvit liceul la Braşov şi 1mt itutul Teologic la Sibiu ( 1 909). A 
început cursurile Facultăţii de Litere-Filosofie şi llle celei de Teologie a Universităţii 
Bucureşti. A fost preot militar în timpul primului riizboi nondial în armata austro-ungară. În 
1 9 1 9  a fost şef de serviciu la Resortul Cultelor din Consiliul Dirigcnt, iar între anii 1 920-
1 922, secretar al noii Eparhii a Cluj ului. În perioada 1 922- 1 94 1  a fost secretar, apoi consi l i
er la Arhiepiscopia Sibiului, fiind colaborator apropiat al mitmpolitului Nicolae Bălan După 
ce în 1 940 a fost tuns în monahism la Câldăruşani , i'n 1 94 1  a fost ales episcop al 
Caransebeşului, demnitate pe care a îndeplinit-o până i.a des fi in tarea episcopiei în 1 948. 
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Între anii 1 949- 1 963 a fost stareţ al mănăs1:in i �:f. Trdme (catedrala Reîntregirii din 

Alba-Iulia)S. 
Autor al mai multor �tudi i  şi lucrări de t·�o logi� şi istorie bisericească, în ultimii ani 

ai vieţii, Veniamin Nistor a ·Intocmit mai multe stud ii privind istoria mănăstirilor ortodoxe şi 
comorile de artă bisericească pe care le păstrează a•:este 16. 

În această perioad:1 a vieţii sale ( 1 946- 1 96 0). au fost întocmite şi notele etnografice 
şi folclorice referitoare la satul natal Araci, pe care la prezentăm alăturat. 

Cunoscând lucrarea. l LJi Gh. Rafiroiu, episcopul Ye niamin N istor abordează în studi
ul său, teme care nu au fo:;t tratate de acesta, i ns i s t:ind supra descierii locuinţei, anexelor 
gospodăreşti, invcntarului agricol, portul bărbaţ i lor şi il femei lor, interferenţelor româna
m aghiare-germane. În tina! s:1nt prezentate produ·:�ii folclorice locale (strigături , colinde, 
"cântece lumeşti"), şi câteva surse documentare referitoare la satul Araci. 

Fără a avea valenţele unui studiu etnografi c riguros, notele etnografice şi folclorice 
ale episcopului Veniamin  Nistor redau într-un lin.b<�j local de o surprinzătoare bogăţie şi 
autenticitate, universul socio· cu ltural al satului Araci, cu specificul său de localitate cu populaţie 
etnic mixtă, cuprinzând aspectele definitorii ale etnog ·ati ei şi folclorului românesc local. 

Deşi era plecat dm satul natal de peste 50 de ani, episcopul Yeniamin Nistor 
dovedeşte o profundă cunoaştf,re a stilului de viap. il ţăranului din Araci ,  a modului cum aces
ta îşi constrieşte locuinţa şi cde trebuincioase t:mir lui cotidian, a vieţii sale culturale şi spi
rituale. Autorul surprinde Imbinarea elementelor :radiţionale cu cele specifice civil izaţiei 
urbane, cât şi interferenţele culturale rezultate din eonvieţuirea românilor şi maghiarilor din 
sat cu cea a saşilor din local i tiiţile învecinate. 

Notele episcopului Veniamin Nistor cons1ituie astfel o i rnportantă sursă documen
tară ce poate oferi informaţi i utile, multe dintre ele inedite, etnografilor, sociologilor şi 
tuturor celor care studiază via·ta satelor din sud-�stul Tmnsilvaniei. 

Redăm în continuar� însemnările etnografice ale episcopului Veniamin Nistor, 
urmând ca cele folclorice s1i fi1că obiectul unui al t �:tudiu. Am păstrat exprimarea şi limbajul 
arhaic intervenind doar în chestiunile legate de orto�;ralie. Avem convingerea că aceste 
însemnări sunt informaţii utile specialiştilor din dome niu. 

<<După statistica din 1 902, (localitatea A rae i ,  n.n.) are 325 de case, 1 258  locuitori, 
majoritatea români, 5707 iugăre cadastru, cerc nota1·ial, matriculă cl.e pretura Miklosvar, sedi
ul Nagyajta, ţinutul Kezdiva�;arhely. Judecător in "po�;ta în sat" (Hatea, Unghiul popoi i, 
Lankert telep). 

Spre nord de Braşov, în o depărtare de 20 Kil.  la poalele şirurilor de dealuri ce se 
încep spre centrul comitatului Treiscaune, pe ţiirmul drept al Oltului şi marginea vestică a 
comitatului Trei Scaune, zace, comuna Arpatac (n,:rnţ. Arndrof, Arapatak ung.). Are forma 
unei cruci cu braţul superior f.Jarte scurt şi e întro�ti.iat de-a lungul braţului celui mai lung al 

crucei de un râuleţ "vale" numit, care vara dadi e secetă, seacă. "Valea" se varsă în Olt în 
locul numit "unde dă valea [n Olt". Arpătacul, pot ;;:icc, o;onstă cu totul numai în două străzi, 
care se întretaie cam pe la mijloc "în gura gasului" nunut astfel după asemănarea populară, 
foarte potrivită precum şi a lte numiri de sate ori locuri cu gura văei, gura râului. Numirea 

"Arpatak" din care s-a făcut ulterior Arpatac, provine desigur de la poziţia părţii celei mai 
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vechi a satului, aşa-numita ,.vale", unde locuiesc exclusi �· români, probabil "arak" (părău) şi 
"pata.k", căci după cum se ştie aceea e cea mai veche ?arie a satului. Cef:a ce se poate deduce 
şi din faptul că acea poziţie a locului corespunde întm toate n .. unirii.  Cum că de fapt acesta e 
singura explicare se vede şi din imprejurarea că satul Vâkck, (Elo-patak) care în tot cazul 
trebuie sll fie mai nou decât Arpătacul clici numai aş;l i- 1 putut da ,.gura v!\ei", este pe mar
ginea aceleiaşi ,.Văi" aşezat. 

Valea taie satul pe o întindere de 2,5 km. Hotarul s·.! mărgin� şte cu al Hăghigului, 
Feldioarei, Bodului, Ariuşdului şi Vâlcelelor şi llyefilfil (llienilor), cu toate că numai din 4 

părţi poţi intra cu carul în sat, dinspre Bod-Braşov, dinspre Hăghig-Feldioara, dinspre 
Elopata.k (Sângiorz) şi Ariujd-IIyefilla (ll ieni). 

Comuna e aşezată la o lnălţime de . . .  m nu peste f.uprafaţa rnfu"ii şi e mai jos ca 
Elopatak-ul cu 1 00 m. După cum arn amintit satul are forma cruci i .  Are cu totul 2 străzi prin
cipale, care se întretaie în "gura gasului" numită uliţa ce<L mar·� şi cea mai frumoasă, lungă de 
1 km. totodată şi "gas-ul în continuare" "valea" lungă de v:�eo 2,5 km. Paralel cu aceasta 
merge o uliţă pe marginea "văei aşezată", numită şi "prund" şi una paralel cu uliţa principală 
care duce după grădinile sau "după garduri" numită Wl capăt de langli vale, numit şi "tabaliş". 

Hotarul comunei parte seş parte acoperit cu dealuri, rarte productivă îndeajuns, parte 
folosite ca păşune pentru vite cornute şi oi. Marginile hotaului sunt toate naturale şir: spre sud 
Oltul, spre vest valea hotarului, iar spre nord şi est un şir d<: dealuri acoperit cu păduri . 

Comuna are dimpreună cu clădirile publice 325 de numeri de case după statistica oficială. 
din 1 902. Una din S părţi sunt clădite: din material solid de pcatr:l ori cărămidă, restul din lemn. 

Coperişul la jumătate este din ţiglă, iar cea,laln j umătate cu şindrilă, acoperite cu 
paie numai sunt dacă vreo 2 case . 

Mai toate casele de locuit au pe lângă ele clădiri economice, şură, grajd, coşare cu 
cucuruz, culme de varll, şop (şopron),coteţ de porci, de g.1liţe. Dintre şuri cele mai multe sunt 
acoperite cu şindrile, o mare plllie din cele mai noi cu ţigl ă şi cele mai vechi cu pae cari dis
par din ce în ce. 

Din case cam 4 din 6 porţi cu 3 încăperi, 2 od1\i �i o tindă între ele şi o parte din 6 
părţi cu 2 odăi şi foarte puţine sunt numai cu o încăpere. Aproape fiecare casă îşi are pivniţa 
ei, de regulă cu intrare prin tindă sau prin curte. Caselt� puţine au horn care să. iasă. prin acoperiş. 
La cele mai multe homul este pân.l în pod numai, şi fumul se r�spândeşte în pod, de unde ese la 
casele din lemn prin locurile lâsate anume, iar la cele ac opt rite cu ţiglă printre ţiglă. 

Podurile caselor din urmă serveşte ca loc de afumat a c arnei de porc şi slă.ninei. 
În câte o casă., sub care inţdege ţăranul odaie �;e adăpo::;tcsc 4-6 persoane, numai iarna 

însă, căci vara numai femeile şi copii mici dorm în casă, 1:c dnd bărbatul şi copiii peste 1 O ani 
dorm mai ales în şopron, mai rar în şură, deoarece şopul e deast:pm gr::�dului şi astfel le e la 
îndemână să dea nutreţ la vite, căci şura, fiind curţile de .:egulă Lmgi, ·:! departe de grajd.  

Casele sunt lungueţe , zvelte şi alb văruite ma1 puţine verde ori galbene, aproape 
numai cele domneşti, casele parohi.ale ,  cancelaria notarială, etc. 

Casele acoperite cu ţiglă au înainte, de regulă ,  un tronti !:piciu pe care e însemnat 
proprietarul casei fie numele într.:::g ori numai iniţialele ş 1 anu , zidirii. La cele mai vechi e un 
pomelnic al întregii familii, renovarea, numele zidarului, etc. In frontispiciu se află 2 ferestre 
micuţe, cari dau în pod şi servesc pentru aerisirea pod'Jlui .şi pentm lur:1 inarea lui. 

Comună micuţli, compus�t din locuitori români de confesiune greco-ortodoxă şi 
maghiari de confesiune cal vină cari locuiesc amestecat, n 1mai valea şi  cMunul "Hetea" în dis
tanţă. de 2 km. sunt neamestecaţi ·;;u maghiarii. În ce priveşte conaţional i i  maghiari, e de 
observat, cum că. nu sunt secui curaţi cu toate că se ţin de Săc:uime, ci sunt unguri, la fel cu 
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cei de l a  Blaj,  au port deosebit şi l imbă mai curat�. şi  mai frumoasă •:a secui i  din centru. Secuii 
au venit ulterior în comuni!, jovadă e un drum numit "Sz:ekely ut" care duce spre centrul 
secui mei şi numirea multora de Szekely, ca num·� de fawilie.  Pe acest drum ar fi venit secui 
ulterior şi dând de Olt şi neputându-1 trece, s-au aşe<:at aici peste ceilalţi unguri . Portul 
săcuilor diferă numai la cei tineri că poartă cioare•.:i de pănură sură, cu şnur negru, pe când 
românii poartă de pănură a.l b� •. Bătrâni i poartă 1 ,, f;!l cic·arcci alb: şi scurteică albă care este 
din "modic" după cum zic t:i .  

Trecând un străin prin sat v a  putea cunoa�tc unde locuiqte român şi unde locuieşte 
ungur, după crucea ce se află pe casele români lor, cu unele <!Xl'cp�ii, căci sunt şi case româneşti pe 
care în loc de cruce la cele ncai vechi găsim ulcior înt•)rs cu fundul in sus, iar la cele noi numai o 
steluţă. În câzul din urmă se poate constata că acea pmprie:atc a fost odată ungureasc� .. 

Ţin să amintesc în locul acesta şi unele am 3.nwr:e despre conlocuitorii maghiari spre 
orientare. Maghiari i , din num ărul totala! locuiteri ! or <k c irca t ::no suflete şi vreo 350 de 
fumuri, sunt cam 40% şi în genere în privinţa ma• erial;i srau mai slab ca românii,  cu toate 
aceste trăiesc mai bine, căc i ce câştigă şi cheltuii!S•: şi acea�ta e cauza stagnări i lor şi a fap
tului că cei mai mulţi trăiesc d.in lucru cu ziua şi. nu pot .Jrinde ceva stare . 

Din toate clădiri le cele mai multe SWlt asi gurate contra focului la "Adria", apoi,  la 
"Transi lvania", mai ales începând de la focul din 1 ) :89 care a mi smit 1 /4 din sat. Au început 
de vreo 3 ani să-şi asigure şi produsele pământuhi ,  ca bucate le. în contra focului până la 
treerat, apoi în contra grindine i etc. 

Ca o înaintare spre bine se observă şi în ce p1 iveşte zidirea caselor şi supraedifi

atelor. Ce e drept că acum cele mai multe case se fu: din lemn, df stejar ori brad , dar aceas
ta o fac,din punct de vedere igienic, fiind acestea mai călduroase şi din punct de vedere finan
ciar fiind mai puţin costisitoare, însă toate acoperi :c cu ţiglă. ca mai sigure contra focului . 
(Tot aşa s-a urmat şi la ridicarea clădiri lor economice) . 

În timpul mai nou au început să im ite re sa�: i i  din comunele vec ine , făcîndu-şi 

grajduri din material mai sol id şi mai trainic decf11 a cast:lor, din pi atră ori cărămidă, cu iesle 
şi  acareturi după cele mai noi sisteme. 

Piatra de l ipsă pentru liduri se află cu îmbe .şugare In albia văii ce trece prin sat, care 
în caz de plo i , foarte multă piatră descarcă. Piatra • ceasta o folos·�sc săteni i  şi pe seama lor 
pentru zidirea tăntânilor. Piatra din vale este cxr•loaMă mult în timpul din um1â, între
buinţată fiind cea mai măruntă pc drumuri le comitat 1lui � i  cea mare,mai ales, căutată de saşii  
de prin comunele învecinate, mai ales din Bod, S lmpetru etc. S-a încercat şi  facerea ţiglelor 
dar fără succes . Cărămidă îşi file mulţi însă numai. pc seama lor. 

În ce priveşte apa de băut, comuna nu se prea poate făli .  Fântâni sunt tot cam la 2 

curţi una, dar în parte (cele mai multe) apa nu se poate hc 1, deoare(·c comunică cu (se scurge) 
apă din Olt ori vale şi aşa se str ică apa. Apa conţine 1i mt.lt var şi e can1 dulce şi foarte aspră. 
(În caz de secetă apa în fant.iw scade în măsură în tie•:are). Cu toate acestea se află vreo 1 O 
fântâni cu apă minunată, din care se alimentează tol s�tul cu apă pe ntru gătit şi băut, iar d in 
celelalte făntâni apa e folosită numai la spălat şi la v ite. �:-a tacut încercare sâ se conducă pe 
ţevi de lemn apa celui mai bun izvor de apă de b�iul din hotarul întreg, dar fără succes, căci 
apa condusă la locul destinat 1n mai avea gustul acela al izvorului din deal. 

Mobilarea şi împodobirea din interioru l casel o r  ·;c face aproape la fel atât la români 
cât şi la unguri , cu puţine d<:osebiri. Acesta e se::nnul de distincţie din lăuntru dintre o casă 
româneasdi şi una ungureasc:ă, pe când crucea di n a "arit 

Sărăcimea se mărgi neşte pe lângă vasek, scul c�Ie, rnobilde cele mai neapărat de 
l ipsă, cei mai cu dare de mână pun preţ şi pe frumus eţea :'110bi le lor. 
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Casele sunt mai lungi, ş i  după cum am spus con�tau din 2 odăi ş i  o tindă. Odaia din
spre ul iţă e asemenea ca salonul de la oraş. Acolo se ţin hainele mai de seamă, ladă cu tru
sou! şi cu tot ce are mai bun ţăranul. Când are oaspeţi îi primeşte în casa dinainte, de regulă 
cu 4 ferestre, 2 spre uliţă şi 2 spre curte. La cele mai multe se fală loduri de lemn Ualuzine) 
cam de culoare verde, mai ales dintr-o singurA scândură tăcuk la casele mai noi din mai multe 
scândurele, care se pot strânge ori lărgi, dupA cum c trebuinţă de lumină. 

Mobilierul casei dinspr·� uliţă nwnită casa man: e aceasta: 
Pentru a fi cât mai multi lumină se aşează masa în colţul dintre ferestre. Tabla mesei 

are formă (dreptunghiulară) e prevăzută cu un sertar şi se sprij ină pe 4 picioare încrucuşate 
sau drepte sau şi numai pe 2 picioare de scânduri cu legături la mijloc şi jos. Sunt de regulă 
colorate cu culori pronunţate (galben cu roşu şi negru) se ctunpără gata din oraş (Braşov şi 
Sângiorgiu). În jurul mesei stau scunele destul de sol ide, la fel construite ca masa şi colorate 
la fel .  Pe după masA se află lada cu hainele curate şi mc.i bune (de săr'Jătoare) ale bărbatului 
şi femeii. Tot aici se ţin şi banii şi toată zestrea. Lada an� rolul de bancA de şezut şi pentru 
păstratul hainelor. D easupra lăzi. i şi pe peretele dinspre curtt� e locul hotărât pentru cuier, în 
care sunt puse ulcioare, bogat ornamentate, farfurii de rământ şi porţelan etc . 

Patului i se rezervă locul din latura mai wnbroasă a casei (odăii) şi aceasta din con
sideraţii practice spre a fi feriţi de curent şi lumină. Patul de dormit lângă peretele cel lung şi 
lângă cuptor, iar lângă el, aproape până la fereastră, �;c nfUL patul pe care sunt aşezate, frumos 
împăturate ţes1iturile şi chilotele, lepedeele (cearşafurilel femei i, precum şi cuverturile de pat, 
iar pe deasupra perinilc (9 sau mai multe) care toate formează zestrea fetei (numite terfe). 

Pe peretele dinspre curte , aproape de cel de la ·:indă se află bl idarul numit persechiu 
(poharsek) cu multe rafturi şi polidoare, până sus la fr i za. frumos decorată. În sertarele per
sechiului se păstrează sub încuietoare, diferite lucrud din casă, pe când policiorelc sunt 
încărcate cu tot felul de vase de pământ şi porţelan cu c upe de aramă, sfetnice, l inguri etc. 

În colţul din fund se atlă cuptorul, cu vatră lat ă şi coş ce duce de regulă în pod. În 
casele mai noi se aşează cuptoare de tuei. 

Chipuri de execuţie rudimentară, închise în c adre (ramc) negre ori aurii, lustruite 
alcătuiesc decoraţia pereţilor. Locul de frunte peretek din faţă e desemnat pentru Icoana 
Maicii preciste şi Isus Hri�tos, apoi Sf. Nicolae, Sfăntu Gheorghe , Andrei Şaguna etc. Odaia 
dinspre curte serveşte de locuit peste zi şi noapte, al dn:i mobil ier e cel mai neapărat de l ipsl'i 
pentru trebuinţele zilnice. 

E destinată pentru întreaga familie ca odaie de locuit ?i e in legătură cu tinda ca şi casa 
cea mare. Şi aici uşa cu broască sau cleşniţă, uneori şi ziivor. Ferestrele df� regulă în număr de 3 la 
multe şi 4, două în peretele dinspre curte şi alta în peretele din faţa uşii. Podeala e din scânduri la 
casele mai noi, la cele mai vechi � i  la oamenii mai săraci de pământ presărat cu nisip galben. Masa 
e aşezată in apropierea ferestrelor d·� preferinţă în unghiul dinspre curte. 

În jurul ei se orânduicsc scaunele. Între feresTe ca şi la casa mare se află oglinda 
împodobită de regulă cu broderii şi flori. Deasupra oglinzii ;;i a ferestrelor se află şi aici 
cuierul cu vasele de decoraţie, iar paturile (patul dt:: dnmit şi lădoiul) ocupl'i locul de lângă 
pereţii din fundul şi dosul casei. Lădoiul se aseamănă c 1 o l�,dă de unde şi numele şi serveşte 
ziua ca bancă de şezut, prevăzut a.nume spre scopul ac•!sta cu spate şi razim într-o parte, iar 
noaptea se foloseşte ca pat pentru eopii, având foarte :.rar şi o cutie care se poate trage în afară. 
Leagănul, dacă nu e agă�t în grindă, se află totdeawta Î:1 apropierea paturilor. Spaţiul de care 
dispune, camera de locuit depinde de numărul locuitori . or şj al mobilelor ce are să cuprindă. 
În împrejurări normale ajung 3-4 rn lăţime şi 4-5 lungime. Tot aici se ţine şi băiţa pentru scăl
datul copiilor. (Fig. 1 )  
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Tinda 
În corpul casei, cam la mijloc, se află această incăpere, unde gospodăreşte mai al es 

femeia. 
Aici se păstrează �i vasele de l ipsă pentn găti eu l m:incării,  vase ce se �terg după ce 

sunt spălate cu ştergarul (di:ir.�olo). 
În locul de frunte e cuptorul, compus din o vatr�! lată, de regulă în formă de pătrat cam 

de 1 ,S m, pe care se face fo·�ul, pentru a se fierbf' miimăli ga în căldue (ceaun) ce este legat dea
supra cu lanţ. Aici se pregăteşte mâncarea. Deasupra vctrei se ridică un horn lat de 1 m la gură şi 
0,5 m la tavan, care e sau din lemn sau din părnânt Curtorul acesta produce puţină căldură şi 
aceasta numai prin radiere. i'n mare parte s-a şi înloc11it deci pri 1 soha modernă de 1ier, înzestrată 
cu platan, recipient de cenuşă cu hornuri de tiniche:1. Hornnrile prin care se ridică fumul nu se 
ridică până deasupra coperişului, ci se deschid câţiva • :cntimetri numai deasupra tavanului în podul 
case i . Ele se pun mai ales ele vreo câţiva ani la casde nni noi în l egătură cu hornul, un coş de 
cărămidă oprindu-se astfel fumul de a se resftra prin pod .  

Scaunul pentru bota de apă, firida din  pereLe pentru păstrarea măturii, se  află după 
uşă la o parte a cuptorului . Vasele de pământ, ulcioarele, ploştelt', sfeşnicele şi rechizitele de 
foc se aşează pe unde se poate, pe cuiere, poliţi ori bl idarc. 

Din tindă pe o scară te sui în podul casei şi pe trepte te scobori în pivniţă. U nde case 
au intrarea pivniţei prin curte . 

Podul casei 
Urcarea în pod se l�lce din tindă cu ajutorul scări i  mob i le sau fixe. Gura podului e 

tăiată de obicei în podeaua tinzii şi se astupâ cu o uşă u: lunecă, în 2 noduri. 
Din cauza avantajelor ce prezintă, tavanul ck: bârne şi scânduri se construieşte astăzi 

deasupra tuturor camerelor şi se prevede cu o l ipi tur;3. groasă de pământ cam 2-3 cm. 
Partea dinainte a podului, deasupra camere i celei mari e s·�parată de cealaltă printr-un 

perete de scânduri sau un perete de împletitură de nui ele. Aici se păstrează cucuruzul risipit pe jos 
sau împletit în cununi agăţate sus pe o prăj ină, prec 1111 şi celelalte bucate. Se pâstrează grâul şi 
celelalte cereale şi în coşuri cu gura foarte largă, 'irnplelită din nuiele de răchită. 

Se folosesc ş i coşuri cu pereţii de scânclu; i �i firă nici o garnitură de fier şi sw1t ast
fel alcătuite ca să se poată descompune cu uşurinp. 

Coşurile acestea se numesc j ichiţe. 
Prin unghere sunt răspândite unelte de 'ţe� ătorie, oalele de pământ şi blechiu, unelte 

economice, coşuri de legume uscate, fasole, provi,:i i peste iarnă etc. 

Din partea dinair,te a podului se trece in partea dind3rat printr-o uşiţă tăiată în 
peretele de scânduri, care desparte cele două spaturi ,  ale podul ui . in acest loc se deschide gura 
podului şi aici se agaţă deci cărnuri le de porc spre a se afuma. Fumul i ese pe fumariu afară, 
fără a putea străbate şi podul de l a  casa cea mare. 

În podurile acoperit·� cu ş indri lă îşi fac t uibul randune lele, de al căror cuib nu se 
atinge nimeni, considerate a fi păsări folositoare Şl aducătoare de noroc. 

Podul serveşte pentru păstrarea bucatdor o::-i în coşuri numite igniţe, ori întinse pe 
jos, precum şi alte unelte, obiecte cari pe un timp nu se mai folosesc. Tot aici tin carnea de 
porc şi s lănina, pe care nu o incep, de care nu se ating până ce nu se aude primul tunet, căci 

e tradiţia ca până atunci nu e bine să începi slămna. 
Pe aceeaşi parte a curţi i cu casa se atHi şi celelalte suprw!difieate m ai mari : ca graj

dul cu şopron, coteţ etc. ,  iar în fundul curţii se a fl ă  :;ura, care cuprinde întreaga lăţime a curţi i .  
Cred că e de inten:·s să se ştie cum numesc ţăranii  noştri părţile ş i  despărţiturile aces

tor supraedificii şi a unelte lor folosite de e i .  Încep cu c��.�a. Fig.2 . 
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Grajdul e de regulă sub şopron, ori în legătură cu şoprul (şopronul), e făcut sau din 
lemn sau cele mai noi din zid, acoperite cu ţiglă. Grajd Jrile mai mari au şi  despărţituri pen
tru vite, foarte rar şi găini . Jeslele au belciuge de care se lcag;l. vitele. Pentru punerea nutn:ţu
lui deasupra ieslei pe perete sunt rotilrile, care servesc pentr� cru!:an:a nutreţului, căci vitele 
din rofuri nu pot scoate decât putin nutreţ. 

În legătură cu grajdul c şi sopronul (�oprul) tmdc se păstr·�ază nutreţul ori ahe multe 
economice. 

Şura, constă de regulă d in 2 părţi, despărţite în mij 10c de ari e .  Coperişul e sprij init 
pe picioare pe cari sunt aşezate vfmturelele de-a lungul .1riei şi  de-a curmezişul copcialauăle, 
pe care se aşează căpriori i ,  legaţi ws cu cătuşe. Cătuşele ad;:.ptate în d i agonală pe sub căpri
ori măresc rezistenţa la presiunea vântului .  Aici îşi ţin t'conomii nutreţul de l ipsă pentru vite, 
iar care-şi au loc anumit pentm uneltele economiC(\ 1(: �in şi acestea împreună cu carul şi 
sania, tot în aria şuri i .  Dacă acoperişul e prea mare ş i  prea greu atunci i se pune un scaun de 
bârne şi atunci şura se numeşte şură cu scaun. La u ;,cle în a treia despărţitoare numită 
pimnicier, se păstrează pleava ;şi tărnomeata (pleava 1 nai mare) care o dau amestecată cu 
otavă la vite de mâncare. Ori o amestecă cu sfeclă ori m mn t{tiat ori Jierte numai cu tărâţe, 
ceea ce constituie un nutreţ preţios pentru vite. 

Părţile carului sunt umtătoarele:  
Carul de cai are oştia, C"ari printr-un cui se kară cu furL:a caw e pusă pe podu l  caru

lui şi prinsă cu un cui de partea de dinapoi prin inimEt. Carul are două loitri fie din scânduri, 
fie din nuiele, care sunt împletik pe fuştei (un fe:l de: be!e de grosimea degetului) iar la 
mijlocul loitrei sunt siştorile. Loitrele se pun pe ferch,:teu,  care e prins pe podul carului cu un 
cui . Fercheteul are pentru sprij inirea loitreilor la cape1 e dire o rochinţă. În dreptul rochinţelor 
se mai sprijină loitrile pe leucă, al cărui cap e prins� osia de la roate, în vârful căreia se află 
un cui ca leuca să nu cadă afară. În vârful osiei se bag;i l•uşalii de fier, de 2 feluri, care nu lasă 
vârful osiei să se strice, peste cari se bagă apoi ochiurih: de la l eucă. Pentru evitarea frecatu
lui prea tare al butucului roţi i ,  intre el şi leucă se pune dte o verigă subţire de fier. Oiştile 
sunt legate la capete înainte şi înapoi cu roscoale. Câ1� d \· oieşte să care bostani ori pleavă, ori 
altceva de felul acesta la capete se pun şubere (fund de car cu gratii de nuiele sau de scân
duri). Fuştia oiştei e legată înapoi cu brăcinar. Peste l:rucea de care se prinde oiştea vine 
ferchetul de care sunt legate crucile prin verigi de fier numite colă.;ei .  De cruci se leagă 
hamurile cailor, ferghetul e legat de vârful osiei în ambele extrem ităţi prin cerlasuri . La care 
se mai leagă pentru funie când se duce fân, câte o cigă ! scripete). 

Căruţul are 2 fercheturi, are şi  scări de suit, şor iglă de nuiele �;i sarhanyană cele care 
opresc murdăria cu tină (noroi). 

Carul de boi nu arc ferchet, urechile proţapul Ji  se bagă în lhrca carului. Proţapul 
deasupra are cătuşe, în care se pri nde jugul, care constă din ce aii!, part·�a de j os numită pol iţă 
şi resteaua care nu lasă gâtui bo·.ilu i  să-i iasă din jug. 

Grapa e fie din lemn, fi(' din fier, ori lemn cu di 1ii dt' fier. De cruci se leagă hamurile 
cailor. Pentru ca să se apese mai tarc şi să st�râme bruş i i  rnm bine se pune pe grapă un lucru 
foarte greu, de regulă teligile (coti l i le). 

Cobghile:  este acel triunghi format din 2 lemn,: cu t'xtremele puse pe o osie care se 
învârte pe 2 roate sau se târăsc pe jos. Cobghi lele serv(:S('. 1<. d ucc:rea plugului în câmp sunt 
mai uşoare decât carul .  Fig. 3 .  

Plugul: e compus din grindeiu, fierul lung, iier 1! lat ş i  cormon. 
Plugul se poartă în partea de dinainte pe teligi (rot le ) de care e legat plugul printr-o curea 

de piele numită potâng. Constă dintr-un fier lung (limba) de către se leag:� oiştia sau j ugul . Peste 
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limba pentru reglarea brazdd �clică pentru îngustm·ea sau l ărgirea brazdci se află un fier în formă 
de potcoavă legat de podul ce ·;e află deasupra osiei roţilor. Între butucul roţii şi podul osiei pen
tru evitarea frecatului prea tare se atlă străgălii\e o v�:r:gă de fier de 2 degete de lată. 

Sania: constă In 2 tiilpi, cari sunt legal e Intre ele prin apleni. Pe tălpi sunt puse 4 
picioare pe care se aşează scânduri\e ori  loitrile carului. Proţapul boilor se leagă de sanie prin 
aşa numitul chisc=pisc. în formă de ic.  

Sania: constă tot din aceleaşi părţi, îns !  mai  mică pentru transporturi mai mici, cu 
mâna, se numeşte cioaclă. 

Pentru ridicarea plugului când se înfundă, plugul se şerveşte de otic, un băţ cu fier 
la capătul de jos, însă cu coarnele mai pronunţate • ;i aduse în sus Fig.4. 

Boii se potcovesc în şcoală. Piciorul CEllului la potcovit se pune pe capră (bock). 
Coasa: constă din dârja de lemn şi coasa de oţt:l . Coasa are tâiş şi sfant (fant=partea 

groasă) şi e prinsă de dârjă de gâtui ei numit m;�nc 1u. Dârjaua are şi un mâner de care apucă 
cosaşul cu mâna dreaptă. 

Gresia se pune în tiocul cu apă. Coasa s·� bat:! cu ciodnelul pe nicovală ca să se 
ascută. E ascuţită pc depl in d.nd îi iese aţa. 

Roata are unnătoarek părţi : 5 obede car� sr.nt împrwnate .;u butucul prin 1 0- 1 2  spi ţe . 
Butucul are dinlăuntru pentru rezistenf:l. dte o buşea (pl .  buşele) 
Pentru rezistenţă, :In jurul obezi lor se punt: un cerc de fier numit după (din) nemţeşte 

raf(vaf). Fig. S .  
Harnurile cailor constau din gurile de h:1m (piept) la IJnele cu piguri legate prin 

curele de partea dinapoi a harnului care se numeşte forham. Curel·�le de oprit şi  tras. Cele de 
oprit se mai numesc şi opritori, pentru legatul han.ului pe sub bu::-ta calului hamul are chin
gi .Contra rosului hamuri le  au periniţe. 

Căpeţelele sunt cele ce se pun în capul •.  ;a l or, eare pentru ca, caii să nu se sperie su 
ochelari, în gură au zăbale. 

Casa 
Casele se construi esc parte din lemn, parte din cărămid�l .. de regulă, cele mai noi şi 

se acoperă mai mult cu ţigL� • .  ;u şindrilă numai la Lei mai săraci .  
Temelia se face din piatră d e  vale, destul d e  trainic1 şi  din foastăne d e  stejar, care 

sau se văruiesc sau se· ard puţin ca să reziste putre;�ic iunii.  Dacă proprietatul nu are de gând 
să facă pivniţă la  casă atunci .;paţiul din pivniţă :;e urnpic cu pământ, în caz contrar se aşcaz 
grinzile în zid şi se podesc cu scânduri. Acopcn şt 1 e carr. la fel eu cel de la şură. Şi aici e 
scaunul podului, care dă o sol i ditate mai mare acQpcrişului . Schelt�tele acoperişului se bat de 
taţii de-a lungul coperi şelor la mici distanţe, unde S•! •iCO�Jeră cu şi ndrile ori ţigle şi la distanţă 
mai mari unde se acoperă (foarte rar) cu scânduri car� pe la Sibiu se numesc şiţe. 

Casele cam la jum�:�at•: n-au hornuri, ci fumt1 l ajunge di n sobă (cuptor) în pod, iar de aici 
iese printre ţigle lăsate mai deschise sai prin fuma :·iu :ikut anume la cele acoperite cu şindrilă. 

Casele acoperite cu ţiglă de regulă au Ull fronton în care sunt 2 ferestruici pentru ca 
să pătrundă lumina şi aerul [n pod. Pe fronton sunt �:crisf de rt!gul:i numele proprietarului sau 
întreg sau numai iniţialele la cele mai vechi e înşirat pomlnieul neamului, numele zidarului 
este şi anul, ziua şi luna zidiri i .  La ortodocşi se aflâ p·� fi·onton şi câte o cruce făcută din ten
cuială asemenea şi  pe acoperiş, semnul distinct al casekr româneşti de cele ungureşti . 

Buna conservare a proviziilor din pod (b11cate. porumb l!tc.) e asigurată prin felul 
învelişului, în care rămân o mulţime de crâpături P'!ntru străbaterea aerului . 

După ce e terminată construcţia din lemn a casei vine rândul femeii să o îmbrace. De 
regulă ţiganii, pregătesc pământul galben (lut de izbit pereţi i) .  Ei se pun sâ calce cu picioarele, 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



NOTE ETNOGRAFICE ŞI FC>LC�LORICE 375 

pământul galben amestecat cu pleavă şi  puţină apă şi b:1kgă de cal . O pătură mai groasă din 
această materie se l ipeşte pe b:lrnele că.ptuşite cu budl e le de laţ şi apoi se netezeşte cu o 
pânză udă sau cu o scândurică. udă, anume pentru a•:e·;t scop. Peste această. l ipitură, spre a 
avea o suprafaţă mai dreaptă. se del ia unele cu tcncuic.la ca la case le dl� zid, aşa că greu o poţi 
deosebi de cea de cărămidă. 

La întâia văruire se adaugă. varului nisip zv:ln tat şi cenuşe şi numai la a doua nisip 

mai mărunt cernut prin sită. Casele se vâruiesc apoi alb P'' din afară şi pe dinuntru, rareori cu 
verde ori galben. 

in jurul ferestrelor au câtt: un parcan ca decor, asf'menea şi la 80-90 cm. de la pământ 
cam de 1 0-20 cm, mai ieşită din afară decât suprafala r erete lui.  

Casa cu pereţii totdeauna albi şi curaţi comtitui(' mândri8 femeii.  Hărnicia i se 
preţuieşte dupri curriţenia ce domneşte în şi afara cast:i şi ar ti arătată cu degetul (dcştiul) 
aceea dintre femei, care nu-şi văruieşte pereţii de cd puţin 2 ori pe an şi  nu-şi primeneşte 
unde e de lipsă, pardoseala de lut a casei. 

În preajma locuinţei se întinde de-a lungul loc uinţei galeria (gălerie, nemţ.). 
Pridvorul se construieşte fără excepţie în faţa curţii din scânduri cu fc)rme tăiate, flori, etc . ,  
ridicat deasupra nivelului solului şi s e  face urcarea ÎI'. g :tlt:rit' p e  trepte d e  piatră sau de lemn. 
E cam de 1 - 1 .20 m de lat şi prea îngust pentru a Sf: rutea săvârşi in ea prea multe lucrări 
g'ospodăreşti, serveşte mai mult c2, loc de recreaţie în vreme pentru familia întreagă şi pentru 
a dorm i vara bărbatul şi copiii mai mărişori. 

Balustrada de scânduri e prinsă de acop;�riş prin mai mulţi stâlpi . De desubtul 
galeriei se află sau coteţul gaiţelor (gâşte, raţe ori găini) ori păstrează unele obiecte 
economice mai mârunte. 

Casa cea mare 
La locul de frunte al locuinţei spre stradă se ltlă salonul ţăranului numit casa cea 

mare. Uşa casei, care se deschide din tindă, e făcută dir scânduri {cum se fac de obicei scân
durile) şi de regulă se închide cu broască de fier obişnu tă. La casele mai vechi şi mai ales pe 
vale şi în cătunul Hatca mai sunt şi încuietori vechi numite cleşniţe, care constă din clanţă de 
lemn, care e legată de partea de deasupra cu sfoarii , ore e trecută prin găurice prin uşă şi 
tindă, având la capăt un beţişor,. care să poată fi prins nai uşor cu mâna. Se închide broasca 
de mai multe ori numai pdn lwm:a ivărului, aşa că nu are eu ce se d'!schide, l ipsind ivărul 
(mânerul broaştci). 

Foarte rar se mai găsef>C uş ile încuiate numai ;;u ajutorul zăvorului, care constă din 
lemn sau drug de fier, ce se trec,� prin două scoabe de fi �r de-a curme2işul uşii ,  aşa că se face 
imposibil deschiderea ei.  La capetele drugului dacă e:;;tc pe d i nafară se pun 2 lacăte spre a nu 
putea fi scoasă din scoabă. De regulă zăvorul se întrebuinţăază spre dinlâuntru pentru sigu
ranţă. şi atunci nu e prins cu ladite. Se foloseşte mai ale s la t indă şi c�mară. 

Spre stradâ are 2 ferestre potrivite la casele mai vechi însă pe vale şi în Hetea mai 
ales sunt mai mici, azi se fac însă din ce în e mai mari, conf01m legii şi dupâ cum pretinde 
igiena. Se mai găsesc şi acum ferestre cu un s ingur o1;h i de �ti ela, dar sunt şi ferestre cu câte 
10-20 ochiuri mai mici de sticlă, aşa că fereastra pare ca o stea de scândurele, între cari se 
prinde sticla. Spre curte arc 2 sau o fereastră. 

În subsol, de regulă dedesubtul a două camere Şl adâncită în pământ cu 1 /3 pa1te a 
dimensiunii de înăltime se află pivniţa. De obicei nu e nici boltita. nici destul de luminoasă. 
Din tindă mai rar şi partea dosnică a casei şi din curtf:, ce tace intrarea în pivniţă pe un fel de 
acoperiş înclinat deasupra unor scări aşezate în zid. Ca �ă poată răzbate aerul şi lumina se lasă 
uşa pivniţei deschisă. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



376 IOAN LĂCA: n.JŞU 

În pivniţă se consnvă legume, poame, sfedt: de porci, cartofi şi  unele alimente, pre
cum şi cada (putina) de varză. 

Mobilierul se comp1.me din scaune lungi �, i pol i ţe. vedre şi vase pentru murături. 
Acolo unde terenul sau consideraţii economict: nu îngăduie a se pune tinda de vară 

în l inia casei, lângă peretele din fund al acesteia, �e construieşte tinda de vară, de regulă, ca 
şi corp aparte peste curte şi în faţa tinzii,  spre a fi c omuniearea mai uşoară cu tinda 
casci .Locul de frunte il ocupă cuptorul de pâint::. E aşezat pe Wl soclu de cărămidă sau piatră 
înalt cam de 70-80 cm. Zid�u·ia are forma ovală 1 ung;3 cam de 1 , 80-2 m şi înaltă de cel mult 1 
m. În partea dinapoi are o gaură rotundă sau pătrată prin care ies gazele când se arde cuptorul, 
iar după ce s-a ars se astupii ca să nu iasă căldw·a. (Jura cuptorulu i, care are dimensiuni mici, 
circa 40-50 cm se astupă cu un capac de fier sau t inichea .  Boltitura e din cărămidă. Fumul 
iese prin gura cuptorului. 

Uneltele întrebuin!ale la facerea pâinii cz, l opata, dâ.rgul ş i  mătăuzul sau pămătuful 
vin îngrămădite după cuptor �:au într-un ungher de vatr� .. 

Soclul (vatra) cuptorului e atât de mul t 'nala.·i\ încât poate servi ca vatră de foc. 
Deasupra vetrei atârnă o prăj i nă sau de grindă lai iţul �-cn:ru atârnarea găleţi i .  Drept suport 
pentru oalele de fiert scrveştt: un inel de fier pe: trei pkioare numit cuj bă care se învârte în 
jurul osiei, ce e fixat pe cele trei picioare. Fig.6. 

Pentru lemnele de foc e W1 loc lăsat aJ ,ume sub vatră.  Pentru Juatul cărbunilor 
serveşte cleştele sau vătraiul. 

Fumul iese prin uşa tindei sau prin crăpMuri It: în•;eli şului dt: şindrilc, scânduri ori ţiglă. 
Ca făcând parte din obiectele de bueătri e trebuie să mai in:;;ir următoarele: 
Laiţa de făină, de cucuruz (lada de făină) cu V<inturiitoawa de făină, troaca de aluat 

numi tă moldă, trocuţa de f3ină, chiul iţa (piuliţa dL s tărâmat sarea sau piperul e din aramă), 
chisălug (cel cu care sfarmi piperul), tigaia (cratita) sau laboşul, griitarul de fript tleica pe căr
bWli, răzătoarea pentru ras hr��an, strecurătoarea, f:ldilcll.II pentru tăieţei, mestecăul şi cârpă
torni pentru mămăligă, gresia de ascuţit cuţitele ��h:. 

Troaca de frământat în care se face pâinea se rotunjeşte bine şi se wnple cu făină ca 
să poată fi băgată în cuptor. 

Răsătura de aluat de pe troac ă se chean�.ă ru:mnoi sau văcazău . 

Chiştornicul, pecete w care se tipăresc ;Jn:swrilc, care se află numai la 2-3 bătrâne, 
care fac prescurile. 

Grajdul de v ite 
Se află mai rar în corpul şurii în dreapta ><Ll î.1 s tânga arici, foarte rar se află şură 

sub un acoperiş cu casa, la oameni săraci,  de regulă ::;e află în l inia 1;asei. La grajd ca şi la case 
pereţii sunt construiţi astfel ca o parte să reţină c.:ihlura. iar de altii parte să nu-l străbată vân
tul şi umezeala. Pornind de la o temel ie de piatr:i d estul de largă şi înaltă pereţii de bârnc se 
tencuiesc cu pământ galben pe dinafară şi dinăunt :u şi se văruiesc cu alb. Uşa grajdului se 
învârte în ţâţâni şi se dcseha.le înăuntru. Pentru ae1·i s i re mai serve:;;te şi o fereastră, care din 
consideraţii  practice se fact: imediat sub streaşină �.i l·oarte aproape de uşă. Dacă e în corpul 
şurei se astupă despre arie cu obloane de scândur.i c � alunecă intr-o parte şi în alta în rosturi le 
a 2 lăţi fixaţi orizontali deasupra şi  dedesubtul fere�trclor De obi cei prin aceste ferestre se dă 
nutreţul în iesle. La grajduri le separate de şură s1: află în tavan o g<.tură anume lăsată, prin care 
se dă nutreţul în iesle sau în rof care sunt aninate piezis deasupra ieslelor şi se compun din 
nişte vergele de lemn prinst: între 2 lemne mai gro:� se. 

Podeala, ceva mai înaltă decât restul cu.rţ1 i, se compune din blane de stejar (foast
ene), aşezate una pe muchi·�. ca să fie mai rezistente, printre spărturile dintre blane se stre-
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coară "mustul" (chişălăul) într-o gaură subterană sau se scurge pe padimentul înclinat într-un 
scoc, ce conduce de-a dreptul în groapa de gunoi din faţa sau din dosul grajdului. 

Mustul din groapă se scoate în butoaie sau butii şi se duce l <1 câmp şi împrăştie pe 

făneţe. În grajd mai ales, dar şi in tindă uneori, pent:u l um inat se folo seşte o lampă constând 
dintr-o sticlă de tinichea din care iese un fitil (feştint) , l ampa st• nume.jte fofârcă sau fofează. 

La luminat se foloseşte uneori şi vârtelniţa de C(:ar� numită stnţjă, se foloseşte mai 
ales la denii,  în săpt!imâna pati rnilor. 

În imediata apropiere a grajdului se află cotf:ţul numit coteneaţă şi cel de porci, care 
are 2 părţi de regula.; una pentru porci de îngr1lşat, cocina, care e aşezată mai sus �i unde nu 
se pun paie şi alta pentru ceilalţi porci. Pe cocină se intrh prin cealaltă despărţitură. In peretele 
dinspre curte se află troci le  pentm mâncare, care const� la cei de îngrăşat, cam din lobeniţe 
(bostani) nefierţi ori fierţi cu tărâfe, ori sfeclă, cartofi ::i ,=ucuruz din care se obţine cea mai 
bună slănină şi carne. Fig.7.  

Fântânile 
Săparea Îantânilor depinzând mult de felul şi configuraţia terenului nu se poate face 

la fiecare casă ţărănească. Se face uneori în faţa casei clinapoi, ori int:r,e ea şi grajd, mai dese 
sunt fântânile cu cumpănă şi scripet. Sunt însă şi fâ:ntâni cu roată şi sc:ripeţi. Uznele (margi
ni le) se fac de regulă din bârne de stejar. In extremit:Ee<, unw sul se afU roata sau mânerul de 
care se învârte sulul pe care se înfăşoară funia sau lantul . Lanţul ar·:! la .1mbele extremităţi câte 
o găleatâ aşa că scoborându-se una (cea goală) se ridid cealaltă (cea pl ină), prin ceea ce se 
câştigă forţă şi timp. Sunt şi pu1:uri din care dacâ sunt ma[ lungi şi mai puţin adânci se poate 
scoate apa şi numai cu o prăj in�l prevăzută cu un cârlig pentru a��:zawa hotiei. 

Consideraţii de utilitat'� cer ca economul s1i--ş i  împrcjmuiască moşia. Materialul cel 
mai ieftin şi mai des folosit la  împrej muire, îl formează nuielek de sălcii (răchită) din care se 
fac garduri, care se apără de ploi şt printr-un strat de paie înc l inat, peste care se pune pământ. 
Se foloseşte pentru împrejmuire şi scândura, care se :Ja :c orizontal pc :>tâlpi, ciopliţi in patru 
feţe. Când moşia nu e în vatra satului se întrebuinţează şi ga:·dul din .arbori şi tufiş, mărăcini, 
sălcii etc. PManul (numai din scânduri) e împrejmuirta de�părţitoare a curţilor. Mai rar se 
împrejmuiesc curţile cu zid .  

Din împrejmuire se ţin ca părţi organice poarta curti i  ş i  porţile Porţi le de regulă sunt 
cu o singură aripă, mai rar cu 2 aripi .  

Războiul (de ţesut) 
Constă din 4 tălchi (tălpi)  în care e băgat la capete câte 1 sul (cu totul 2 suluri). În 

sulul de dinainte la capătul din dreapta ţesătorului e m�,iugul {amnarul), în măiug vine l imba 
cu un cui, care se bagă în găuri le l imbii .  (Fig.8). Pe sui s� înfăşoară pânza ţesută. Pentru ca 
pânza să fie ţinută întinsă se folos:!sc zimţi.Spata (are c inţii de trestie) e băgată în vătală, cu 
care se bate ţesătura. Iţele sunt legate prin scripeţi d(: ie:Jc, p<! cari se cald\ cu piciorul pentru 
schimbarea, respectiv, ridicarea iţelor în sus şi în jos.  Iepek sunt l egate de ciocane. 

Tortul se leagă de un lemnug (băţ) şi se înfăşoară pe sulul dinapoi, până duce între 
tort vărgelele de brad. Aproape de sul, între tort, sunt 2 fuscei legaţi în formă de x. 

Tortul la început spre a se putea începe ţesutul , se leagă de o bucată de pânză mai 
tare de sac, care se numeşte nodurar, fiindcă de el s,� înoadă firele tortului. Se întâmplă se 
războiul nu umblă bine, ori firele de tort nu stau destul de întinse, atunc i se pune un băţ cât e 
războiul de lat peste fire, de care băţ se leagă o greutah�, care se c:heamă merinde. Merindea 
se pune ca războiul să rostescă mai bune. 

Cheden sunt firele de tort cari rămân pe lemnug când se gata tortul. Ca să nu se rupă 
firele de tort se mânjesc cu mânzală de tărâţe. 
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A năvodio'a băga firele de tort prin spată 
Tortul pentru a putea fi pus pc război trdmic mzit pe urzitnare. Lcucă""'2 beţe de fier ori 

lemn, pe care se pun mo:soarck pentru urzit tortu � .  De pc :Usi; s� dcapănă tortul pe răşchitoare. 
La ţesut trebuie suveica, în care se bag•i 1 eghea (ţeava), pc care e inul, ori bumbacul 

ce se ţese. Bumbacul (o l i tr[t) pentru a se putea face pe ţevi, se pune pe (etică. Tevi le se pun 
într-un băţ de fier, cu un sul mai mare, care cu loL ul pmtru ţevi, se cheamă doacăn. Cu aju
torul vârtelniţei aşezatft pc Cll.pră se fac ţevile. 

Îmbrăcămintea bărbaţi lor 
Începând de sus în jos. Pe cap poartii căciu�a (şapca- �apka ung.) iarna, iar vara 

pălărie neagră de pănură (filt··nemt.), cu boruri p otri v i t  d.: largi . De sărbători tinerii şi bărbaţii 
poartă pălări i de pănură mai înalte şi mai tari, înf:umuse!ate cu şnur (şirte) verde, uneori şi 
galben, care nu e cusut, ci  prins cu ace de gămiil ie. Cll g i\măl iile de sticlă colorată ori simplă. 

Feciorii poartă vastra (care o pune fat<:� cm� Il are drag'1 de garoafe ori de rosmarin 
cu şic (cea mai obişinuită) . ş.icul e un fel de pole i a ! �  de culoarea aurului ori argintului care 
se lipeşte pe rosmarin. 

Vâstra cât mai bogată în flori şi podoabe arată dragostea şi starea fetei care o pune. 
Se cumpără vâstrele de flon artificiale gata ck la pri'cvăl i i ,  de regulă jidoveşti (Braşov şi 
Sângiorgiu). De câţva ani 'tara se poartă păllll"ii de pai e .  

Cămaşa e cusută d e  ţărancă, de  cânepă mai alt:s, mai rar de  i n  curat. Se  ţese în 
amestec cu ghioleni (giulgiu) pânză pentru din ăşi, ori se fac cămăş ile din părigat sau 
matipolan (pânză de cămaşă numită în comerciu � i i(m). Cămaşa la bărbaţi are plll"ţile urmă
toare :  pavă (el in subţioară) - căptuf, căpuşeala dec�supB umeri lor, - pumnişori (3) - manşete 
cu 2-3 nasturi de porţelan alb t  sau coloraţi, tot aşa � · i  gukrul e str�.ns îmbumbat, mâneci, guler 
şi poale. La unele se află cus.ltură cu pure cel ( 4) mm fină decât c�a fără pureccl, care e sim
plă. Tot în acel Joc însă e, f:icută pe urma acului .  Jos căm�işile de dum inică sunt tivite cu 
găurele (5). Pe umăr are şi un fel de triunghi num .t picăsc (6), iar la piept asemenea care se 
numeşte punticică (7). Fig.9 .  

Cioarecii au vâcăl ie pe unde bagă brăcimru l .  
Tălpăul (cu care s e  leagă jos  cioan:d1 , i ar s u s  au buzunare numite elcuziană 

(el i cuza) înapoi cu tur, în laturi, pe margini din afară au şnumri. Fig. ! O. Românii poartă 
cioareci de postav alb, cu şnur  negru, ungurii (cei mti tineri mai ales) poartă de pănură sură. 
Vara se poartă şi numai izmene , deoarece cioan�:i1 sunt prea călduroşi .  Găteala de pe piept a 
cămeşii se cheamă forament. Peste cămaşă vine l libărul (V<$ta), iară iarna pieptarul numit 
bundă din piele de oaie, cu p�irul pe din lăuntru. Pi�ptarul c împodobit cu cusături de flori cu 
amici roşu şi negru, cu 3 buzunare în faţă, se închet c  :;ubsuoară şi pc deasupra umărului stâng 
cu nasturi de piele . Peste piptar vine scurteica (z�Lbun), c ar(: ca şi laibărul sunt de de piele 
postav negru ori vineţiu, ori sur. La cei bătrân i e de postav alb. Peste scurtcică iarna poartă 
zeche (mantăl) de postav ori castaniu ori negm, )L"Îns.1 îndiirăt cu o l imbă, ca să se poată 
îngusta şi lărgi după trebuinţ� .. 

În picioare se poartă papuci (ghete) numi�i şi  ţipici de piele de viţel, cu talpa groasă 
bătută cu ţinte şi potcovită cu potcoavă de fier c �. s:i ţ ie mai mult. Se poartă iarna şi vara în zi 
de s&bătoare cisme, la cei tineri cu carâmb tare l a  ·: e i  h<irâni cu carâmb moale. La încălţat se 
apucă cismele de urechi . 

Pe vale şi în Hetea rrai umblă cu opinci c:m: se leagă cu nujiţe peste picior. În ghete 
poartă ori ştrinchi numiţi şi buşi ori ciorapi, ori po�u·t3. obic l e  (obghiele) de pânză ori flanelă. 

La gât poarti bărbaţii cârpă de gât de cu lo a.re neagră cu flori mai deschi se. Peste 
mijloc se încing cu şcrpar (chimir) de piele ori potav cu tricolor. Se încing şi cu curea de 
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piele de porc care se îrnpreun�t cu o cataramă galben:i. La şcrpar se poartă banii, tabacul 
(tutun) purtat ori în jec iciiu (zsoc sko) de piele, ori băşic�t de ţ orc, �tpoi batista, briceagul, dacă 
nu e legat peste brâu cu un lanţ, oei sfoară de piele �:i alte lu12ruri mănmte indispensabile. 

lama bătrânii  poartă cojoc de piele, cusut cu unici ncgm. Ac:estea se pierd căci nu 
mai există decât foarte puţine p-.! \'ale. 

Îmbrăcămintea femeilor (muierilor). 
Pe cap cârpa, la femei (măritate) de cul oare n eagr�L ori col orată, la fete însă numai 

colorată, cumpărate din prăvăb i. Femeile poartă p·� sub ct.rpă căiţa cu colţişori şi fluturi. 
Femeile poartă conciu (coc) rotund, fetele poartll piirui împletit pe spate în 2 cozi, în vârful 
cărora se leagă panglici . Conciu îl poartă în creştem! c.ipulvi, în form:i de cărigă, cu hoiteu, 
care ţine forma conciului. 

La gât poartă mărge le albe ori şi galbene şi alhastrf . 
I ia facută de mâna lor, e cusută cu fluturi d.t: metal, cu flori (k� arnici şi cu mărgele. 

Peste i ie mai poartă fetele şi femeile tinere şi o cămaşfl subtire dt� ci tnrel, învelită cu pachial 
(fachial) întocmai ca şi miresele. 

Şi i ia ş i  cămaşa bărbătească are sloboziturii, pavă. forment Inainte, la mâneci are 
văcălie, iar la gât guler, tot şa munit obinzică. Fetele poartă la văciil ie şi obinzică, cipce (dan
tele). La gât se încopcie. 

Poalele au asemenea ciini în formă. de triungb i ,  e tivită cu ghurele pe din jos, dea
supra are văcălie, nevestele tinere au pe din jos clu�il � in două gău ri . Poalele se leagă cu 
brăcină de bwnbac. La fodori pun gurni (elastic). 

Peste iie vine laibăru, laibărica, făcută din cati fea neagră, jos are o pantică lată de 3 
degete, e adică. tivită cu pantică. Deasupra e răscroită, adică tăiată mai tare. E încopciată 
numai de la piept în jos cu copc: ii .  N-are mâneci, peste laibăr vin<� vizica, largă şi strâmtă cu 
barşon (catifea) la mâneci şi înainte. Vizica strâmtă e ctl sirpintini\ ş i  găteală în chiept. Peste 
poate vine (iarna nwnai) androcul sau snuca (soknya·l, de postav gros. Vara se poartă rochia, 
care sus are obinzică, jos are o tivi tură cu o panglică lată de 3-4 degete, peste rochie se leagă 
şurţul,  care jos are ponticcle sau porcăluţe, ori cipce. U neori jos se face cu garnir (garnitură). 

Cu câţiva ani înainte într·� zestrea fetei se ţine.1 şi t ,vil ichea, haina (mantaua pentru 
femei) fără mâneci, căptuşită cu blană. La mâneci şi la gât are tot blană. Azi nu Re mai vede 
decât la generaţia mai bătrână. 

În picioare poartă ghete (papuci) de piele dt vi ţel, bocs, ba şi de chevreux, cu ciocul 
de lac ori cu sirete, cu ţug ori cu nasturi . 

Portul femei lor e unguresc, afară de tivilichia şi i ia cu fluturi care sunt româneşti . 
Asemenea şi portul bărbaţilor e aproape tot ungures•: . 

Date istorice 
"Protocollum universal i s  regulationis Ecdcs iarum Tram.i lvanica D isunitarum 

Propungese item Archidiaconaturn pro complement·;: .1ltissimi Rescripti Regii sub dta 1 8  
April is  Anno 1 786 elementer ekrgiti per demandaturn ah Excclso Regio Gubernio medio gra
tiosorum Nrs. l 6 1  O et 3 1 29 ann i 1 1 805 emanatorum d�csetomm mixtam Comisionem sub 
ordinaris Parsidio et manductione exmissi ab codem ezc.  comiss. exactor exater ingossistae 
Alexandri Dosa suceptal et tennina.tae". 

1 .  Politica jurisdictio: Cottus Alba Inferioe sub regio Peneptore Ladislai Kontzei 
Tractus Albensis Superior sub Archidiaconatu A.D. Simeon Askulan. 

4 1 .  Arapatak - F. ad44 (Timlus eclesiae sp•!c i ficus) 70 (patrume farnilias inclusis 
viduale et zingaris), Iakob Csotlec (preot) Transilvama 1 79 1 ;  

Rel iguitur pro capellans nesaeguisitae ecclesi2.e n tartis coaddito ut habitationem tuam. 
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Esplicaţia: Acesta a fost publicat în Tran�:i !vania 1 9 1 1 . 

Nr.4 1 este număru·l curent al parohiei Arpă:ac . După acest protocol rezultă că Arpătacul 
în 1 805 după datele oficiale se ţinea de Comitatui Alhei d:! J os, cercul Albei de Sus. 

În "Pallas nagy lcxicona" am găsit urrnăt•larek 
În 1 848, 29 noiembrie aici au câştigat sccuii .  Sunt S izvoare minerale (ăsvăny forras). 
Familia Arpataky, secuiască, urmaşii i şp1mulu: Ben czenz fiul lui Akadas din Sepsi .  

Benczencz care în 1 252 a căpătat de la Be\e IV ţinutul secuiesc din vecinătatea secuilor din 
Sepsi şi a saşilor din "hansag". A avut 3 fii :  Şte:'an, Domokos, strămoşul familiei Nemes din 
Hăghig şi Miko. din care s t:  trag famil i i le cu ac <· l a � i  nu.ne din H:ighig şi Bodok. 

Ştefan a avut 2 fii pe Arpataky sau Aroapat�tky .lanos şntre 1 349-69 şi Ştefan pc la 1 349. 
Fiul lui Ştefan a fost Nemeş Matyas d in Kalnc·k de la care se trage fami lia Kalnoky 

din Ktirospatak (Valea Cri�'ului). Ştefan se vede d1 a purtat numele de Arkosi având moşii în 
Arkos, Kalnok şi Kori)patak - ceea ce e proba.Ji ! -· dacă a fost aceeaşi persoană cu Akosi 
Zoltan, ai cărui nepoţi la începutul sec. 1 5, 1l'.lp� mc·şii le  din  Arpatak îşi iau numele de 
Arpataky şi descendcn�ii îi poartă în decurs de c.n veac când î�i încep activitatea sub numele 
de Arapataky Gereb, iar a]·tă ramură Szemesfai Gereh". 

După Kogutovvicz, Arpătacul în 1 720 :;e ţinea de comitul Albei de Jos, cercul Alba 
de Sus. În 1 780 preot era Ion Mateiu. 

Estras din "Tastlaner Kron ic" de Thoma:; rar :her c are cuprinde ani i · 1 278- 1 825 la 
pag. 7 1 ,  voi .IV găsim: 

1 822 26/VI . Se pc·vesteşte pe trei pagin i ,  cum Coman C:omşa numit şi Coman Nitza, 
hoţ din Buzău prins când a ars fruntea unui păstor din Preşrner, care era cu vitele în munţii 
Buzăului .  Preşmereni i, prin comanda militar�. sub escortă militară duc pe Coman la 
24, VI. I 822 Ia Preşmcr ş i  de aici trebuia dus la Arpatak spre a fi judecat de Kontzei Benjamin, 
judecătorul cercului A lbei de Sus. Din Preşmer •! trimis sub escorta a 4 saşi la Arpatak. 

Dar în drum alţi 4 saşi, îmbrăcaţi în haine de turc, deoarece avură mult de suferit de 
la Coman îl împuşcară. Se expune apoi ccrcetan:a f:lc:ut� şi lnchid•:rea omorâtorilor la Mioara. 

Se mai spune c.ă Cornan era supusul grofn lu i hhan Mikesitsch. 
"Kurzgefaste Iahrge�;chichte von Sieb(:nb hcsond�rs Bw-zenland" von Josef Tentsch 

( 1 345- 1 748). 

La pag. 72 1 găsim o scurtă notiţă care araU că l a  1 705, 2 1 /VI I I  "fruh von Tag Ramen 
500 kunetzen, sen Pferd bei Amdorf (Arpatak) mute - de,  Csaki Andras uber den Alt Trisen von 
Croner Feld bis 600 Ocsen und ferade an welchen dit: Flci 5chhacker bis 1 000 fl. eingebusset". 

Tot în cronica lui Ioscf Tcntsch la anul 1 68 3 ,  29 mai găsim:  
"Marele Chan Tăt..tr a venit cu o armat.i de: 1 000 de inşi prin Buzău (Busen). În dru

mul lor - după cum spun<! c:-onica - au pustiit şi strkat mult sau fu:·at multe poame şi vite, mai 
ales din satele româneşti (sanderlich von Bleschd01 .feru� ş i  s-au ars mai multe sate ca Slupim 
şi s-au dat foc, mai ales la sate româneşt i ca Fladan (VI ădeni), Androf (Arpătac) 
Schoechendorf (Şintari). De aici se vede că şi /upătacul era cons iderat ca sat românesc cel 
puţin în 1 683 avea majoritate românească. 

În 1 780 preot greco-o:atolic Ioana Mateiu 
Podul de peste Olt d;� 30 de ani - făcut: de Bodeni. Înainte treceau sau cu barca sau 

cu podul. 
1 849-'56 notar Kcrekeş Lajos, jude G. Gnzea. 
1 863 notar Csutak Szigm. ,  jude . . .  se ţ in(:a de pretura Hăghigu1ui şi erau 1 87 de case. 
1 867, 1 2/JJ s-a arborat steag maghiar-român, dar a fost rupt �i băgat în tină de Al. Axente. 
1 868 notar Babos Ferencz, jude Ilie Bordcan . 
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1 9 1  O st.3 50 fumuri, l 5 1 2  suflete, din care c i rca 800 romfmeşti. Hotarul 6538  j ugăre 
cadastrele din care 3098 pădure , 1 578 arătură., 84 gr:Hini, 640 fânaţ, 778 păşune etc . Dare se 
plăteşte cu totul 4347 Cor. 

1 700 erau 40 fcm1 i l i i  gr. c-r. 
1 9 1  0/ll obl igaţi la şcoală 1 1 6 copi i  (6- 1 5  am) urmc.J.Z[t însă numai 1 04, cu 3 învăţă-

tori la 2 şcoli una în sat şi una l a Cucu. 
1 9 1  O - s-a înfiinţat casa culturală românească. 
1 887 s-a sfinţit biserica g1·eco-catolică fiind preot Dionisie N i stor, cantor Consatntin 

Ciotlec, protopop Coltofeanu Dumitru . 
Secuii ,  sigur nu se ştie ,  ar ti venit dinspre răsărit, de unde drumul "szckdy ut". 
Pe acest drum s-au refugiat secu ii în 1 848. Pâr ii la .\ rpăt:�.c, n:spectiv până la Olt au 

fost alungaţi ciangăi din Săcele l"n 1 848 de Radu Pope.1, ba au trecut secelen ii şi în sat. 
U nguri i  cari au putut s-au refugiat spre centrul secuinii ,  care nu s-au ascuns prin pivniţi , 
gropi etc. Alţi i au început să învc·:e tatăl nostru, să-şi rună i coane româneşti prin case ca să 
nu fie omorâţi, ci să treacă drt:pt români.  Ruşi i  încă a J  fost pe aici şi poporul ştie de frica 
"Muscalului" (Ruşi i) (tradi ţie)">> . 

NOTE 

1 .  Această valoroasă colecţie de fo lclor aflată în Fondul de n:anu�nise "George Bariţiu" de la  
Biblioteca Academiei Rom�1ne a fost publ icati:i lr  1 �r14, la S C  Gheorghe cu titlul ,,Poezii po
pulare culese de Dimitrie Cioflec", ediţie îngrij"ltă ' i  pre1h�ată de Lurniniţa Graure-Cornea şi 
postfaţa de Ioan Lăcâtuşu. 

2.  G. Rafiroiu, A raei, Salonta, 1 93 8. 
3 .  Lucrarea a fost reeditată în 1 970, l .G.  Bibiccscu, Poezii po;•11lm·� din 1'ramilvania, Edi!ie îngrijită de 

Maria Craicu, cu prefaţă de l.C. Chitimia, Bucur·�Şli ,  Editura Minerva. 
4. N. Moldovan, "Monografia com•mei Vâlcele", Sf. Gheu;:gl lc ,  1995,  rn:;. 
5. M. Păcurariu, Dicţionarul teologi lor români, Ed. Univ�:rs l ncicl .>pedic, Bucureşti, 1 996, p. 3 1 2 .  
6. 1 .  Lăcătuşu, Personalităţi românett.' din judeţul Treiscmme. I;'Jisr:opul Veniamin Nisror, în .,Cuvântul 

Nou", anul V, nr. l l 40,  din 29 iunie 1 994. 

ETHNOGRAFICAL Al\'D J'OLKLORE NOTI:S ABOUT THE VILLAGE ARACI, 
BY BISHOP VENIAMIN NISTOR 

(Abstract) 

Bishop Veniarnin Nistor ( 1 886- 1 963) son of prie�:t Diolllt ie "\li� tor i n  Araci, brother of doctor 
Pornpiliu Ni stor ( 1 883- 1 96 1 )  and oi archpriest A urei Ni stor ( 1  R�:2- 1 973) was the secretary and the con
sellor of the Archiepiscopate in Si tiu ( 1 922- 1 94 1  ), bishop oi Caransebeş ( 1 9·l l - 1 948) and abbot of St. 
Trinity Monastery in Alba-Iulia ( 1 94 8 - 1  963). 

He published severa! thcological studies and writi1 gs rc:.l;arding thc history of the Orthodox 
Church and its relationship with the other religions. Among lhe studks lell in manuscript wc rnention 
the ethnological and folklore study of his native vi llage, A rae i .  Th< study c:omprises in formation about 
the history of the village, the descn ption of the peasant residea�es, :he description of the household and 
fann, the Bb'Ticultural inventory, men · s and women' s clothing. rcmanian-hungarian-gennan interfereces 
as well as local folkl ore productions (humorous externpore V1:r.;cs, caroli:, merry songs, nicknarnes) ali 

n:ndered in the local people 's  dial ect. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



3 82 IOAN LĂCATUŞtl 

'\ . --+-�'·'-<----�__)J J_ --
3�ig. 3 �---· . !"ilfJ 1/l;:J 

F'ig. 6 

� T  
fi 

Fig.7 

Fig.8 

fFt}t.tr 
· ��-

Fig. 9 

i'""6-r., ,  .._..j. .[..,. Fig._ 2 
> 

�
� Fig. 4 . 

. .  . -Fig. 5 

__ __j 

Fig. lO 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 2, 1 997, p. 3 83-387 3 83 

FOLCLORIŞTII ŞI FOLCLORUL J\1UZICAL DIN JUDETUL 
COVASNA. PRIVIRE J STORJ CĂ 

Constantin Catrirm 

Rezonanţei şi efcctului patriotic produs de put l icar�a primei eulegeri de folclor din 
istoria culturii noastre: Poezii populare - Balade (cînte(.:e bătrîneşti) A.-}unate şi îndreptate de 
Vasile Alecsandri! (laşi, Tipografia Buciumul român, P<trlea 1-a, 1852;  Partea a 11-A, 1 853) i 
se va răspunde cu noi şi mereu a\1:e contribuţii privind tezaurizarea creaţiei populare autoh
tone. In timp, şi exemplele ne-o dovedesc, numeroşi cărturad şi intelectuali dar mai ales slu
jitorii satului românesc : preoţi şi învăţători, funcţionari,  liceeni şi studenţi, şi alături de ei 
cîţiva dintre conaţionalii noştri maghiari2 şi saşiJ , vor fi naliza o parte din munca şi pasiunea 
lor închinată culegerii şi public1i.rii producţiilor popular� româneşti. 

Deşi prin subiectul acestei comunicâri am dorit să pun în evidenţă preocupArile mai 
vechi sau mai noi privind culegerea folclorului muzical d n judeţul Covasna, unele incursiuni în 
ramuri apropiate precum in cel al folclorului literar şi <:oregratk se vor dovedi indispensabile. 

Dimitrie Cioflec (1828 - 189 1 )4 , spre exemplu ,  înv�iţăLor în S kelele Ţării Bârsei şi 
apoi la Braşov din 1 854, întocmf�şte pentru el o coleclie de versuri populare culese de la Araci 
şi împrejurimi şi o datează : 1855 .  Cele 1 1 2 poezii cîte conţme manus·:risul de la B iblioteca 
Academiei Române5 au fost apn�ciate, la vremea respec ti·vă,  nu numa i de George Bariţiu dar 
şi de Nicolae Fil imon şi prin el de ziarul Naţionalul 

Scriind despre acest urmaş al bardului de la Mi rccşti ,Cl . B .Du:ieă nota că lui Dimitrie 
Cioflec " îi bătea inima pentru pof:zia populară"6 Df:�.igur, cuJegând d1rect din gura ţăranului 
Dimitrie Cioflec se recomandă "a fi unul dint�e primii Gulegători de f.olclor din Transi lvania 
care n-au mistificat esenţa poeziei noastre populare'·?. 

Dar culegerilor de folclor întocmite din con�adul direct cu purtători i de folclor din 
perimetrul satelor covăsnene l i  se vor adăuga, peste ani şi alte câteva contribuţii datorate 
elevilor. Între cele Cincizeci de colinde, tipărite de Andre :  Bârseanu ( 1 890) de la Liceul 
"Andrei Şaguna" din Braşov, întâlnim şi versuri notate: de ucenicii profesorului aparţinând 
localităţilor Chichiş, Belin, Hăghig, Ghel inţa şi tot datorită respectării indemnului din partea 
dascăli lor lor în Cântece şi jocuri ale copiilor, lucrar<: tiparin de prof. dr. Alexandru Bogdan 
( 1 905), ne vom întâlni cu încă două localităţi covăsnen.� : Ar.1ci şi l\1ărcuş. 

Călătorind în Transilvania secolului trecut I . G  Bib :cescu ( 1  848- 1 924) se atla şi e l ,  
începând cu anul 1 88 1 ,  la  Vâlcele unde, pe lângă ti :npul acordat tratamentului balnear, va 
întreprinde şi o susţinută şi productivă activitate de culegere a folclorului local. Rezultatul 
activităţii  acestui bărbat ales? O amplă culegere de folc l or pe care o va tipări cu titlul de 
Poezii populare din Transilvania, Bucureşti, Imprimeri :t statului,  1 893 . Sumarul volumului, 
apreciat încă din etepa de manuscris de către B . P. Haşdeug, va consta din frumoase şi ,  evi
dent, inedite versuri desprinse c.in murmurul cântecelor doinite, din spectacolul obiceiuri lor 
de iarnă (colinde) dar şi dintr-un număr de balade precum: Fata bărbulesei, Toderel. Gruia 
lui Novac, Pintea, Salomia, Mireasa moartă etc. Dar Bibic esc:u a mai realizat prin această 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



3 84 CONSTANTH\ CATR IN !\ 

culegere şi un alt lucru foartt:: important şi anwr.e: d a adăugat t•:xtelor culese dt: la Vâlcdt: 
şi alte câteva obţinute fie prin corespondenţă, fie eu u 1cll' exemple extrase d in  periodicele 
vremii :  Gazeta Transilvaniei (Braşov), Tribuna ·:S biu), Şczătoarca (Fălticeni) şi altele. 

De Ia I.G. Bibice�n:u, om cu studii sup�ri m•rc începute la Bucureşti şi terminate la 
Paris, mai aflâm câ pentru a-şi închega culegerea r�spedivă şi-a i'ndemnat interlocutorii să şi 
cânte pentru ca astfel versurile "dictate" să fie mai cnmpkte. ·'Farmecul cântecului duios 
pururea, tr1i.gânat şi dulce, cadenţarea aici ince:ată, <tiei repede şi grăbitâ, dând expresiunea 
cuvenită sentimentelor ce descriu vorbele - nota f(,[do>rL�tului · mă făcmă să regret că nu 
puteam să culeg şi muzic-.a acestor cântece"9. Evid:-nt, cuvintele acestea încorporează în 
conţinutul lor o idee pc can: însuşi George Barifiu o v a  evoca în 1 849: " Noi aici zicem înadins 
cântece, iar nu versuri, nu poezii pentru câ aţi ob�.en;u c11m poporul nostru toată poezia a cărui 
temă corespunde simţului şi imaginăciunei lui, care adid e scoasă din inima lui, trebuie să o şi 
cânte, iar almintrea nici că o primeşte, o dă uităn�i" l J ,  Şi tot el, George Bariţiu, la Adunarea ge
nerală a "Astrei" din 1 862 se va adresa prticipanţilor şi mai răspicat: ''poporul să nu-şi părăsească 
cântecele, iar folcloriştii care l•! culeg să respecte aui �nticitatea lor" ' . 

În Transilvania, după cum se ştie, culegnea 1olclorului muzical, cu ajutorul tono
grafului - deci o culegere ştiinţifică - a înccputl kstul de târziu l 2  În 1 9 1  O Tiberiu Brediccanu 
culege în Maramureş, iar Bela Bartok, cu sprij im1l Academiei Române, tipâreşte Cântece 
populare româneşti din comilatul Bihor, Bucureşt1 ,  1 9 1 3 .  

Desigur, Unirea d in 1 9  J 8 va da aripi. v a  lnncii dortmi le în direcţia unor astfel de 
preocupări ce odinioară au fost stimulate şi patronatt! doar de ";\ stra" şi "Societatea pentru 
Fond de Teatru Român". Acum, George Dim� la Cltj, Timotei Popovici la Sibiu, Sabin 
Drăgoi la Deva şi Tiberiu Brediceanu ca reprezen1 ant î1 Consiliul Dirigent al Transi lvaniei, 
apoi conservatoarele din Bucureşti, l aşi, Cluj şi  Timiş •Jara îşi vor înzecii eforturile faţă de 
fundamentarea unei opere culturale de mare perspectivă. anume : culegerea şi valorificarea 

folclorului muzical românesc .  
Sabin Drâgoi ( 1 894 - 1 968), spre exemplll, ca profesor de  muzică la  Deva ( 1 922-

1 924), identifică printre ekvii Şcolii Normale de aiel şi câţiva interpreţi de muzică populară 
proveniţi din unele locab tăţi ale actualului ju'l cţ Covasna: Bel in, Întors ura Buzăului, 
Mărcuşa, Arin de la care , f'vident, muzicianul român va şi nota 1 O col inde : Mese-ntinse sus 
Îs puse, Sub cel deal din răsâritu, De când Dommd 1-a nâscut (în două variante), Tu eşti lumi
na cea sfântă, În oraşul Viflaem, Sus la poarta raiu.1111, �Vlaeme, veseleşte-te şi Sub cea poală 
de dumbravă din care am şi extras următoarele versuri : 

Sub cea poală de dumbravă 
Mare cârd de oi să pazâ. 
- Dar de pază cin' le pază: 
- Pază (Ion) bun viteaz: 
El atâta le-a păzit, 
Până ce a d .. adormit J J .  

Şi fi indcă am vorbit de colinde nu  vreau s ă  trec peste sublinierea lui C. G.  Rafiroiu 
şi anlll't1e că, toate colindele noastre "au melod i i  trnmoase care ne -au Jegânat sutletele . . . " 1 4. 

În mai 1 929, răspunzând invitaţiei primanlui bucureştean Dem. Dobrescu pentru ca 
judeţele ţării sâ participe l a. Târgui Moşilor şi din pune � de vede1·e artistic, ''Pr. Nicoară din 
Feleag, jud. Odorhei 1 5  a sosit la  Bucureşti cu un mie alai de nuntă ... Aici ceata a sporit cu 
câţiva prieteni din sat <<băgaţi>> (adică slugi) la feluriţi stftpilni ;  parte dintre ei erau cântăreţi 
sau instrumentişti" 1 6• Etnomuzicologul Consatnt in  Brăiloiu ( 1 893- 1 958), atras de repertoriul 
muzical şi de pitoreştile costume populare ale să teni lor din Fc l eag va efectua cu această 
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ocazie cea dintâi culegere de folclor din localitatea rc:s;: ectivă. Cu m  S··a realizat, însă, această 
activitate cu adânci reverberaţi i i'n evoluţia tehnic i i  d �  t:ul cgcre a crecaţiei artistice muzi
cale?" . . .  lucram cu fonograful în dosul scenei între d ouă repe t i ţii sau după spectacol, câteva 
clipe, cu informatori flărnânzi . . . dar cele culese atunci - l�om:hide fokloristul român - trebu
iesc date la lumină . . .  mai ales, fi indcă puţinele sate rmnâneşt1 d in Odorheiul Secuiesc sunt 
încă cu desăvârşi re necunoscute cât priveşte folclorul r.mzical" 17. 

Această culegere de l l  pagini, format 20,5/Z(,,S <.:m conţin.e, în primul rând, un 
repertoriu alcătuit din melodii de joc: Fecioreasca, Fcciorcşfc (bătrftneşte), De-nvârtit pre
cum şi cântecele : Cântecul miresii, Cântec la mire(Js,:i. Câ11tec de nuntă, Cântecul mirelui, 
Zicala găinii şi Perina (de la smrşitul nunţii) cât şi ll!J n umăr de 8 planşe reflectând diferitele 
momente legate de ritualul de nu� tă din Feleag. 

Din comentariul etnomuzicologului Cons�.tnt . n Brăi loiu ad ,�cvat lucrării Nunta la 

Feleag şi după piesele de port aparţinând miri lor şi nurtaşi lor, in geni�ral specificitatea etno
grafico-folclorică a acestei local itii.ţi nu poate fi alta de,:<lt cea aparţiniind zonei Tâmavelor şi 
prin ea, desigur, culturii populare şi artistice din arcul � ud-c :.;tic al Transi lvaniei .  

Dar cel  mai apropiat zonei ctnofolclorice com.:m.atil aici ,  va l·.)mâne muzicianul fol
clorist Ioan Radu Nicola ( 1 9 1 3- 1 98 1  ) I B. Îndrumat de Con:;ta:1ti n BrăiJc.iu, de la  care primeşte 
şi un fonograf necesar culegeri lor de teren, 1. R. Nicola întreprinde in zilele de 3-5 august 
1 93 3 cea dintâi expediţie personal.'i la Vâlcele. Ajuu,t în tkpistarea informatorilor tip de către 
învăţătorul M. Iordache, dirijoml corului Asociaţiei cadreio1· didactice din Trei Scaune, fol
cloristul clujean, rudă apropiatiL cu revizorul şcolar l laric Aleman din Sfăntu Gheorghe, va 
culege în câteva zile un bogat material folcloriatic :  balatk şi cintece, colinde din mai multe 

localităţi ale actualului judeţ Covasna. Revenind după mai t ine de 20 de ani ,  în perioada 28 
ianuarie - 6 februarie 1 95 5,  cen:etătorul Institutului c.e Folclor (Fil iala Cluj), şi apoi lectorul 
şi conferenţiarul catedrei de folclor de la Conservatorul de l'vl Jzică "George Dima" din acelaşi 
oraş transilvan, continuă să investigheze noi localitiili (lin zona Covama: Breţcu, Mărtănuş, 
Zagon, Păpăuţi şi Bărcani . ReZllltatul - ne preciza univ(:rs itarul Nicola - a fost deoseb i t: 250 

de pisc înregistrate numai în zona Breţcu - Covasna. În alte .;inci zile clle anului 1 959,  23-27 

mai, N icol a  acordă o atenţie specială variantelor bala( ici Mioriţa din care o infi m[L parte a 
notaţi i lor respective le va publica la Braşov l 9. Sunt tipilrite 1ici  26 de piese muzicale, adică 
4 colinde, 2 cântcce de nuntă, 1 O balade ş i  cântece huiduccşti, 2 cânten: de leagăn, 3 cântece 
diverse, 1 cântec vocal de dans şi 4 me lodii instrumentale dt· joc2n. 

Pe alt plan, rezul tatele  acestei îndelungate cercetări comparative le vom găsi con
cretizate în studiul Mioriţa in secuime1 1 •  Evident, co ncl uzii!!: fo lc loristului nu pot rămâne în 
afara privirii noastre istorice. De pildă, comparând " rniori tcl c" d i n  l i m ba română, adică cele 
aparţinând stratului vechi ,  etnornuzicologul le identiJic.l, dill punct di! vedere al răspândirii 
lor, că acestea circulă în întreaga zonă din sudul Carpaţii·Jr M1!ridional i .  iar cele aduse din alte 
teritorii folclorice l imitro fe româneşti au melodii d iferite. Cât priveşte melodiile de l imhă 
maghiară, se mai consemnează în acest studiu, ele apanin ţinutulUI Ciuc, având însă trăsături 
specifice româneşti : i nflexiuni intonaţionale, cadenţă fri gică şi eoli că, tendinţă spre improvizaţie 
şi fonnă liberă. "Dar importanţa Mioriţei în secuime - s�� spme in con::luz i i le acestui studiu - este 
sporită prin semnificaţia sa istorică. Într-adevăr existt�nţa atâtnr variante - în limba română şi 
maghiară - legate între ele prin izvorul tainic al obârşiei ·�arpatice c omune. şi apoi prin firele unei 
filiaţii directe şi continue este dovada peremptorie despre unitatea m:amul ui românesc şi despre 
structura sa bimilenară pe ambele versante ale Carpaţilor":2. 
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Desigur, incercarea .noastrA de a sintetiza câteva din preocupArile pentru culegerea 

folclorului muzical din l ocal ităţile j udeţului Covas 1a ne impune, I'n mod firesc, şi punctarea 
urm!Hoarelor concluzi i ;  

1 .  Creaţia artistică popularA, privită în Intregul ei,  a c:onst 1tuit de-a lungul veacurilor 

acea coardli întinsă a sufletului faţă de tot ceea ce strlimoşii noştri JU adunat in vatra străbună: 

muncâ şi talent, izbândă şi unitate în sentiment·� hvorul acesta . . pururea reântineritor" cun1 

îl definea poetul naţiunii române Mihai Eminescu, a în·;emnat şi va insemna încă, fhră a ne 

închipui o anume dată fixă, istoric şi geografie, l i mbă �i naţiomd itate, cultură şi loc incon

fundabil în marea noastră Europă comună. 
2. Deşi în judeţul Covasna au existat evidente preocupări în ceea ce priveşte culegerea 

creaţiilor populare datorate fie lui Dimitrie Cioflec, Ioan G. B ibicescu, Andrei Bârseanu şi dr. 
Alexandru Bogdan, fie lui Constantin Br�loiu şi Sabin V. Dragoi saJ Ioan R. Nicola continuarea 

dar şi evaluarea acestor demersuri va pune în lumină, de:;igur, tradiţia şi eforturile contempo
ranilor faţă de dimensiunea civ i lizaţiei şi culturii noa!;tre a;tistice seculare incorporată şi în acest 
spaţiu etnofolcloric precum c:el dm sud-estul Carpaţi l or Meridional i .  

NOTE 

1 .  1. Datcu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar mmânesc. Cu o prehţă de Ovidiu Bârlea, 
Bucureşti, 1 979, p. 40-45. 

2 .  D. Pop, în Revista de Folclor, Bucureşti, nr. J - 4, 1 959 ,  p. :37, 
3. Gh. Pavelescu, in Studii şi cercetări de folclor, Bucun:şti, 1 97 1 ,  p. 1 04- 1 1 7 . 
4. V Florea, in MAE al Trannsi lvaniei pe anii 1 965-67, Cluj, 1 969, p. 377-408. 
5.  Biblioteca Acdemiei Române Bucureşti , Ms. 987, nr. :!7, f. 223-242. În prezent această valoroasă 

colecţie de folclor este tipărită şi are ca titi•J , p !  cop•:rta interioW'ă, următorul text: 
Poezii populare cufere de Dimitrie Cioflec, ed iţie îngrij ită şi prcfaţată de Luminţa Graure
Cornea. Prefaţă de loar. Lăcătuşu, Sflintu Ghenghc, 1 994, (6 1 p.) 

6 .  Vezi, nota 4, p. 396. 
7.  ldem, p. 395.  
8. l .  G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania. Edi1ie îngrij ită de fvh.ria Croi cu.  Prefaţă de 1 .  C. 

Chiţimia, Bucureşti, 1 970, p. X. 
9. ldem, p. 8.  
1 O. G. Em. Marica, Studii de i�·tor'ie şi sociologia culi�·ri. rvmâne din sew/ul al XIX-lea, voi. I ,  Cluj

Na.poca, 1 977, p. 24] .  
I l .  G .  Bariţiu i n  Actele privitoart· la urzirea ş i  înfiinţarec� Asol'iajiurrei twnsilvane pentru literatura 

română şi cultura poro•·ului român, Sibiu, 1 86:!, p. 1 93 .  Articolul acesta a fost reprodus şi în 
Calendariu pentru poporul român cu priv ire h rml.i multe ccri nle ale lui pe anul 1 863, întocmit 
de George Bariţiu, Braşov, în Tipografia şi prc''ăzătura lui Rămcr şi Kamner, p. 1 - 1 7 . 

1 2 . M. Pop, in Revista de Folclor, Bucureşti, Anul 1, nr. 1 -2, 1 956, p. I l .  
1 3 . S. V. Drăgoi , 303 colinde cu te;�:t şi melodie, Craiova , Snisul Românesc S. A., 1 93 1 ,  p .  254 (ex. 287) . 

Colinda aceasta cu ci rculaţie şi in localitatea A rad, alât prin st:-1Jctura ei sonoră cât şi prin 

strofa melodico-ritmică, se aliniază mai degrab 1 cânleculu i doi nit ("trăgănat"), categorie foi 
clorică atât de spccif1că pentru subdialectul wc-ardelcnesc din care face pa1te şi judeţul 
Covasna. 

1 4. C.G.  Rafiroiu, Araci, Salon/a, Tipografia Gaal şi Co . . I ')JE,  p 2S .  
1 5 . Azi, localitatea Feleag aparţine d e  j udeţul Mureş. 
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16 .  C. Brăiloiu, Nunta la Feleug, Bucureşti, Societatea Compozitorilor Romani .  Publicaţii le arhivci de 
Folklore, 1 938, p. 3 .  

1 7 .  ldem. 
1 8. 1. Datcu, Dlcţionaruljo/cloriştilor·, II, Folclor muzical , cne.o1,rafic şi l itera r românesc, Bucureşti, 

Editura Litera, 1 983, p. 1 59- 1 6 1 .  
1 9 .  Câte sunt pe lume. Culegere defo.lclor muzical din sud-e.1 tul 1l-wzsilvaniei. Ediţie alcâtuitâ ş i  îngri

jită de Viorel Ganea şi M.hai Weber, Braşov, Casa C'rcaţiti populare a judeţului Braşov, 1 969. 
20. ldcm, p. 1 1 - 1 9; 29-3 1 ;  55-77; 89; 1 05 - 1 06; 1 49- 1 53 . 27 \ 29:i-299. 
2 1 .  1. R. N ico1a, în Lucrări de muzi.�ologie, voi . 1 0- 1 1 ,  Cluj-Napoca, Conservatorul de Muzică "George 

Dima", 1 979, p. 22 1 -243 

22. ldem, p. 234-235 .  

LES FOLKLORISTES ET LE FOLIK.LORE MUSICAL 
DU DEPARTEMENT COVASNA. 

CONSIDERATION HISTORIQUE 
(Resume) 

La publication de la premiere collection de foL<Il•rc roumain "Poezii populare - Ballade" 
(Poesies populaire - Ballades) e1aboree par Vasile Alecsanc�ri (a Jassy, 1 8 52- 1 852) influera directem<;nt 
l 'interel pour le recueil de la creation atistique autochtone. 

Dimitrie Ciotlec ( ! 828-1 B9 1 ), instituter a Săcele et ensu te a Braşov a elebore un recueil de 
poesies populaires collectionm!es a Araci (le village et les 1:nvinm5); 1 .  G. B ibicescu ( 1 848- 1 924) pub
lie a Bucarest, en 1 893, le volume ''Poesies populaires de TraJ tsylvanic", suite de nombreuses recherch
es effecluees a Vâlcele etc . 

Andrei Bârseanu et Alexandru Bogdan - professeurs de lyccc a Braşov - collectionnent, bene
ficient du concours des eleves, de nombreuses pieces folkloriques, publiees dans "Cincizeci de colinde" 
( 1 890) - (Cinquante cantiques de 1\oel) - et "Cântece şi jon:.ri de copii" ( 1 905 ) - (Chansons et jl!ux pour 
les enfanl�). 

Dans les decennies trois et quatre, Sabin V. Drăgoi ( 1 89<.- 1 968), Constantin Brăiloiu ( 1 893-
1 958) accordent une attention particulicre aux collections d(: n telodies populaires apartenant au departe
ment Covasna. 

A partir de la quatrieme decennie de ce siecle, Ioan R. Nicola ( 1 9 1 3- 1 98 1 )  a deroule une 
ample etude comparee concemant la ballade Mioriţa dans les "il l ages du depa11:ament Covasna : Breţcu, 
Mărtănuş, Zagon, PApăuţi et Arcani .  1. R. Nicola remarquf' q ue l 'existaencc de tant de variantes dans 
cet espace roumain, c 'est la preuve de notre origine carpat iqu,, com'11une invc>tigations mettent en evi
dence de nouveaux aspectes qui ont conduit au developpf:ment de l ' int .het pour cet espace ethnofolk

lorique situe dans le Sud-Est des Carpates Meridionaux . 
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FLORA ÎN FOLCLORUL ROM.Â..NESC DIN ZONA 
HARGHITEI 

Nicolae Bucur 

3 89 

Legându-şi existenţa sa de cea a naturii acest•)r meleaguri carpatine, care i -au fost 
leagăn, ogor şi scut, poporul nostru a împrumutat, în creaţia sa fi)lc loristică numeroase ele
mente inspirate din natura înconjurătoare. Harghita - ct . locvri strljuite de munţi, cu zone de 
câmpie şi cu o floră bogată în pl ante, arbori, flori - îşi re felc1L amplu natura în literatura orală. 
Locuitorii acestui perimetru etno-:lolcloric, prin trad i;ie piist·Jri , cresc:itori de animale, pădu
rari, ocupaţi cu defrişarea pădurilor, cu plivitul câmpii lor de buruieni, cu săditul l ivezilor, 
şi-au înfrumuseţat existenţa cu cântec şi poezie. Pi<:sele foklorice nă.scute aici, bogat orna
mentale cu imagini artistice şi  ri tmuri muzicale, de >p ·inse de-a dreptul din viaţă, cuprind 
numeraose elemente ale cadrul'Ji natural : munte, pote1:uţă, codm, dwnbravă, pădure, brad, 
stej ar, fag, pom, măgeran ş. a. 

Apariţia codrului în po�zia noastră populară eo;te câ;: se poate de frecventă, de-a l un
gul veacurilor el constituind pentru omul din popor "nu numai un adăpost ci şi un altar", pre
cum şi "loc de iniţiere şi măsură. a împl inirilor sale" l .  C 1 privire la ce a însemnat codrul pen
tru români, Tache Papahagi citf'a.ză versuri le : ''Fratd e �odm · săracul -/ ne-a ţinut şi lungit 
veacul", despre care se spune ca "ele conţin un întreg ŞI esenţial trecut din existenţa etnică a 
poporului român în decursul viforirilor istorice". Pri n aceastii prismă �:unt interpretate şi ver
suri le :  "Codrule cu frunza lată.! tu mi-ai fost mamă .�l tat:i . . . " sau "Codrule cu frunza deasă./ 
tu mi-eşti casă luminoasă"; la dcsp:Uţire, codrul se cornrortă ea o fiinţ� umană: "Plânge, frun
ză, după mine,/c-am fost frate bun cu tine.!Plânge-m �. codm , cu dor./Că ţi-am fost bun 
frăţior"2. Deci cadrul natural es1 e ambiant dar şi partic ipan1 la  viaţa şi trăirile sufleteşti ale 
poetului anonim. 

Înainte de a căpăta valenţe artistice, insă, elem1:ntele vcgctale au fost interpretate ca 
purtătoare ale unor însuşiri magice, cum o dovedesc unel e  reL:cve din fiJlclor şi cum o demon
strează studii le de mitologie botanicăJ. Dintre arborii cu înst ş iri s:1cre, se remarcă la români 
bradul, stejarul şi mărul. Aşa c um relevă Romulu.o; Vulcăr esnt, bradul, în special, a fost 
obiect de adoraţie şi în cadrul totenismului arboricol şi în cac'rul cultulu i arborilor şi în etapa 
mai târzie a dendrolatriei .  Cosmosul insuşi era imaginat ca arborifo rm, bradul era socotit 
"axis mundi", arborele vieţi i - simbolul ferti l ităţii terene, prezent în toate manifestările ri
tuale şi ceremoniaJe din ciclul v i eţii  şi din cel calendari sti c La naş ten:, copilul era închinat 
la un brad, căruia ii dat în grijă, se .>ădea un pom fruct ifer, un fel de "altcr ego" al noului năs
cut, apa din prima baie se vărsa la rădăcina unui pom, cu care copi lul se înfrăţea. În mai toate 
zonele etno-folcloristice din ţară, bradul de cununie ori Jn ech ival ent al acestuia, stâlpul sau 
steagul, este nelipsit, e l  simboliz;ind un substitut al tiw!ri lor4. Ca i lustra1·e a acestei concepţii se 
poate cita o piesă folclorică din Zenc:ani-Topliţa, în can: fata îşi compară i ubitul cu un brad: 

"N ici bradul nu-i ca badea, 
Că bradul e crengăros, 
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Badea-i tare şi ftwno5. 
Când îl văd între feciori 

Prd\ v!i.d un steag d�! fh•ri, 
Câ.nd îl viid seara pe � Ullă 
Parcii-i floarea din cunun.'1 
Când îl vâd seara pe stele. 
Parcă-i frunza de mărgde."  

(lnf. Truţa Vab, 1 969) 

Calitli.ţile bradului pălesc in comparaţie cu badea, fiinţei umane atribuindu-i-se 
însuşiri ca frumuseţea, sinceritatea, omenia, putere.l, lăsarea întunericului neestompându-i cu 
nimic strălucirea. Paralelismul om-brad se poat1! dedul,c şi din doina bilboreană Peste deal 
peste obcină, in care tânărul îndriigostit este aso,:ir.t cu J cre1mgli de cetină: 

' 'Peste deal, peste obc ină 
I es le-o creangă de celinâ 
Bate vântul ş-o clatină 
Din vârf până-n riidli.c in�. 
Dar nu-i vina crenguţii 
Cum i vina măicuţi i :  
Nu m-o lăsat a iubi 
Cu cine m-aş potrivi . . .  " 

(lnf. Valeria Vllcan, B i lbor) 
Crenguţa de cetină, atât de frecvent întâlnită în ornamentica populară pe ceramică, 

pe unelte, pe straie, pe ţesătur i ,  pe monumente funerare, această crenguţă bătută de vânt este, 
în fond, fiinţa umană bântuită de supărari şi nel inişti. Este semnificată deci această trecere a 

fiinţei umane prin viaţă, viaţa dăinuind prin îns1şi existenţa noastră şi a tot ce este În jurul 
nostru, şi,  în mod firesc, de-a lungul ci, aşa cum n!mar.:a poetul popular, "ne clătinăm" din 
"vârf până-n rădăcină". 

Arbore)e poate fi, la nevoie, în concepţia p :imitrvă şi soţ, aşa cum reiese din obiceiul 
"cununia la salcă" (lemn sa•:::ru) a fetelor care au lncălcat principi ile morale, prin acest simu
lacru de ritual ea fiind reintegrată În morala fam il ia lă; . Aceeaşi funcţie o are şi bradul funerar 
la tinerii "nelumiţi", btadul s imbolizând, în acest c<tz, şi mire sau mireasă. 

Pe ideea poetică tradiţională a bradului care "se caltină" Jl'ământat de griji ,  idee pre
lucrată şi de M. Eminescu in Ce te legeni, un dintr e dir, Tulgheş potenţează imaginea artis
tică prin implicarea relaţiei rnetamorfozante a ' 'jE rtfei" bradului, care, asemeni Anei din 
Meşterul Manole, se integrează intereselor obştf:i, r entru a preslăvi în cântec viaţa nouă: 

"Bradule, de ce te datini, 
După vreme, după datini ? 
- Cli cu de mult îmi do re >c 
În lume s-o tot pornesc:, 
De m-aş face de-o vioară 
Să duc cântecul în ţară, 
Cânt de viaţă, cânt de dor, 
De lumină şi de spor. 
- Taie-mă, bade, bădie, 
Sii duc cântec u-n câmpie . 
Cânt de mtmcă şi fraţi e !"  

Sesizabilă este, deci, această rugă a b1'crdului (evident a omului contemporan) ca 
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dorinţa-i mai veche să fie materi�dizatâ. Desprinderea din corpul întreg cu funcţie util itară atât de 
generală şi "trecerea" într-un instrument muzical - vioară -, cu (• funcţie precisă, pentru a glăsui în 
ţară cântecul "de viaţă, de dor, de lumină şi de spor", n:spt·ct iv acel ''cânt d.e muncă şi frăţie",. atât 
de caracteristic poporului nostru, este o imagine de pro l'ur.d l iri sm şi frumuseţe. 

Aşa cum anticipam mai !lUS, bradul ca dublu- ;mar., este prezent şi în riturile fune

rare, ca brad al mortului sau pom !.tl de pomană expn�sie a unor credi:1ţc străvechi cu privire 

la arbori. Alte funcţii magice al;! arborilor transpar j in  2-rborele ele judecată, la care se 
desfăşurau judecăţile cutumiare, arborele din ogor, C'J w l fe,-tilizator bradul protector pus pc 
casele în construcţie sau bradul urătorilor de Anul nou, c11 funcţie augurică; în sfârşit o cate
gorie aparte o constituie arborii sau stâlpii de hotar, car � aveau ro lul u nor delimitări, altădată 
între real şi ireal, între uman şi natural, mai recent n Jmai d(! teritorii .  La un astfel de arbore 
investit cu virtuţi magice trimit1: d irect şi un cântec de eagăn din Livezi : 

"Dorm , odor, donni, îngcra:1, 
Puiul mamei drăgălaş, 
Ca sii creşti mare, frumos, 
Mîndru, falnic, arătos, 
Să-nvcrzeşti ca un stejar 
Ce stă vara pe hotar 
Şi cu codrul să te-ntreci 
Şi dumbrâvile să treci 
Şi să-ţi baţi cărările 
Şi să-ţi umbli drumurile !"  

Cu nespus d e  mult suflet ş i  nesfârşită duioşie. parc ă vrând sil-i sădească pruncului 
sentimente ancestrale, mama citntă de una singură ·tn i magini cvocând natura. Un naturism 
tipic pentru viziunea orizontică a omului din popor, im binat cu desci nderea în spaţiul mito
logic autohton conferă acestui mic poem adâncimi art istice ncbfmui1t!. Mama îi proroceşte 
copilului să crească mândru, falnic, arătos - atribute tip i c:·� ale stefarului - copacul maiestos, 
simbol de statornicie şi veghe în spaţiu şi timp istoriG. ::;i lncă nu ca un stejar oarecare, ci ca 
unul de hotar, cu virtuţi supranaturale. 

Codrul a fost şi adăpost, loc de refugiu în vremuri de restnşte, în special pentru 
haiducii justiţiari.  Într-o piesă culeasă în 1 872 de Ce wşeuw Alexandru din Porumbeni1, 
codrul apare înţesat de voinici :  

"Geme codrul d1: voinici, 
La tot {c1gul ciite cinci. 
Lafagu! cel din cărare 
Zace badea de lîngoare". 

Voinicul bolnav de "lung oare". dintr-o vari:m:ă asemănătoa1··� din Vale-Topliţa, se 
dovedeşte a fi bolnav "de dragoste" iar remediu! este fCl rmulat metaforic tot cu elemente din 
mediul ambiant: 

"Mîndră, mîndruliţa mea 
Eu de-aici nu m-oi scula 
Pînă cînd tu nu rni-i da 
Mură neagră-n postu mare, 
Măr roşu pe la Rusale". 

În altă variantă, flăcăul cere mure negre, tot într-un sezon când practic sunt de 
negăsit, şi sloi de gheaţă, în toiul verii .  Aceste "leacuri' imposibi le  sunt, de fapt, o metaforă 
de largă circulaţie în folclorul românesc, dezlegată 'In cuprinsul acci eiaşi piese folclorice : 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



392 NICOLAE BUCUR 

"Mure negre ţi-s ochii,/ Cu-aceia mi-i doctori./ Sloi de ghiaţă ţi-i gura, 1 Cu-aceea mi-i sătu
ra." în primul citat, mărul roşu, pe lângă alte valenţe simbo1ice, o are şi pc aceea câ trimite 
direct la ispita dragostei, aluzia fiind şi mai transpan:nt�. 

O altă metaforă de mare circulaţie în folc lorul românes.; şi în al altor popoare, care 
se întâlneşte şi în zona Harghitei, atât la româ:1i, coit şi la maghiari, este motivul epic 
"Logodnicii nefericiţi", cunoscut şi sub numele d•: "Arborii îmbrăţişaţi". Tinerii îndrăgostiţi 
a căror dragoste este zădărnicită de părinţi îşi pun cap.H zildor, iar pe mormintele lor răsar 
plante, fiinţe metamorfozare, care se îmbrăţişează, într-o sublim!l dăinuire a iubirii dincolo de 
moarte,în nefiinţă. Socotit ca rod al influenţei romfmeş-:i asupra 1�)lclorului maghiar, motivul 
apare astfel în variantă maghiară (Kadar Kato, Kc t kapolnavirag ):  

Rozmarin crescu din u1ul. 
De muşcată ,-un fir,din altul. 
Au crescut şi s-au nălţat, 
Peste lac s-au ridicat, 
Fruntea şi-au apropiat 
Pînă s-au îmbrâţişat''l 

In exodul lor, bărbaţi i ,  şi pe aceste meleaguri,  erau nevoi-ţi să plece, mai ales vara, la 
muncile pădurii sau cu oile, petrecând o bună pa11c din an, în munte, departe de cei dragi. 
Atunci începea în sufletele: lor acea germinaţie a dorului, care în cântec împrumută aceleaşi 
elemente naturale, aşa elim reiese şi din alte versu ri : 

,.Mândruţă,de dorul t.�u . 
l'vlă topesc ca inu -n Uiu, 
Mândruţă,de jalea ta, 
M.:i topesc ca cânepa " 

(InfPop Maria - Bilbor) 
Intr-un alt cântec, pentru cei doi îndrăgostiţi, acest obstacol al despărţirii poate fi 

înlăturat dacă vor acţiona împreună : Hai pădurea s ·O t:iiem,/ Muri le să le mâncăm, 1 Noi mîn
dră, să ne luăm". Zbuciumul tinerilor depărtaţi unul de celălalt, subliniat şi mai pregnant prin 
faptul că pădurea veste "deasii", odată cu defrişarea pădlJrii, unul de-o parte - altul de cealaltă 
parte, va lua sfărşit într-o ,, grădină cu mure". Cântecul, caracterizat prin sinceritate, ernană 
o dragoste profundă, căreia nu i se poate opune, plecum am văzut, nici chiar pădurea deasă: 

,,Pădurice, deasă eşti , 
Miindruţă, departe eşt i .  
Tu departe, io departf:, 
Două dealuri ne desparte, 
Două dealuri şi-o pădur� 
Si-o grădinuţă cu mure". 

Florile, ca şi arborii, au fost adesea inves :ite cu însuşiri magice, în concepţia omu
lui primitiv. Busuiocul ,con:;iderat floare sacră, dt:spre care legenda spune că s-ar fi născut din 
lacrimile vărsate după rno<lrtt:a iubitei de un tHieău pe nume Busuioc, are cele mai multiple 
utilizări. Pentru atributele �:ale bine�cătoare şi prcotectoare, se pune în prima baie a noului 
născut, în cununa de miri, în păr, de către tinerele fet,:, pentru a ti iubite şi respectate ca 
floarea respectivă, şi este neli.psit în practicile magice de dragoste9• Măgheranul, cu suavul 
său parfum, fără a fi considerat sacru, este mult purtat de tineri şi a ajuns astfel să simbolizeze 
însemnul vârstei dintre adolescenţă şi maturitate, d.rstă marcat�t, îndeobşte, prin flori. În 
acest sens trebuie interpretate cântecele cântate la rniresft, care- şi plânge jlorile, respsctiv 
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statutul de tânără necâsâtorită, în opoziţie cu starea sociah1 în c:are trece, de tânărâ soţie, 
căre ia florile nu i se mai potrivesc: 

"Rozmarin în colţul mesei 

Frumos plâng ochii miresi i !  
Las-�ă plângă cât de tare 
Florile de lângă vale ! 
Las-să plângă cât de râu 
Florile de pe pârâu ! 
Plângeţi fraţi, plângeţi surori 
Şi tu grădină cu flori 
C-amu mă duc de la voi !  

(inf. Strîmbu Elena, Livt·zi) 

La tristeţea pricinuită de ireversibilitatea celei mai frumoase vârste se adaugă du
rerea despărţirii de fosta familie, de casa natală, asimilată în fmmula "grădinii cu flori". 

Aceeaşi semnificaţie o a.re prezenţa busuiocului : � i a măgheranului în variantele baladei 
lui Vălean, care supravieţuiesc la Livezi, Bilbor, Tophţa . ,,Nenorocosul" personaj , care moare 
nenuntit, este plasat în decorul sugerat al "curţilor lui V:\kan", ,,:ntr-un univers flora!: 

"Foaie verde măgheran, 
La curţi le lui Vălean 
Trei straturi de măgheran 
Şi unul de busuioc, 
Vălenaş n-avu noroc." 

Aşadar în ciuda faptului că avea un strat de bt·suioc aducăto:r lle dragoste şi noroc, 
destinul tânărului nu a putut ti influenţat, iar miigheran.�I. care 1 rebuia să-i marcheze 
tinereţea, a râmas nefolosit. Într-o altă variantă se prec iz�azA direct funcţia măgheranului , din 
care se punea "pană" la pălărie": 

"La porţi le lui Vălean 
Trei 5-traturi de măgeran, 
Măgeran de cel albuţ, 
De pus pană la drăguţ." 

Tot la Bilbor, o altă variantă începe cu un dialog Yntre poet şi floarea măgheran, 
învăluită aici in "mantia umană", care se comportâ ca o fiintă umanâ, luând parte la bucuriile 
şi suferinţele eroului : 

"La porţile lui Vâlcan 
Trei straturi de măgeran. 
- Măgerane, cin-te-o pus? 
- Vălenaşu, cân' s-o dus. 
- Măgeran, cin-te-a plivi? 
- Văknaş, cân' a veni .  

- Megeran, cin-te-a culege:�' 
- Vălena.şu cân' a trece." 

Dar, Vălean, acest năp�tstuit, este condamnat să moară frtrâ vreo motivatie internă 
suficientă: 

' 

"Mândrile I-au otrăvit 
Cu otravă din dumbravă, 
Cu păr din cosiţă neagrâ, 
Cu pană de liliac. 
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Vllenaş să n-aibâ ler,c . .  :' 
(Topliţa) 

În varianta bilborcanii, el va cădea răpus la ,,miez de noapte", pentru ca spre 
dimineaţă florile să semniJice jalea celui plecat p•�ntru totdeauna dintre cei dragi: "Cân' era 
la cântători/ Vălen�-nvălit în flori". 

Pornind de la mitologia clasică greco-:�omană, printr-un demers comparativ, Mihai 
Coman argumentează substratul ceremonia! arhaic al r•re;.cnţei Horilor în riturile de iniţiere 
şi în cele nupţiale ' 0• Cununa are semnificaţia ac•:ului căsătoriei, la care ne-am mai referit, are 
valoare simbolică, încât compararea badelui cu un steag (de nunta.) de flori sau cu floarea din 
cunună, capătă semnificaţii mai profunde dacă (�stc interpretată din acest punct de vedere. 

Metafora fată fjemeie) =floare este subtil anal zată de l\1 ihai Coman: "Nu este oare 
destinul femeii, sortită frumuseţii şi apoi ofilirii, căruindu-sc cu candoare şi frenezie iubirii,  
pentru a se scutura apoi, odată cu anii, de toate accska, nu este deci, soarta ei identică, pe un 
plan simbolic, cu cea a florii?" 1 1  Este aceast1 a:;ocie ··e o dovadă de meditaţie profundă a 
suprainterferenţelor dintre elementul uman şi cd naLunl, o viziune integratoare a întregului 

univers. Pc de altă parte, acelaşi autor identifiL ă parfumul, m i rosul florii cu dragostea. 
Menirea florii este să-şi răspândească mirosul, aşa cum reiese din numeroase creaţii fol
clorice, iar menirea femeii ;:sle să-şi dăruiască draro.>tca . lată cum o invoacţie a dragostei este 
formulată în acest sens. Sincera dorinţă mani ti!slatii de iubită este aceea de a fi o simplă 
floare, în lanul de gr,;iu· (altă plantă cu multiple semnificaţii simbol ice): 

"Tare-aş vreafloare să fi·.1 · 

Răsărită printre grâu 
Să văd badea cum munceşte 
Să văd pe cine iubeşt;;:, 
Jar când e la recolta1 
Şi grâu] la secerat, 
Să mă strângă dumn �al ui 
Şi să fiu nevasta lui :' 

(Zencani-Topli ţa) 
Acestă personificare de final merită a fi rqinută pentru acurateţea imaginii - .,floare 

culeasă " - tensformat� în n�vasta badelui, o inv itaţi c rustică la că.�iitorie. Într-un cadru agrcst, 
în care el ară iar ea soseşte cu prânzul, dialogul vesel ?i nuanţa1 ce se înfiripă este natural, 
firesc, ambii tineri adresându-se cu formule af<xtaoase rezultate din aceeaşi comparaţie cu 
mediul flora!: 

"- Să fii mândră, sănăto;lsii 
Ca o viorea frumoasă 
Ce răsare vara-n faţă, 
U mple codrul de dulc'"a!â." 

Fata îi răspunde pe acelaşi ton mărinimos: 
, .51i fii bade, sănător 
Ca un trandafir fiumos 
Ce răsare vara-n dos 
Umple codru de miro!J ." 

Aşadar şi tânărulu i ii  reveni aceeaşi n;er.ire, de a-şi împrăştia mirosul, respectiv 
dragostea, la care fata face aluzie. O duioasă eri stai izarc l iterară p·;: acelaşi tipar este utiliza
tă şi în cântecele de despărţire ale miresei de păr in(i : 

" R1lmâi, tată, sanătos 
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Ca ş 1 -un trandafir frumos 
Care-I bate vântu-n jos. 

Rămâi, maică, sănâtoasă 
Ca şi-o garoafă frumoasli 
Care-o bate vântu-n jos. 
Umple lumea de miros." 

(Livezi) 

395 

Cântecele instrăinării lnfăţişează jalea dezrâdâcinatu/ui (termen preluat, de aseme
nea din universul vegetal), a omul ui care se simte smuls din rădădni le  strămoşeşti, odată cu 
plecarea intre "străini", dar trăie şte acut perspectiva imin·mtei reveniri .  Acest sentiment este 
puternic colorat in cântecele răspândite şi in Hargh ita, în care, prin prezenţa plantelor, 
condiţia traiului printre străini f:Stl! mai pregnant ipostaziată 

intr-un cântec vechi din Porumbeni ( 1 872), "n care şi singurătatea este asimilată 
înstrâinării, invocarea badelui de a se întoarce consti':uie rugămintea si nceră de a nu fi lăsată 
singură: 

"Du-te, bade, şi iar vină, 
Nu mă lăsa-aşa străină 
Ca o .floare in grădină. 
Dar nici ea nu e străină, 
C-are cap şi rădăcină." 

Sesizabilă este această lc.sătură intrinsecă a}lorii cu solul dăt[Ltor de viaţă, redată ca 
o subliniere, căci în concepţia populară nu poţi fi siJ\gur atât timp cât fizic eşti întreg ("c-are 
cap şi rădăcină''). 

Or, dacă motivaţia de substrat poate fi valabili'! în caZill unei plante omului i se mai 
adaugă acea râdăcină (interioară) - substanţă sufletească pc care o numim atât de minunat:dor. 
Pe de altă parte "solul"prielnic pentru om este mediul fi=Lmi lial şi colectivitatea sătească în 
care a crescut şi s-a format, orice transplantare pricin uindu-i :mferinţe întocmai ca unei plante 
răsădite pe un pământ nefavorabi l .  

Cu alte cuvinte, omul din popor a ştiut dintotdeauna să fie in imediata apropiere a 
naturii, iar pe căi de concr�tizări metaforice să îmbine această natură cu abstractul sentimen
tului de dor. 

in lirica populară românească un motiv foa11e i'ecvm1 întâl nit este metafora străin
spin, adică acea plantă dăunătoare care împiedică plantele să vegeteze în condiţii optime, une
ori chiar ucigându-le. Iată cum într-un alt cântec, fata, pe:ntm care înstrăinarea este echiva
lentă cu viaţa unei plante între spini, îşi exprimă jalf:a: 

"Că la masa la străini 
Creşte jloarea crinului 
Mie-mi pare-a spinului. 
Însă la ai mei acasă 
Creşte numai iarbă deasă" 

(inf. Pop Maria, Bir,or, 1 974) 
Subiectivismul trăirii rei,!se din opoziţia cri11 (su blim) - iarbă (banal), care, în 

condiţiile dezrădăcinării, îşi inversează sistemul de valori, crinul devenind spin (ostil), iar 
iarba de acasă - sublimă .. În Doina străinului din B i lbor, comparaţia este dezvoltată, spinii 
fiind nu numai ostili dar şi agrsivi, încât pot anihila viaţa pomului - om . 

"Străin, îi doamne, stră.in, 
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Ca şi pomul între sp ini . 
Pomul rămâne uscat, 
Spinii cresc in lung şi-n lat.' 

înstrăinatul nu ar·� nici o capacitate de a se integra în noul mediu, dar şi colectivi
tatea este refractară în asi mi !arca intrusu\ui, încâ1, păst:-ând proporţii le, conform convenţiei 
hiperbolice, înstrăinatu l este destinat unei lente d �vor�tri, întocmai cum iarba este destinată 
hranci animalelor: 

"Vai mâncat îs de stdini 
Ca iarba de boi bătrâni .  
Vai, mâncat îs de duşmmi 
Ca iarba de boi bălani . 
Vai, mâncat îs de guri r�le 
Ca iarba de miorele1 ' '  

Re petiţia substantivu; ui iarbă, prin care ·1nstr8 inai.tll se  vrea l'ur şi  simplu identificat, face 

să percepem însăşi soarta extirpării sale în mediul stJ ăin, totala anulare a personalităţi i  sale. 

Dragostea, sentimentul ridicat la rangul d,, sratut al sentimentelor profund umane, nu 

poate înceta nici atunci când individul se va dez<�grcga în totalitate. În cântecul Jnimioară, 
inimioară (inf. Roată Laura, Bilbor, 1969), poetul popul :.r inv ită l a  acest dialog cu eternitatea, 
realizabil prin semănareajlori/or pe mormânt: 

"Mândro, când voi muri eu, 
Să vii la mormântul me u 
Şi să semeni pe morruâ!ll 
Câte flori sunt pe pămâ 11t . 
De la cap pân-\a mijloc 
Tu să semeni busuioc, 
De la mijloc la picioare 
Tu să semeni lăcrămiowre. 

Lâcrămioare flori ad�nci 
Când le vezi, mândro, s;i plângi . "  

Florile, semănate, sau pur ş i  simplu, .:re:;cute pt:  morm;int, simbol al  credinţei că 
viaţa umană se perpetuează prin integrarea în ah.t� mgnuri, mineral.. vegetal, cu ·alte cuvinte se 
metamorfozează, constituit' un alt lait-motiv al l i ricii româneşti. Desigur, prezenţa în ver
surile citate mai sus, a florilor despre care legenda spune că s-au n.iscut din lacrimi, busuiocul 
şi lăcrămioare/e, nu este întâmplătoare, ele sugerează j,lfea celor rămaşi ,  sopreşte amprenta 
de tristeţe a cântecului. 

Dacă nu se poate vorbi despre existenţa unei l irici agrare i'n afara poeziei rituale, aşa 
cum vorbim despre o l irică p1lstorească, se poatf' atirm<t, în schimb, că l irica socială, în cea 
mai mare parte, este izvorâtă din realităţile dure::-oa:;c ale satului agrar 12 , Vechimea şi puterea 

pământului precum şi dăinui rea lui eternă sunt concentrate intr-o piesă fol clorică ,,Doina plu

garului" (B ilbor) ce se vrea un adevărat bleste1r adr·�sat pământ:Jiui. Acesta, deloc roditor, 
pentru bietul om de altăda�:ă, într-o ţără în care, pe acele vremuri "e omul rău stăpân" şi 
"plugul o-are loc în ţara lui/ şi-i ca plava grâul 1li ", devine pmtru "semănl\tor" duşman 
cumplit, deoarece : 

"Semănat-am grâu de v<:: .ră 
A i·�şit numai negară, 
Semănat-am orz, ovru,. 
A j,!şit mohor de şes. " 
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Versurile c itate mai sus sunt expresia conv·�nţlllnali\ şi a nenorocului între vegetaţia 

plantelor şi destinul uman al cehn care l-a semănat cxist:ind o inefabilă legătură, căci tot în 
poezia populară se spune că "cine are noroc are,/pune-1 1 piat ră (improprie pentru dezvo ltarea 
plantei) şi r�sare." 

Şi în schiţarea de portrete umane se face apel la dementek florei înconjurătoare . 
Cântecul Frunzuliţa ca iarba este ,,motivul" semnifi c�tiv penlru creatorul popular de a su
gera prin versuri simple descri<:rca portului popular di n zona Topliţa. Sesizăm prezenţa ele
mentelor tlorale care dau un plus de pitoresc şi o nolă ·:aracterist1că în conturarea "amănun
telor" vestimentare şi fixarea locului unde este purtat: 

"Şurţuri cusute cujlori, 

Aşa- i mândra-n sărbători , 

Foate t·Jt cufloricele, 

La g.it şire de mărgele. 
Iar la S·�cerat de grâu 

Cu pringitoarea prinsă-n brâu, 
Bundiţa de miel cuflori.'' 

ca apoi să se facă portretul personajului : 
"Faţa ei ca un bujor, 

Inima pl ină de dor, 
Aşa-i mândra tot cu flori ' '  

Descrierea îmbrăcăminţii,  purtând însemne 1lo rale l stc , aici. 1··ea l istă poezia  aflându
se în monentul craţiei splendide-lor cusături şi ţesături i 1spinte de mediul înconjurător. 

D in inepuizabila comoarii folclorică a locali tă! ilor harghitene· desprindem o serie de 
elemente florale "inoculate" în inuima generoasă a om ului contemporen în ideea sublinieri i 
real ităţi lor de azi. 

Ataşamentul şi iubi rea f�tţă de locul natal , fap de patrie i îl determină pe creatorul 
popular să facă acestă sinceră mă11 urisire: "Foaie verde mâgherani drag mi-e satul meu natal" 
(Dăneşti); "Foaie verde foi de nalbăl De te-ai duce:-n lumea largă . .  ./ nu vezi ţară c-a mea 
dragă" (B ilbor) .  În mod firesc, In spirit tradiţional, locul de baştină, est<: comparat cu o floare : 

"Din Harghita pân-la man: · E frumoasă ca şi-o floare; 
Mun·; i ,  păduri, ape, câmpie 
Şi oameni de omenie! "  

(Sărmaş) 
Din cele prezentate aici se desprinde faptu l că "pernuutenţel e  cadrului natural au 

pătruns în substanţa l irismului popular ca factori acti v i ,  ddi 1 ind t!xislenţa şi trăiri le  omului, 
participând la trăirile şi sentimentele lui , ascultându-i destăinuirile, poto l indu-i dureri le. " U  

A u  fost stabilite astfel corcspondf:nţc între trăirile ummK şi fenomenele naturale - î n  cazul 
nostru din domeniul florei - acek l egături organice în c :tre na:ura şi-a î'nsuşit dinamica sufle
tului omenesc trăind ea însăşi drar:1ele şi izbânzile lui , toate 1ccstea transpuse atât de semni
ficativ in modal ităţi de expresie l irică al căror autor estt: însuşi poporul .  

Putem conchide, dec i,  că poporul nostru, owneni i  acf:stor mdeaguri harghitene au 

un adevărat cult pentru natură, pentru floră, iar codml, r lantele, florile :mnt elementele ce fac 
parte din însăşi fi inţa omului din popor, pentru că numa i viaţa ţaranului putea avea răsunet şi 
în "sufletul" codrului, al plantel ur ori al florilor. 

Piesele folclorice prezentate aici, prin simpl itatea lor, pe cât de poetică în imagin i 
naturale, pe atât de mişcătoare în profunzimea lor ekg:tad., au "poposit" ca mărturie de 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



398 NICOLAE Bl. ClJ R  

gingâşie, frumuseţe şi talent de care a dat dovadă, î n  decursul existenţei sale multimilenare, 
poporul român. 

NOTE 

1 .  G. Munteanu, Puterile mitului, in Istoria literaturti române Studii, Bucureşti, 1 979, p.26. 
2. T. Papahagi, Poezia lirică populară, Bucureşti, 1 967, p. 1 76- 1 77. 
3 .  R. Vulcănescu, Coloana cerului, Bucureşti, 1 972, p. 7 - 1 2 . 
4. ldem, passim. 
5. Apud R. Vulcănescu, op. cU. , p.57.  
6. R.  Vulcănescu, op. cit. , p.26-73;  1 76. 
7 .  1 .  Urban Jarnik şi A. Bârseanu, Doine şi  strigături din Ardeal, 1 9 68, p.88 
8.  Vezi Nagyar nep ba/ladak - Balade populare maghwr.� în v�rsiunea românească a lui Petre Şaitiş cu 

prefaţă de Ion Şeuleanu, Cluj-Napoca, 1 975. p W-60. 
9, V. Butură, Encic/opedie de etnobotanică românească, Bucure�ti, 1 979, p.55-56. 
1 0. M .  Coman, Izvoare mitice, B �cureşti, 1 980, p.7J .. !I4 
1 1 .  ldem, p.82. 
12. M. Pop, P. Ruxăndoiu, Foiclor literar românesc, Bunjrcşti, 1 976, p.] 6 1 .  
1 3 .  ldem, p.354. 

FLORA IN THE ROMANIAN FOI.K LORE HARGHITA'S AREA 
(Abstra.;t) 

Connecting their existence to the nature :>f Carpalian's reg1 ons, the inhabitants og the 
Harghita's ethno-folklore area - l'anners and shephe1ds hy tradition - ernbellished their existence with 
folklore creations, inspired by tht nature. 

The folklore plays born here, decorates by artistica! images and mistica] rhitms, has much 
elementes of the framework of nature, of area's flora, especially of the trces wuch considerated to has 
sacred featurea - pine tree, oak tn:e, apple tree - and flowers magic virtues - sweet basil, Jily ofthe val
ley. The exemplification highlits the correspondence be!\\o(:en ht.:man lifi:: experience and nature. The 
plants, flowers arc a part of the human existence itself. with ils drarnas m1d victories. 
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BRADUL ŞI SIMBOLJ STJlCA SA 
ÎN ARTA POPULARĂ ROMANEASCĂ 

Doina David 

Lăzile de zestre, furcilc de tors, botele ciobăn�şt i, sunt doar câteva din obiectele inven
tarului casnic tărănesc care în decoraţia lor cuprind senm: .;; j simboluri cu semnificaţii deosebite. 

Unui din ac�ste "semne" este şi bradul, cel care
' 
de la o �.implă reprezentare grafică, 

realizată cu scopul obţinerii un decorativism desăvârşit, dev ine ,,simbol". 
Pentru decoraţiile obiectelor populare din fnnsibania, bradul are o semnificaţie 

aparte. El este semn de idcntitat·� pentru românii can� locwes: în "Tam de dincolo de păduri"; 
el semnifică o civilizaţie perisabilă prin materialul :tks pc:1tru cons c:rucţie, dar eternă prin 
simbolurile profunde pe care le cuprinde. 

Creanga de brad, copacul, arborele de pe lada de zestre sau furca de tors devine 
copac al vieţii, arbore al unei mitologi i care ne aparpnc . 

Copacul vieţii se constituie ca un motiv întâl 1i 1  la etniile multor popoare, dar are 
semnificaţii deosebite pentru cultura noastră arhaică, toGrn ai pentru că la noi s-a cristalizat un 
lucru rar - comunicarea omului cu codrul , pentru noi le mnul devenind materialul ales. 

Poate nu întâmplător într·�ga civil izaţie romilm:ască s-.:L clădil ca o civilizaţie a lem
nului şi nu a pietrei .  O civilizaţie clădită sub semnul verticalităJ i i ,  dată parcă de verticalitatea 
bradului ocrotitor. 

Bradul, lemnul ales ca pavăză dar şi ca individ,Jal it<lte, ales pri n legendă, hărăzindu
i-se o existenţă veşnică, culoare verde, nemurire, Ind ·cpta . ca o să;jeată spre cer. Bradul 
rămâne astfel un simbol al civil i zaţiei noastre, reprez,�n tativ pentru lumea creştină. 

De ce arborele un motiv atât de celebru? Pentru dl el întrupec1Ză viaţa inepuizabilă, 
fecunditatea, belşugul, sănătatea, nemurirea ori tinereţea veş 1i că; umanitatea derivând dintr
o specie vegetală, viaţa re fugi inuu·se în forme vegetale.  

Arborele se regenereală periodic, primăvara ti i nd o inviere a vieţii universale, şi 
prin urmare a vieţii umane; prin acest act cosmic toak fo rţele de cn:aţi e �ăpătându-şi vigoarea 
zilnică. 

Există obiceiul de Sânziene când se aduce c in pădure un arbore, care se aşează în 
mij locul satului, de unde fiecare taie crengi verzi, P'� c•,re le atârnă în casă pentru a asigura 
prospeţime.Astfel aproape că nu trebuie să ne su:-pri ndă b<Jgiiţia aproape nelimitată a 
hieroglifelor vcgetale.  Pentru că v iaţa se manifestă print r-un :>imbol vegetal, ceea ce înseam
nă că viaţa devine o hierofanie, ad ic:ă încarnează şi rcl ewază � aerul, în măsura în care ea sem
nifică altceva decât ea însăşi. La noi arbore simbol al viqii  devine braclul, cel care a fost per
ceput de ţăran pretutindeni, clădindu-şi la umbra sa c civil izaţi·� a lemnului care i-a dat 
măreţie şi impeziozitate, dobândind treptat o semnificaţie po1rivită structurii sale sufleteşti. 

Astfel semnele, cele care devin ornamente de crestăturilor, dincolo de simpla 
reprezentare grafică, ascund în adâncurilc lor profunu.: sc:1m ificaţii filosofice, am putea 
spune o adevărată filosofie a fi losofiei. 
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Arborele în concepţia noastră populară l':ste c e l  care p�zeştc nemurirea, tinereţea, 
veşnicia, ştiinţa binelui ?i a răului, gloria şi nemurirea. Arborele este imagine a cosmosului, 
simbol al vieţii, izvor al nemuririi, centru al lumii � i  wpon al universului, simbol al reînvierii 
vegetale şi al regenerări i omului . 

Bradul, devine astfel pentru noi poate ch:ar sacru, este vertical, mereu verde, nu îşi 
p ierde coroana, nu moare ş i  nu reînvie, este rm:reu vc�mic. Ex istă arbori care la diverse ci
vil izaţii doar prin simpla lor prezenţă au "puterea'· şi propria lor lege de evoluţie, repetând 
ceea ce pentru expericnţ!'i este întreg cosmosul. Pe când la noi "arborele vieţii" - bradul - prin 
sine are verticalitate, prin veşnicia verdelui el însuş i devine veşnic; el este universul propriu 
satului civilizaţiei noastre arhaice, dar este şi însuşi Uni versul pentru că îl repetă şi îl rezumă 
şi în acelaşi timp îl simbolizează. 

În mitologia noastră bradul este arbore .>fr�nt, î l lnsoţeşte pe om de la naştere până la 
moarte. Rămâne veşnic ve 1·dt:, iar regenerarea e 5k aproape insesizabilă. El este arbore cen
tral care prin puterea sa acoperă întreaga gândire dL: la cosmos pân ti la om, de la lumea imper
ceptibilă până la lumea palpabilă, devenind arbon c entral . scară a universului. În mitologia 
noastră populară pe aceast�' scară a universului coboară div in itatea, o idee pe care o vom găsi 
reluată în colinde. Bradul va putea fi conceput c:a o scară a universului, dar şi arbore al vieţii, 
al nemuririi, exprimând ciclul morţii ş i  al ren<:.şt,!rii, ·�iaţa în dinamica sa: "Arborele este 
încărcat cu forţe sacre,. deoare ce este vertical, creşt,:, lşi pierde şi işi recapătă frw1zele, şi deci 
se regenerează; el moare şi renaşte de nenwnărate ori ." 

Pentru civil izaţ ia noastră popularâ, bradul  :ămâne re-prezentativ, pentru că el 
însoţeşte omul în momenteh: de referinţă ale .viqii, la naştere-nuntă-moarte, el însoţeşte 
creaţia (ridicarea unei case, c<:1 un semn al statornic 1c i .  d;iinui�:şte, este încununată aproape tot 
ca un brad şi aproape veşnică ca şi el). 

Bradul îl însoţeşte pe cel mort în tiner,!ţe"nuntindu-1 ', petrecându-1 dincolo de 
moarte. Rămâne astfel elementul de comunicare între ee lc trei ni veluri ale cosmosului : cel 
subteran, prin rădăcini, cu ele răscolind adânc uri e lumi i nevăzute; suprafaţa pământului, 
acea magna mater- în mitologia noastră populară •:muma noastrt1), dătătoare de viaţă, sevă, 
pământul fi ind în m itologia noastră cel din care ne -am 1:ăm islit şi în care ne întoarcem; pen
tru nivelul de suprafaţă corespunzând trunchiul copacului ; iar inaltul este reprezentat de 
ramuri cele care sunt atrase de lumina soarelui . 

Arborele este în esen� cel care leagă lur.::te � hto:1iană şi lumea uraniană şi leagă toate 
elementele primordiale (apa, aerul, focul).  Pe:ntr J cre dinţa noastră bradul este scara de 
întoarcere al lui O-zeu pe p;irr.ânt, el imprimâ drumul as;ensional pe care îl străbat străbunii , 
cei ce trec din lumea reală, vizibilă, în lumea in:ală, i nv zibiHi. 

Poate nu întâmplrltor arbori i  vieţii su:1t arbori de esenţe tari, având o măreţie 
deosebită. Bradul poate nu intil.mplător apare ca .:ub•Jre al vi eţii în mitologia noastră populară. 
El este asociat cu simbolismul,  simbolismul "mi 5drii" .mtl etelor. bradul fiind scara pe care 
străbuni i au urcat până la "părnântul soarelui nostru;' .2  

De multe ori între pomul vieţii şi mani tl!slarea divină gă� im numeroase asocieri. În 
tradiţia noastră creştinll există ideea după care bradu.l ar fi un arbore al primului legământ. În 
mitologia tradiţională românească există obiceiul dupii c,tre înainte de căsătorie se tăcea 
"legământul la brad", ca un fd de legământ st1int tăcu1 la umbra arborelui care reprezintă 
naşterea şi regenerarea omului . 

În iconografia creş1in.:i reprezentarea izgon ni din Ed(:n, este făcută tot lângă un pom 
al vieţii, (un pom al înţelepciunii şi al cunoaştt:ri i), unde şarpele păzeşte cunoaşterea, 
tinereţea, veşnicia, adică tot Cf:ea ce omul tinde .s;i c:.ting{ în scurta-·i trecere prin lume . 
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Apoi apare în iconografia creştinâ "arbore ! ;:  cruce", .:uborel e  care cuprinde în sine 

Wlicul şi dualul. Prin extrapolarea la l imită, însuşi H::isto:; d.::vine met inimie, arbore al lumii, 
axâ a lumii, scarâ de ascensiune. 

Astfel arborele va simboliza pentru creştinăta:c - arborele vi�ţi i, al reînvieri i, cruce, 

un triumf dinspre moarte spre viaţă "per crucem ad lui:em"J - prin cruce spre lumină. 
Pentru civilizaţia noa�tdi arhaică, arborele re Jrczentativ, bradul, rămâne simbol al 

civil izaţiei lemnului, creată In umbra padurilor. O civi l izaţie care datorita materialului ales, 

pare perisabilă, dar devine veşnică prin temele celebre pe care la abordează, adaptându-le 
matricii sale sufleteşti . 

Simbolul arborelui va dobândi la noi sensuri Jolivalente, putând fi arbore al vieţii, 
arbore cosmologic, arbore al inţelepciuni i , dar cu un spcl i fie aparte pentru noi. Dacă va 
dobândi arborele astfel de semnificaţii, pentru noi >e va const itui. ca un simbol, ca o 
reprezentare idiografică a unei realităţi absolute, a w1ei real tăţi intuitc ca realitate. 

Acest simbol al unui "posibil" arbore al vieţ. i, care pentru noi ar putea ti bradul , 
treptat pe mâsură ce pierde sem ni ficaţia "vegetală", arbore)(: d<:vine decorativ. 

Astfel în arta noastră populară acest sinbol .:: os �ologic devin'! "motiv" decorativ. De 
la simpla reprezentare idiografică a semnului, evolutiv se aj unge la simbol, care apoi devine 
"motiv", în arta noastră populară. 

Un motiv care nu e�tc o simp lă reprezentare' graficft sau decorativă dar şi o 
reprezentare filosofică. Uneori simbolurile acestea poate chiar primitive au o funcţie 
metafizică şi cosmologică. 

Bradul îl însoţeşte pe omul satului tradiţional romoincsc, bradul este la cunWlie , la 

moarte, pus la căpătâi ul celui care se "petrece" din această mmc; omul moare este îngropat, 
iar sufletul pe scara imaginară urcă la cer pentru ca apc·i sâ reînvic as·�menea vegetaţiei . 

N iciodată arta populară românească nu a fm;t .;oncepută ca fi ind despărţită de exis
tenţă, de formele reale, izvorând toate acestea din echil ibrul umanismului românesc. 

În arta noastră populară �e realizează ceea ce doar 'naril1! art�: au putut real iza: per
fecta îmbinare dintre frumos şi bine, ceea ce grecul va llllmi "k alogathia". 

NOTE 

1 .  N. Dunâre, Blaga despre unele probleme de etnografie n;mâneas:ă, în "Steaua", Cluj-Napoca, 1 966. 
2.  C-tin Ciopraga, Misterul şi fascinaţia tipare/ar originare, nucureşti, 1 98 1 ,  p. I 32.  

3 .  N.  Vulcănescu, Coloana cerului, Bucureşti, 1 972, p.3 5 . 
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THE TREE, AND HJS SYMBOLISTICAl., 11� ROMANIEN FOLK ART 
(Abstract) 

Through in this work i tryed to explain the valUt�, and tho; symbolistical of "the tree of l ife", 

in our folk art. 
This symbol have many semnifications in our flok a.rt, and in anothers folk arts. In our art, his 
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accompany a peoples life; from in birth until to one's death. 
The "tree of life" is a symbol artistica) ano ;;piritual, in his sel f  ar a genuine philosophy. 
Symbol the "tree of lifi!", spotlighl lo relaticn:pcopk-space, pt"oplc-divinity, peoplc-birth-life 

and death. 
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SUBETNICITATE ŞI MARGINAJ. JTATE Cl)LTURALĂ 
LA ROMÂNII DIN COVAS�A ŞI HARGHITA 

:Maria Cobianu Hăcam.1 

405 

Subetnicitateal este un concept corelat cu div·�sitatea din interiorul unei ţări sau a unui 
grup etnic. Se poate vorbi nu numai despre variaţia dinke ! ari şi pc•poare, ci.ar în aceca?i măsură de 
eterogenitatea internă a fiecărui grup pornind de la ipotez;, elementară a an.tropologiei culturale că 
fiecare individ este un unicat in felul său. Din această penpectivă, subctnicitatea poate fi o com
ponentă semnificativă a complexului general al etniciti�!ii şi identi tăţ ii etnice. 

Dar pentru a înţelege subetnicitatea trebuie .>ă expl 1 căm In primul rând ce este etni
citatea. După autori i  de mai sus etnicitatea se refi!r�� la si mţul origini i  comune printre 
membrii unei subpopulaţii în cadrul unei societăţi lar;�i. Ca atare, sfera etn icităţii acoperă 
micile grupuri de rudenie în raport cu categori ile largi de populaţie. 

Romulus Vulcănescu defineşte etnicitatea ca rnsamblul carac:terelor particulare ale 

unei unităţi etnice raportate la spaţiu, timp şi structura ei soc1 al--istoric�2. Ea sufer1"1 schimbări 
de-a lungul istoriei datorită condiţiilor social-economic i: , tehnite, migraţii lor şi încrucişări lor 
biologice, culturale şi de civil iz:�ţie . 

Subetnicitatea semnifică ex istenţa unor subgrupmi (ulturale în cadrul unui grup 
etnic. Concepând etnicitatea complex multinivelar, s ubetnicitarea este un nivel de etnicitate 
distinctiv în sine însuşi, cu trăsiituri propri i ce o dislin�: de întreg . Raportul etnicitate-subet
nicitate este de fapt, un raport de la parte la întreg cu cunotaţia de dive:rsificare intraetnică . 

Etnicitatea în comunican:a de faţă va dobândi semnilicaţia de context cultural ge
neral specific grupului majoritar, oricare ar fi el, pe ;;â 1d stbetnicitatea va reflecta setul de 
trăsături ce caracterizează grupul minoritar. 

În judeţele Covasna şi Harghita raportul dnicitate-subetnkitate este răsturnat în 
comparaţie cu restul ţării. Dadi în toate celelalte JUdeje :>e vorbe�.te despre o etnicitate 
românească şi o subetnicitate maghiară, germană, ţigăne.1scă, sârbă, l ipovean1"1 etc. ,  în 
judeţele Covasna şi Harghita etnicitatea este dată de rnajoritrtca magh iară şi subetnicitatea o 

reprezintă românii minoritari . Dominanta demografică, con 'Csi onală, culturală, adm inistra

tivă a etnicitaţi i maghiare ca grup majoritar determin!i ) tră�;ăturile subetnicităţii române ca 
parte integrantă a etniei române, dc:r cu o fizionomie socin·-culturală, p:;hio-afectiv1"1 şi morală 
ce o particularizează de etnici i români majoritari din 'intn:aga ţar1"1. 

Factorii de mediu aculturativi specifici intersecţi ei dinlre culturi au o pondere deci
sivă în dezvoltarea ş i  conservarea subetnicitaţii sau în d isc luţia ei prin asimilare treptată. 
După cercetările efectuate de npi Intre anii 1 993-1 995 în j Lldeţele de mai sus - contextul cul
tural general speci fic etniei maghiare - nu se relevă a fi h fel de permisivă în păstrarea subet

nicităţii românilor care, deşi minoritari în satele şi ora�.e l � covăsnene şi harghitene, sunt totuşi 
parte a grupului etnic românesc covârşitor majoritar în Rom2nia (90%). 

Din perspectiva teoretică, subetnicitatea română din Covasna şi Harghita ca parte a 

etniei majoritare ar trebui să se menţină şi să înflon:asl fl aş< .  cum se menţin toate grupuri le 
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etnice minoritare în Romi\.nia de decenii şi st:c:ole, dar în realitate, chiar în zilele noastre, 
aceasta este în pericol prin procesele complexe de asi rr i la re a ror.1ânilor de către maghiar� în 
localitaţile în care românii au rămas în ponder i de ordinul zec i lor sau sutelor. Să a1bă 
maghiarii o genă in plus asirnilatoare şi românii tma în plus universal istă sau este un intreg 
context socio-istoric, cul tural ce dirijează direclia de evvluţie a etnicităţi i  maghiare şi a subet
nicităţii române în aceste două judeţe? 

Răspunsul este, neindoielnic, greu de dat printr-o simpli! afinnaţie, negaţie sau con
juncţie de tipul "şi"-"şi" . El solicită studii intensive de ordin calitativ, luând în consideraţie para
metrii istoriei sociali ş i culturali care prezideaz11 ;i acţionează pentru consolidarea etnicilăţii 
maghiare majoritare aici şi slă"Jirea sau subminarea subetnicităţii române minoritare. 

In raportul dintre etnicitate şi subetnidu1k,. cd mai important lucru este dacă şi în 
ce măsură se menţine de-a lungul timpului şi generaţi i lor identitatea subetnică sau a grupului 
minoritar, ştiut fiind că, cu cît este mai asimilator cont(:xtul de viaţă cu atît devine mai puţin 
semnificativă subetnicitatea. 

Aspectul situaţional al etnicitâţii şi subet11icit�.ţii ,  explică în linii generale, procese
le de marginalizare culturam cu care începe dramatica erodare a subetnicităti i române în 
judeţele Covasna şi Harghita. 

Investigaţiile de teren realizate în satele: ş .  orru; ele di.n judeţele de mai sus cu români 
care abia îşi mai găseau cuvintele in propria limbă pentru a purta discuţii cu noi,cercetătorii, 
ne-au dus la concluzia· că t�nc:lavarea maghiară e:st'! implicit o enclavare a românilor, o ghet
toizare a lor în cercul strâmt a l  culturii maghiart� străinrt lor şi o îndepărtare nenonnală de cul
tura şi l imba străbună a întregului neam românesc . Dat ă pentru maghiari izolarea are totuşi 
un beneficiu că le consolid{:ază identitatea, deşi îi s�.răceşte ş i  îi distanţează de românii 
majoritari,pentru românii minoritari enclavarea b lare stmt cuprinşi are efecte univoc nocive. 

Cel mai grav lucru este că procesul de maghiar1 zare ,:;ontinuă cu tinerii din şcoli care 
fie că învaţă în l imba română în şcoala elementară. tie c:ă o învăţil în familie .  Odată ajunşi în 
l iceul maghiar, tot ce s-a construit temeinic pân atunc i - cum avea să ne spună profesorul 
Dumitru Furtună de la Covasna-Voineşti - se dărîn 1ă intr-un <m sub presiunea şi forţa de per
suasiune a învăţămîntului maghiar. 

Marginalizarea cu.lturală a românilor este IJŞor de detectat la toate vârstele şi la toate 
generaţiile la care limba şi cultura română n-au fost asimilat'! odată cu laptele mamei. 
Bătrînii,  maturii,  tinerii care au trăit într-un mediu prin excelenţă maghiar şi nu au avut şansa 
învăţării  l imbii române sistematic în şcoală sau in familie In viaţa de toate zilele în procese
le de şcolarizare şi enculturaţie naturale, dar nu şi-;;.u însuşit nici l imba şi cultura maghiarâ la 
nivelul exigenţelor celor mai înalte, au rămas, în fa pt, la marginea celor două culturi. Unii  se 
simt români, spun câ sunt români, dar trăiesc puţin sau deloc românitatea dacă limba n-o pot 
vorbi cursiv,obiceiurile şi datinile sunt mai mult maghiare, iar la biserică se sfiesc să spună 
"Tatăl nostru" în propria l imbi. 

Dar dacă maturii şi vîrstnicii au motivaţie istoric� vitrega. perioadă hortistă a anilor 
1940- 1944, tinerii din zilele noastre par mai puţin,, .iustiJicHţi"în marginalizarea lor culturală. 
Si ,totuşi, contextul social-cultural comunitar in care trăiesc -este atît de presant încît 
înstrăinarea lor de propria cultură şi religie pare im:vitabilă. 

Un episod care ni s-a oferit la Plăieştii do: Jos din j udeţul Harghita este relevant pen
tru tinerii români din sate cu români minoritari o;.1re în drumul sinuos şi plin de incertitudini 
al deznaţionalizării sau al desprinderi i de identitatea român;�, pe de o parte, şi al marginalizării 
sau asimilării identităţii magh;:are, pe de altă parte, se giisesc la un moment dat la "margin
ea" celor două culturi sau mai bine zis, între cele do Ja culturi, fără posibilitatea de a se expri-
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ma verbal şi scris la un nivel intelectual ridicat în n ic 1 una din ele.  De cultura română s-au 
rupt şi s-au înstrăinat odată cu părintii lor prin pierder !a gniului, a limbii popul�e, a posi
bilităţii de a citi poveştile în limba moşilor şi strămoşilor lor, iar de ,;ultura maghta�ă, corn� 
plet diferită de cea română, s-au apropiat în primul riml prin limba vorbită, care ultenor, deşt 
însuşită prin şcoală, le rămîne, totuşi, străină de fondul apcrccptiv şi puţi n rafinată intelectual . 

Acest moment de înstrăinare de propria c uLură reprezentată prin limbă, scriere, 
l iteratură, dar şi prin datini, obi<:eiuri şi tradiţii sau •:u'ltura trăită poate fi apreciat ca un 
moment de criză culturală de care tinerii pot fi mai mult sau mai puţin conştienţi, dar pe care 
cu certitudine îl resimt. 

Dialogul dificil din cauza nestăpânirii limbi rom�ne purtat cu o tânără de 1 8  ani 
absolventă a liceului avea să ne C:escifreze starea cultLrală reală a românilor din localitatea 
Plăieştii de Jos. La întrebarea noastră: "Dupirt ce se ma i rec:Jnosc românii între ei?" ea avea 
să răspundă: "Românii se mai ţin de rude sau mai mult tk rdigie. Mt:rg la biserica ortodoxă 
şi spun tatăl nostru în limba română. Numai religia ii mai uneşte. La sărbători rudele se 
vizitează unele pe altele. Dinco lo de aceasta, viaţa lor <:ste c Jmună cu a maghiarilor. Ascultă 
muzică populară maghiară, dansează ceardaşul". 

Faptul că se mai recunosc: de români după rudt: ş:i dupii rd igi t! arată că au mai rămas 
prinşi de naţie prin două verigi fundamentale: legătm i lc de sânge şi lq�ăturile cu Dumnezeu. 

· 
Ultimele şi, poate, cele mai puternice de la c:arc pri::ltr-un efort extraordinar de con-

solidare a învăţământului în Iim ha română şi a biserici i t'rotdoxc , în ac<�ste sate, ar mai fi posi
bilă întoarcerea spre propriul neam. Tot ele pot rămfine însă, ul limele verigi care să exprime 
şi să amintească de fii i  pierduţi ai neamului nostru care , pe dib uite şi  cu mari dificultăţi, trec 
pe terenul celeilalte etnii - maghiare însă, la un nivel c:u) tw·al inferior spre satisfacţia acesteia. 

Alienarea de propria identitate naţională şi ins:Jşirea treptată a trăsăturilor identitare 
maghiare începând cu numele şi limba vorbită şi t;.ontinuând cu limba scrisă, obiceiurile, 
dansurile, modul de viaţă este Wl proces complex şt pc ntnt unii , poate, chiar dureros, cu 
renunţări şi reveniri, cu procese d:! conştiinţă care zdn !llcin.! din temel i i  personalitatea cul
turală a românilor, "emigranţi" din propria cultură ronâ Jii şi ,,imigranti'' în cultura maghiară. 

Un timp, trebuie să acceptăm că ei plutesc i'n der ivă, că nu mai au un punct de spri
jin sub picioare pe terenul identităţii române, ale cărei atri bute fundamentale încep să le aban
doneze, nici pe terenul identităţii maghiare, atotcuprmz:itoan: în jur, dar faţă de care organic, 
ereditar moştenesc slabe afinităţi . 

Drama emigrării spre o cultură şi o religie străm;:i au exprimat-o când întrebaţi fiind 
de ce în biserică spun l iturghia în l imba română, iar afa1 ă vorbesc maghiară, au răspuns : "Tu 
ce-ai fi făcut în Jocul nostru, fiule?" sau prin replica: "N1 ştiu da<.:ă voi putea pleca (din judeţ), 
dar nici cât voi mai putea rezista". 

Unui necunoscător îi e�;te greu să se deprindă cu gf,ndul că în propria lui ţară sunt 
sate cu nume româneşti în care românii mai sunt câţiva :1i nici aceştia nu-şi mai vorbesc pro
pria limbă. Dar se convinge când ajunge într-o comunii ca P l ăieşii de Jo:; unde în comtmitatea 
de circa 200 de români - concenlmţi mai ales în satt::l Doboi - aceştia nu mai vorbesc l imba 
română, ci l imba maghiară şi îşi trlliesc viaţa normal dup�i stilul şi spedficul maghiar. 

Autorităţile localităţii - viceprimarul şi secretara de Ia primărie - de origine maghiară 
ne explică fără rezerve starea românilor şi a românităţii de aiei :  "Cei 21)0 de români care mai 
sunt în sat vorbesc toţi maghiara. Cei mai mulţi au lkut şi şcoala în limba maghiară. Dacă 
solicită 2-3 elevi şcoală în limba ro:nână.. Românii vor be >c mai rău l imba română decât mine, 
maghiar - ne spune d-1 viceprimar. Limba română se îr. v::,ţă la şcoală din clasa I-a. Este destul 
de greu că un copil de clasa I-a trebuie să înveţe şi limbl română alături de limba maghiară. 
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Limba maternă copilul o îr.v2.ţâ mult mai uşor. În consil iul local sunt doi consilieri reprezen
tanţi ai F.S.N (P.D.) şi 9 maghiari. Românii cons i lie ri nu mai pun proble�e etnice, ci ale satului: 
Când se dezbate în consiliu o problemâ a româJ.1ikr o rezolvam. De ptldli, podul de la Dob01 
s-a construit cu acordul tutw-or. Românii din sat, au fost aduşi aici de un bogătaş din Ţara 
Românească. Acum, nu mai �tiu limba română, nici cât unii maghiari. La recenslimânt s-au 
declarat români ortodocşi, dar în familie şi în sat vorbesc maghiara. Şcoala o fac tot în l imba 
maghiară. Numai la bisericâ mai cântă în româ neşte rugi!.ciunea. Au învliţat-o mecanic. 
Obiceiurile comune sunt ale maghiarilor. Rolul principal i'n asigu.rarea unei convieţuiri nor
male a românilor cu maghiarii îl are un român. Are loc, astfel, o asimilare treptată a românilor 
în rândul maghiarilor. Român ii  nu mai solicită ş•:o :�.H\ româncasd". 

- Care este situaţia :fenomenului române� c? A dispMtit? întrebăm noi. Autorităţile 
maghiare ne răspund: 

"Fenomenul românesc n-a dispiU'ut total. A.u b i serică şi �coală româneascii ciclurile 
I-IV şi V-VIII, dar nu o urmează. Limba român�i nu o mai vorbe:;c nici în cas!l. Aici n-au cu 
cine vorbi româneşte". 

După discuţia cu cei doi maghiari am �:ta t de vorbă cu o tânăr!\ româncă. Pe scurt, 
istoria ei de viaţă personală era aceasta: 

Era fiica lui Moise şi a Mariei GaMr (GaYril).  Se numea Ttinde - prenume maghiar 
care în traducere înseamnă "zână", "zână bună.''·. 
Tunde vorbeşte cu greutate româneşte. Apelează tOJ: timpul la secn:tară să-i traducă un cuvânt 
sau altul deşi a învăţat l imba romlină din clasa 1-a până. în clasa a XII-a. Întrebând-o cum 
s-ar descurca dacii ar veni în Bucureşti a răspuns ca nu ştie pentru eli "nu prea ştie limba 
română". N-o vorbeşte în familie pentru c!l nici p.irinţii ei nu o ştiu. Bacalaureatul 1-a dat, 
totuşi în limba română şi dis;;iplinele au fost grei �- Notele la limbi la bacalaureat au fost: 
limba român!l oral 5 .37. scris 5,00 limba maghiară oral 5 ,00, scris 5,37 deci, situaţii echiva
lente.În rest a luat note mari : la istorie 8,00, la (:,:onomi•! 7,00 etc. 

La întrebarea noastră dacă în viitor copii t ineri lor români vor mai fi români, TUnde, 
românca de 1 8  ani, a răspuns dl nu ştie dacă în viitor copii tineri lor români de azi vor mai fi 
români. Îndoiala pe care o exprima ea ne făcea să .;redem că în trmp, încet, dar sigur încă o 
insulă de românitate care azi pluteşte în derivă va fi înghiţită de .1pcle atotcuprinzătoare ale 
maghiarităţii, iar din satul Plăieşii de Jos va riU'rt�in<: doac un autentic nume românesc. 

Rătăciţi pe drumul între identitatea română al e c:ăr•:i trăsături le pierd treptat şi iden
titatea maghiară la ale cârei porţi bat uneori cu :>orţi de :zbândă, alteori cu statut de cetăţeni 
de "gradul doi", român ii  din satele compact maghi :U"e fom1ează acea subetnicitate dezavan
tajată, dominată şi nu în ultimul rând marginal izatii cul1ural. Ei trebuie să constituie o pre
ocupare atât pentru autoriUiţile care trebuie să dabore;� o strategie specială de salvare a 
românilor şi a românităţii, cât şi pentru autorităţile maghiare care în calitate de mediu inte
grator trebuie sa. le asigure condiţii de manifestare î n  propri a cultură şi religie. 

NOTE 

1 .  Sergio Delia Pergola, Georgcs Sabagh, Mehali Bowrgn tet.r, Claudia Der-Martirosian, Susana Lemer, 
Hiererchic levels ofsubetnicity: near Eastec•n Jms ;,., the US., France and J1exico - în 
Sociologica/ Popers; Editors Emest Krausz and Gitta Tu.lea, vol.5, number 2,june 1 996, p.52. 

2 .  R. Vulcănescu, Dicţionar de etnologie, Bucureşti, 1 9 79 , ţ·.H•3- 1 04.  
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SUBETNICITY ANI> PERIFERICAL CULTllllE AT ROMANIANS 
FROI\1 COVASNA AND HARGH ITA DISTRICTS 

(Abstract) 

409 

Begining with thc de finition of thc ethnical L:Jn ;cpt, �L� an "as>ambly of the particular 
characters of an ethnical group, reporling it to space, tine and t's social-hystorical structure", the 
subetnicity is presented as an concept wich is correspondingly wi J1 t he variety from the interior of a 
country or an ethnical group, repre.scnting the existence or cu ltural subgroups.  

In this study, the etnicity w! l l  obtained the semn i fi;.;ation of cultur<t l general context, typical 
of the majoritar group, wathcvcr it is .  In the same time, lhe, snbctnidty will reflected thc features wich 
characterised the minoritar group. 

ln the districts of Covasna and Harghita, the relation bt:tween ethnic t 1y-subetnicity is overturn 
in comparison with the others region of the country. If in al . others districL< we are talking about an 
etnicity and a magyar, german, gip�iy, serbian etc. subetnic .ty. in the d istricts of Covasna and Harghita 
the etnicity is given by the ma!,•yar maj ority and the minoritar Dmanians, repre:;ents the subctnicity, with 
al! the results wich devolue from th is reality. 
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SUGESTII PENTRU UN POSIBIL COD 
AL REA ŢIILOR INTI:RETNICE 

Elena Cobiam1 

4 1 1 

Mai întâi, menţionăm eli restrângem obit:ctul comunicrLrii la sfera relaţiilor 
interetnice româno-maghiare din acest areal. În al doil e a  rând , lul\m noM, dar nu porni m  de 
la manifesMrile iredentiste ale extremiştilor maghiari di n U ngaria şi de la noi, care, care în 
preambulul semnării Tratatului cu România, num�s:: încă, după 78 de ani, "tâlhăresc", 
Tratatul de la Trianon, şi ne plasăm la polul opus al i re.lenti.;mului, luând ca punct de plecare 
acele-relaţii dintre români şi magbiari care, în momt:ntul de faţ1i, "au r-ecăpătat o oarecare nor
JŢlalitate", cum se exprima un intervievat. Cu alte eu·tinte, avem în vedere comportarea şi 
bunele aprecieri ale românilor despre maghiari şi ale: maghi arilor despre români . 

Rezultatul-corolar al respectării normelor unui posibil cod al relaţiilor interetnice ar 
fi buna convieţuire cu respectarea şi afirmarea identită 1 i i  ctrice a fiecărei părţi. De ce a iden
tităţii etnice? Într-o lumea interde pendenţelor, într-o v i itc•ar•! Europă uniM, de ce să mai vor
bim despre păstrarea identităţii naţionale, a specific:ul l .i etnic? Nu cumva viitorul le elimină 
din orizontul său de interes, dacă ne gândim la c :rculaţia oamenilor, la transferul de 
tehnologii, obţinerea de protit la moda vestimentară ş i  la "song"-ul preferat de tinerii de 
aiurea ca şi la cei de la noi? Credem, ne place să ne( cm, :ă oricât s-ar universaliza prefe
rinţele sau s-ar "spiritualiza" frontierele, oricât s-ar ex tinde şi complic:a relaţi ile, interdepen
denţele între state şi popoare , omt:nirea îşi va apăra, tn:bu.ie să--şi apere, diversitatea etnică, o 
diversitate totodată spirituală şi culturală, ca un atri btJt c-ar•:-i dă culoare şi constituie sursa 
unei dezvoltări viitoare. 

Identitatea etnică, acel sumum de valori şi trăiri ce caracterizează o etnie este, însă, 
ameninţată nu numai de tăvălugul nivelator şi uniformizant al c ivilizaţiei tehnice contempo
rane, dar şi de încercările, uneori adevărate strategii, d'.: asimi l .1re a w1ei etnii de către alta. 

Propunerea unui titlu ca acela menţionat pm1tc părea super1luă, însă condiţiile în 
care există o multitudine de reglementări, acte oficiak internaţionale - convenţii,declaraţii, 
tratate - ca şi  acte, legi naţionale care, la o analiz::l d: detaliu, pot deveni mai mult decât 
relevante pentru ceea ce ar trebui să fie acel set de norme prin a căror apl icare să se sigure 
convieţuirea normală a diverse etni i  într-un spaţiu dat al ur.ui stat În realitate, situaţiile de 
fapt nu confirmă, întotdeauna, cuvenita coresponden1ă. În cfle ce urrr ează, vom enunţa doar 
câteva probleme care ni se par semnificative pentru zona în care ne afllm - judeţele Covasna 
şi Harghita. Cu o populaţie majori':ar maghiară, ele conferă o anumită specificitate problemei 
relaţiilor interetnice care se manifestă printr-o comportlre a roaghiarilo:r, nu rareori, deosebiM 
de a coetnicilor lor din restul ţării .  

Orice cod al relaţiilor i nwretnice - desigur, un · :od moral, căc i ,  juridic, nom1ele sunt 
în drept, se ştie, articole de lege · trebuie să conţină, înainte de toak norma tol eranţei şi a 
respectului reciproc, care înseamnă acceptarea coexi�;tării în ac·elaşi s patiu geografic, istoric 
a două sau mai multe etnii .  În acordul de a trăi alături d�: cel� lalt, în stima şi consideraţia faţă 
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de el, se  regăseşte, în fond, r·�spectul pentru ace as ta  ca fiinţă umană. 
La români, aşezaJi "pe W1 câmp de c·,tmpi'lnă' ·, cum spunea Blaga, spiritul tolerant 

decurge firesc din omenia, bun!:itatea şi generozi tntea lc•r. Emines1;u, în secolul trecut, remar
ca cu tristeţe că românilor nu l i  s-a răspw1s pe măsura acestei calităţi : "A persecuta 
naţionalitatea română nu înst:amnă a o stinge, •: i numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva 
persecutorilor. Şi apoi mi se pare că nici un neam ce pe faţa pămf:,ntului nu are mai mult drept 
să ceară respectarea decât to•;mai românul, pentru că nimeni nu t�ste mai tolerant decât dân
sul. Singurele ţări române� ti sWlt acelea, în care, d i n  vremuri str(ivechi fiecare a avut voie să 
se închine la orice dumnezeu a voit şi să vorbeasc ă ce l imbă i-a plăcut"1 • 

Loialitatea faţă de pra ·În care trăiesc •!s i c  sau .. acolo unde nu este ar trebui să tie, 
fără ca această loialitate să fie considerată trădare ·L senl im entelor sau intereselor şi  identităţii 
etnice. Iredentismul maghi ar, inoculat populaţiei maghian de c�tre cunoscuţii lideri politici 
ce nu renunţă la visul sfăş ierii României, contravine oridrei ref�Jl i de loial itate faţă de ţară 
şi, totodată, induce la români un sentiment de ntlneredere ce poate mina dovezi reale, cel 
puţin aparent reale, de credinţă faţă de patria îr:t ca re etni c i i  maghiari s-au născut. Este vorba 
de acei l ideri politici care nu renw1ţă la ideea rf:vi7uirii grani).elor, care nu vor să înţeleagă că 
"Padaniile" sunt respinse în Europa sfărşitului de �;ecol şi  de mil ·�niu. 

Apărarea, conserv ar1!a şi afirmarea ide:nti Lăţii naţionale :ii etnice reprezintă un drept 
şi o datorie deopotrivă a populaţiei majoritar(: al ! etni ilor unui stat. Conotaţia specifică a 
acestei norme apare evident ln contextul în care maghiarii majoritari din această zonă şi-au 
impus şi realizează o amplă :;trategie, prin comeru·area de multiple şi variate forţe, pentru 
conservarea şi dezvoltarea id::ntităţii lor etnice. în cercând totodatâ, şi reuşind, nu de puţine 
ori, să-i aducă spre aceasta pc românii, uitaţi şi ab:mdonaţt de restul ţării. 

Referitor la acest fi!nomen, calificat de unii români c:a adevărată "ofensivă de 
maghiarizare treptată şi  paşnic:ă", răsplUlsul - normit de conduită p�::ntru români este unirea lor 
de suflet, dincolo de formariunile politice cărora le dparţin, pentru declanşarea unei ofensive 
la fel de organizate şi susţinute pentru salv m:a · rom!in i tiqii pe aceste meleaguri. 
"Naţional ismul, scria într-un remarcabil studiu,. di 1 1 907, tilosotiJl Ion Petrovici, trimite la 
fiinţa fizică şi spirituală a unui popor, tiinţa care trcbu ie conservată şi afirmată, repectând 
dreptul altor popoare şi naţiuni Ia aceeaşi conserva: c şi �dirmare"" . Recunoaştem aici că acea 
înţelegere a naţional ismului de pe o poziţie filosofit:ă, înalt culturală care refuză extremismul 
îngust, apt să afecteze popoare şi etnii. 

Practicarea unui naţionalism larg, deschts, eL n ormă, nu contravine bunei con
vieţuiri, chiar dacă implică o doză de egoism. Acesta es1e un •;!goism "sănătos", care lasă loc 
manifestării fireşti a semenilor, dar, în acelaşi timp . lşi conservă ;:i afirmă în limite determi
nate propriul eu. Ceea ce contravine identităţii naţi :malc şi, corelat, naţionalismului, în con
cepţia de mai sus, este "forma bolnavă a egoismu lui", respectiv "o formă care presupune 
renunţarea definitivă la afinnarea individuală pentn1 a fac e loc manifestărilor străine mai mult 
decât este nevoie în sfera care trebuie să rămână prcnri e :o.firnl�tri i". Am spune cu alte cuvinte, 
a-ţi părăsi l imba, obiceiuril e ,  a suprasolicita în ef:lf1 ul de a intra iu graţiile celuilalt, pentru a 
fi acceptat de către acesta. 

Rolul animatorilor cu!lturali ,  în termenii lui T. Vianti, al ace:lora "flăcări vii", care ard 
pentru conştiinţa neamul ui , in măsura în care i-am avea, dă sens unei norme care ar consta în 
prevenirea unor astfel de "alunecări" sau, dacă s-au pmdus, să găsească mijloace adecvate de 
"recuperare" a celor pe cal e de a-şi pierde limba, obicei uri le, :;pecificul naţional . Cum? 
Acelaşi Petrovici ne sugerează: prin crearea WlOr :tn<lmente, prilejuri de suflet şi spirit care să 
le trezească sentimentul apa.rtenenţei la naţia mamă, sii c ontribuie la naşterea acelor fire 
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nevl\zute şi ţesături fine care leag::i individul de locul natal, de limba şi cultura moştenite, de 
istoria poporului său. Educaţia în spirit naţional trebuie , ,să alipt�ască lucrurilor, evenimentelor 
împrejurărilor amintiri, nobile r�L.scoliri sufleteşti, sg11duiri profunde" - toate chemate să 
"spiritualizeze materia, să transforme înfăţişările ei in 11om:::n1.c sufleteşti, să le confere acel 
nimb care va dura cât vor dura ei, aparţinând unei naţiuni sau etnii" . 

Siluirea spirituală şi de comportament, proprie lnct�rciirilor şi reuşitelor de dez
naţionalizare şi asimilare, contrazicând normele convi c tuirii L�tnice fireşti, este reprobabilă 
moral şi  pasibilă de pedeapsă. jw·idic. Petrovici are ŞJ pennu această situaţie o interesantă 
observaţie care se referea la situafia românilor din lh sarabia şi Bucov ina, ţinuturi româneşti 
răpite de ruşi şi respectiv de habsburgi. Se produce: în acestt· cazuri ceea ce el numeşte o 
"spălâcire" a naţional ităţii, o deznaţionalizare, c:on1:edn·� a multiplelor crize precum: 
cotropire, teroarea, înglobarea. Conferind specificulu i e tnic un loc de mijloc în egoismul indi

vidual şi altruismul umanitar, filosoful Ioan Petroviei C Jnfigura o normă esenţială a relaţiilor 
interetnice, anume ele trebuie srt Elfmonizeze specificul etnic cu generalul uman. 

Pol iticul este amplu implicat în sistemul rel:1ţi i lor i,lte retnice . Dacă dinspre ideile şi 
acţiunilor anumitor lideri politici por veni motive de� tensiune i nteretnică, presupunem că tot 
acolo - la polul politic - se pot g�isi şi soluţii ale în.ţekgerii ,  ale reconcilierii. În acest sens, 
practica dialogului deschis, a conl ucrării între oficiali tăţile locale, constituite, eventual ,  în 
organisme mixte de români şi maghiari, pentru a col abora în direcţia afirmării identităţii 
etnice a fiecărei părţi ,  s-ar detaşa ea o normă de o dt�oscbită importanj�i. Dar, pentru succesul 
în activitatea comună cu part�:nerii maghiari, se impune :u necesitate, mai întâi, unirea 
forţelor politice româneşti a căror dezbinare este co11tr�'productivă şi ,,ajută pe alţii", cum se 
exprima cineva. Organele politice centrale trebuit s�, �e implice mai mult în susţinerea 
românităţii în Ardeal, prin mijloace materiale, in prirr ul rând, şi prin controlul respectării 
legii, în al doilea rând. Ca normă pentru politicienii ro:11âni, sugerăm ca aceştia să simtă cu 
Ardealul româneşte şi, dacă se poate, să simtă cu Ardeulul ardeleneşte. 

Relaţiile interetnice directe au o puternică coloratllră afectiv:i, subiectivă care, pro
tejată, fiind devine benefică pentru ambele părţi, sau, dimpotriv1i. B Qnăoară, supralicitarea 
orgoliului naţional, etnic, de o parte sau de alta est'! mai  degrahâ d�unătoare. Căutarea şi 
găsirea atitudinii, gestului, tonului şi cuvântului cel r.1a i potrivi t, care să convingâ pe alterul 
etnic de bunele tale intenţii şi sentimente şi care să-i de 1 încred erea şi sentimentul că îţi este 
egal şi nu tolerat, devin liniamentele unor norme elementare de conduită interetnicâ. 

Extinderea contactelor dintre români şi  ma1�1i:tri la nivelul societăţii civile, organi
zarea de acţiuni culturale comune , conduc la o mai b �mi'i cunoaştere şi preţuire reciprocă. 
Deschiderea maghiarilor la comunicarea cu românii, .;u celelalte c:tn i i , prin schimb de valori 
şi tradiţi i ,  disponibilitatea acesto:ra, nu doar obligativitatea pri n lege, a învăţării limbii 
române, ca fenomene reale, trebuit� mai larg şi mai consis1ent fiicute cunoscute, popularizate 
prin mass media. 

Trebuie să intre firesc in normele de convic�ţJire interetnic;ă dorinţa şi dreptul 
ultimului român dintr-o localitate, dacă e cazul, de a se exprima şi învăţa în limba română, 
fără ca aceasta să fie interpretată ca ostilitate, ca r·:spingere a consătenilor majoritari 
maghiari. În acest context, considerâm că, în ţara noastr�t minorităţilor le sunt asigurate drep
turi chiar deasupra standardelor internaţionale, ies  din marginile unei minime moralităţi, 
încercările şi presiunile de maghiari7..are, exercitate ru;upra p 1ţi ni lor români, rămaşi în loca
lităţile majoritar maghiare. Acolo unde se întâmplă. astfel de abuzuri ,  aplicarea legilor se 
impune. Rara prezenţă sau chiar absenţa românilor din con ducerea div.!rselor organe şi insti
tuţii locale, autonomia locală care capătă, astfel, culoar·� f!n1că, nu pot fi folosite împotriva 
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românilor şi a identităţii noastre naţionale. Cee a ce trebuie s� aibă în vedere autorităţile 

maghiare locale, sau, daeă nu au, să li se pună în 'vedere:, este autonomia locală, oricâtă 

autoadministrare ar cuprinde ea c�. în acest (:iLZ, nu trebuie să fie constrângătoare, în vreo 

modalitate oarecare, pentru români sau alte etnii Autonomia locală trebuie înfăptuită în li

mitele şi în cadrul circumscrise de Constituţia şi legih: Românil!i.  Numai pe această bază se 

pot construi relaţii interetnice autentice într-un el imat de pr·�ţuin: şi respect reciproc. 

O altă înţelegen: a autonomiei Iocalf:, lnlelq�ere prezentă., simţită şi resimţită în 

zonă, dirijată, nu arareori, de sus în jos, cornplidi situaţia, devine discriminatorie pentru 
români, ceea ce impune n:cursul la aplicarea fermă a kgi lor. 

Rafinării modalităţilor de presiune asupra rom ânilor trebuie să i se dispundă prompt, 
cu acţiuni pe măsură, care s1l contracareze efectul de asimilare al primelor. 

Întâlnirea, at:it c:it e posibilă, cu etnicii maghi�tri în găsirea şi aplicarea normelor 
unei convieţuiri fireşti, poat•! înainta până în momentul în c:arc se ajunge la istorie. "Apelul 
Ia istorie ne diferenţiază", spunea un intelectual rcmân. Problema începuturilor istorice a fost 
şi va fi încă o sursă de neînţelegere. Discuţiile eu intebctualii  maghiari, ca şi cu alt prilej cu 
intelectuali ucrainieni, confirmă modul neştiinţitic tie de a considera istoria poporului român 
ca începând cu prezenţa lor pe aceste meleaguri, �·urn ne propun maghiarii ,  sau ca pe ceva ce 
poate ti neglijat, important tiind acceptarea su,rii actm.le de fapt, a cuprinderii Bucovinei în 
Ucraina, cum încercau să nt: convingă, prin 1 99f.t ucrainienii. Confruntarea este cu refuzul 
obstinat de acceptare· a adevă.rului istoric de d'i:re rr.aghiari, cu istoria aceluiaşi pâmânt, 
cuprinsă şi interpretată în " istorii paralele", a no :�slră, cu adeviirul a peste două milenii în 
spate, a lor construită prin den.aturarea adevă::ul u i :  litoricii români au încă de luptat cu 
această deturnare, cu pretenţi ile istoricilor maghiari. 

În sfârşit, dincolo de toate dificult1tţilc, strategia de apropiere între români şi 
maghiari trebuie să aibă în Vf:dere că, atât pentru r.tajoritari cât şi pentru minoritari, nu există 
altă cale decât cea a bunei convieţuiri şi înţeJc:g(:ri, bazate pe regula, repetăm, respectări i 
semenului în primul rând ca om şi apoi ca etnie. 

NOTE 

1 .  M. Eminescu, Opera politică, vol. l ,  Bucureşti, 1 990, p . l 8f•. 
2. I. Petrovici, Filozofia naţiom1iismului, în "Cercetări fi lozofice", Bucureşti, 1 926. 

SUG GESTIONS FOR A POSSIBLE CODE 
OF RELATIONS BETWE.El' . . ETHNIC GROUPS 

(Abstact) 

The object of .communication is limited te th.: spht:re of relations between ethnic groups -
Romanians -Magyars - in Co'vasna-Harghita area. Th·� fa,;t 1 ha . the MagyHs are in majority in this area 
gives a certain specificity to the p robleme of these relatic m, el:pr·;ss-�d by their behavior, usualy differ
ent from the magyar ethnics of the other regions of thc: C•)l.mtry 

In these conditions, t he protection conserving and ailirmation of the ethnic idcntity may be 

insured on the base of reciproca! tolerance roules ami n:sp:ct, on opc1n dialogue and cooperation 

between local authorities to work out some probleme:�: o r general in�eres t .  

ls suggested a strategy of approaching bet1.'vee 1 Rornanians and Magyars, staning from the 
fact that there is no other way but of living together and r f rnutual underst:mding, based on the roule of 

respect for the other, first as a I l  uman being, then as a person of the same ethnic group. 
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CONSTRUCTIA AUTOBIOGRAFICĂ. A SINELUI ETNIC 

Adrian Hatos, Szekc;!d i Le\'ente 

Institutul de Cercetare a Minorităţilor din Uudapcsta are în curs de derulare un 
amplu studiu referitor la raporturile dintre comunit:§ţik maghiar�' şi majorităţile corespunză
toare ţărilor central şi est europene în care maghiarii reprezintă 1) minoritate semnificativă' .  
Ancheta este finanţată dt! AsociaJ:ia Maghiară de Sodnlogito ş:. coordc,nată de doi cercetători 
cu formaţie psihiatricli din Slova·�ia : Peter Huncik şi :iartdor Bordas . În faza exploratorie a 
cercetării s-au efectuat câte 1 O interviuri cu reprezentanţi ai el itei culturale maghiare, respec
tiv majoritare din câte o loca litat(: a fiecărei regiuni 'in care vieţuiesc minorităţi maghiare. 

În planurile coordonatorilor acestui demers in·te:Jtigativ interviurile au constat dintr
o parte de anamneză, în cm·c s-au urmărit cu precăd1:n· prol:cscle de social izare raportate de 
subiect şi o parte de asociaţii libere referitoare la reJ.:lţtile interetnice. Din perspectivă socio
logid interviurile pot fi caracteri zate ca semidirective, ne·su ucturate. De altfel, credem că nu 
exagerăm dacă afirmăm că una dintre funcţiile princi palt:, asumate tacit, ale instructajului 
organizat anterior aplicării intc:rviurilor a fost discipli nare<t metodol ogică a executanţilor -
majoritatea fiind sociologi, prin impunerea unei gri ! ::  conct ptuale şi teoretice specifice psi
hanalizei. Pe de altă parte, caracterul nestructurat al iuterviurilor le fac.e disponibile pentru 
multiple lecturi dintre care cea pe care noi am considerat-o deosebit de fertilă este cea soci
ologică. 

Prezentarea noastră ar trebui să continue, potrivit unei logid discursive destul de 
comune, în afirmarea obiectivelor, eventual a ipotezelor, care ne orientează studiul. Aceasta 
nu ar avea, însă, pertinenta necesară în lipsa unor luări de p(lzilie vis-a-vis de problcmaticile 
metodologice asociate materialului  de studiu, în primut riim:: datorită c:omplicaţii lor i nerente 
pe care şi le asumă oricine abordează produsele textual( ca obiect de analiză. Prin urmare, ne 
simţim obligaţi sli descriem pe scurt maniera în care vedem raportul dintre texte - texte auto
biografice în special, subiect narator şi contextul soc i :ti care le produc�. care care-I constitu
ie referentul. 

Metoda autobiogralică 

Utilizarea autobiografiilor în practica investig<Jţi i lm so ciologice s-a dezvoltat şi s-a 
diferenţiat în paralel cu emergenţa unor structuri de giindire sociologi·că antagonice în sub
stratul lor epistemologie situaţia actuală a metodei ilmtrând din pl in caracterul multiparadig
matic al disciplinei2. Abordările sintetice ale metodei a.utobiografiw recunosc o ruptură 
ireconciliabilă între tendinţe antinomice ce opun mode ele obkctivistc celor interpretativeJ 
sau cele carteziene analizelor în t':!rmeni necartezieni4 .  Un prim pas i'n situarea procedurii 
noastre constă în schiţarea sumară a conţinutului opoziţi i lor amintite. 

Apelul la autobiografii îşi datorează în bună mâsurii l'�gitirnitatea uti lizării sale 
extensive de către reprezentanţii Şcolii de la Chicago (Burgf:ss .. Znanit:cki, Park), care au şi 
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fundamentat metodologia interpretativă-obiectivi�ta Pomind de la presupoziţia  sepa.x:aţiei 
dintre lumea fizică şi cea psihică, cercetătorul util i zcazh autobiografia ca poartă spre um_v�r
sul interior, personalitatea subiectului ş i  cat1tă să reconstruiască prin m�tode anaht1ce 
manierele în care indivizii da.u o semnificaţie �ubiectivă experienţei lor de viaţă. Extrăgând 
din texte inventare de motivatii ,  valori, trăiri, marcatori Jbiectivi ai vieţii, analistul ar fi capa
bil să recompună tipuri ideale de traiectorii biografi c{: în care diversele elemente obiective a�e 
vieţii ar căpăta sens în lumina semnificaţiilor subiective. O ambiţie uşor de recunoscut m 
acest proiect epistemologie este depăşirea �mtiLmlanismului pozitivist prin recentrarea 
analitică a subiectului istoric. 

Criticile metodei de pe diverse poziţii, în special fenomenologice, hermeneutice şi 
structuraliste, au fost îndeajuns de argumentate pt:ntru a i nhiba util izarea modelului obiec
tivist, ele fundând, în acelaşi timp, cealaltă direc1:ic metfodc•logică denumită aici interpretativă 
sau necarteziană. Aceste criti ;.:i vizează în princ:ipi11 dm.ă aspecte : 

1 )  Pretenţia cercetătorului de a avea <•CLes la viaţa "n:ală" a subiectului pe baza 
istorisirii sale, care poate 11 rduzată din următouele motive: 
-experienţa subiectului nu este locul unei cunoaşteri ab;olute ci este orientată de cadre, ide
ologii, reprezentări sociale, scheme cognitive ş.a . m . d. care sunt (re-)produse de ceea ce în 
general este denumit socializare; 
- relaţia dintre experienţă şi expresia acestei expE:ri•!nţe este mediată prin codurile lingvistice, 
convenţiile narative în vigoar:! şi competenţele suhiectului ; 
- cercetătorului din domeniik interpretative îi est� imposibil să depăşească "paradoxul lui 
Mannheim", să elimine prejudecăţile şi anticipări le sale din interpretările ataşate textelor 
autobiografice; 

2) Consecutiv argumentelor anterioare e ste momentul de critică ideologică prin care 
se asociază metoda autobiografică obiectivistă ct:: mctatizicile occidentale centrate pe subiec
tul reflexiv, definit ca autor al propriei vieţi şi bazâ a rcal iti\ţi i ce constituie subiectul ştiinţelor 
sociale. Câtă vreme subiectul este el însuşi un produs al aparatelor ideologice, autobiografia 
nefiind decât o instanţă a reproducerii discursive a m�taforelor pl�rsonale şi sociale specifice 
unui anumit sistem social, este absurdă năzuinţa spr� cun(laşterea socialului ca si stem pornind 
de la expresiile subie�tive ale experienţei actorilor wciali .  Convc.nţi i le culturale, printre care 
autobiografiile sunt doar un gen discursiv anume:, imptm istorisiri, în care personal itatea locu
torului joacă un loc central (egocentrare şi benificiwţâ în jargon psihosociologic), iar 
biografia este organizată în vi::tutea unei coerente i uzorii ( conservatorismul cognitiv)S aces
te deformări caracterizând s·:hcmatic ceea ce B :mrdieu a denumit "iluzia biografică"6. 
Sociologul francez afirmă c:hiar că " . . .  biografia t:st•! aproape intotdeauna o istorie discontinuă 
căreia îi l ipseşte coerenţa internă", sensul aparent al an:steia fiind un produs al arbitrariilor 
culturale ce impun această i : uzie de pe trei fronturi :  cc·nstrângerile sociale, expectaţiile 
cercetătorului şi dorinţele subiectului. 

Prin accentul pe aceste probleme se modi l1c� ndi caJ atât metoda cât şi obiectivele 
acesteia. În acest sens scopul analizei biografice devine relevan:a modal ităţilor prin care 
subiectivităţi de un anumit tip sunt constituite prin procesele intersubiective7, refuzându-se 
subiectivităţii statutul de homunculus misterios a�:cLms îr ţeastă şi definindu- 1 ca produs cul
tural (re-)produs în practica socială. Ipostaza esenţ ială L acestei practici  fiind comunicarea, 
obiectivată printre altele în discursuri şi texte, autobiografi�• se află în situaţia de a incorpora 
convenţiile şi determinările în funcţie de care se proclamă subiectul în textele sociale. 

Pentru noi însă, constituirea subiectului în discursuri este doar un aspect al tematic ii 
definirii realităţii sociale ca spaţiu de opoziţii in"terg:-upale ce: de1inesc în general problema 
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relaţiilor interetnice. Alătmi dt: "sinele interetnic" <:a;c se pro iec�ează în te�t, int�rvi�i l
_
e 

noastre incorporează şi reprezentările prin care relaţia dintre minontatea maghtară ŞI maJOri
tatea română este făcută comprehensibilă. Studiile c ognitivi�te au arătat destul de convingă
tor maniera schematică în care indivizii îşi reprezintă sine!·� sau real itatea ce le încadrează 
existenta&. Concluziile acestor cercetări ne-au orienl�t p Jternic, n,cunoaştem, demersul 
investigativ. Metodologia cogmtivistă, cea a rcprezenCirilor sociale i'n special, perpetuează 
însă, credem noi, anumite c ontrac. icţii interne care mai cur�nd sau mai târziu vor duce la o 
punere în cauză a acestei paradigme. Amintim aici n(:g�u·�a problemei adevărului, în condiţi
ile în care se recunoaşte reprezt:,ntărilor sociale sau sch!Jnelnr wgniti ve rolul de intermediar 
al oricărei cunoaşteri, sau accentu:1 pus pe validitate .sa11 lidelitHte în detenninarea empirică a 
raportului dintre cogniţie şi comportament în ciuda a•;c•!ptăr . i  prirnatului "definirii situaţiei". 
I ntr-o asemenea abordare textul poate c on.c;titui obiett d·� studiu doar în raport cu ceea ce "fac 
obiectiv" subiecţii în laborator, snu în viaţa cotidian;i 

Pentru noi istorisiri le sunt (re-)produceri imag natin ale subiectului locutor cât şi a 
realităţii spre care se indică în text. Biografia personal�- cât ·li contextul în care este inserată 
capătă un sens prin ceea ce Ricoeur denumeşte "imaginaţie ,Jroductivă"9, prin travaliu fabu
latoriu şi metaforic, astfel încât textul s;l se conformeze presi unilor spre un anumit tip de 
coerenţă rezumată de Bourdie'J 'In ideea de "iluzie biognfkă" sau de către Derrida în 
"metafizica prezenţei" .  

Metoda 

Iniţial, ne-am propus duu.\ obiective: 
1 )  Să urmărim reconstrucţia sinelui în conte:ctul problemei etnice, presupuse de 

interviurile înregistrate, prin rdidaea modalităţilor da� expre::ie a anumitor trăiri - a căror rel
evanţă este stabilită prin însăşi prezenţa în naraţiune, pri n cxtcagerea strategiilor atribuţionale 
prin care experienţele trecute sunt făcute comprehe ns tbile şi prin inventarierea punctelor 
nodale recunoscute de naratori. 

2) Să stabilim tipuri de cadre explicative prin ( CII; eKperienţa personală (facticităţile) sau 
de alt gen, de o natură mai mult sau mai puţin imaginară., stmt im:erate într-o intrigă coerentă, într
un text care poartă atât marca narativului cât şi pe cea a re1lexiv-spec ulativului. 

O primă etapă a analizei a fost segmentare:a protocoalelor de interviu în marile 
unităţi tranfrastice autonome, denumite de noi tem!, sau unităţi tematice, omoloage 
mitemelor la care face referire Lt:vi-Strauss, sau unitfltilor dramatice presupuse a alcătui 
naraţiunile pure. În faza următoare am atribuit aceste unităţi une ia sau alteia dintre categori
ile analitice descrise anterior: teorie(-cadru), naraţiune ( lac �ic1tate), pw1ct nodal, definind 
simultan secvenţele interpretative ca m'ostre ale fazelor ;; tribuţionale ale istorisirilor. Evident 
că nu toate unităţile tematice distinse intră cu necesitate I'n vrfuna dintre: aceste clase şi că, în 
acelaşi timp, o temă abordată de subiect poate fi introdusă concomitent în mai multe dintre 
aceste clase. 

Realizând apoi invcntaw ale temelor identific;ltc am ::esizat rel ativ scăzuta lor diver
sitate şi diferenţiere pe plan interindividual în raport cu num�rul d·e teme ce apare în fiecare 
interviu în parte, fiind manifeste ,  în acelaşi timp, anumite uniform ităp în seria de interviuri 
cu românii, cât şi în interviurile cu maghiarii.  În conse:ci nfli, �.m renunţat la o parte a proiec
tului nostru şi ne-am axat pc urmărirea reconstruciei aul obiografice .:1 sinelui etnic şi pe 
schemele explicative utilizate de subiecţi în aceste produ cţii narative. 
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Teorii cadru 

Unul din obiectivele studiului nostru îl ccnstit'Jie extragt:rea teoriilor-cadru prin care 
problema etnică ş i  experienţele prin care individul intră în contact cu ea devin inteligibile prin 
inscrierea lor intr-o intriga, sau într-o schemă expl icativă. Comparaţiile constructelor de acest 
tip întâlnite la subiecţii români şi maghiari ofera. u 1 indiciu cu pnvire la modalităţile prin care 
situarea socială diferenţiată poate determina m"d 1lităţi de semni1icare distincte în raport cu 
această problemă. 

Trebuie sâ formulăm, totuşi, câteva prec:iză ·i reft:ritoare la ceea ce înţelegem prin "teorii-

cadru". în linii mari, ceea C{' noi denumim astfi!l poartă In alte contexte variate denominaţi i :  

scheme cognitive, reprezentări sociale, i ntrigi, f:tb11lt: to ate aceste putând fi folosite şi în cazul 

aplicaţiei noastre cu l imitde pe care orice afiliaţie epistemologică o poartă asupra analizelor 

efectuate. Deoarece noţiunile enumerate anteri o :, ch ar dacă aproximativ echivalente, au 
conotaţii care nu pot fi neglijate la o lectură rig-1roasă, am ales o soluţie proprie, considerată 
a fi cel mai bine adecvată .�tt; diului nostru. Astfi!l ,  în timp ce "teoria" trimite la schematismul 
şi eficienţa pe care sistemele ipotetico-deductive le inc:uc în procesele inferenţiale, prin con
ceptul de "cadru" sugerăm <' funcţionare asemănMoare cu cea a reprezentărilor sociale, aşa cum a 
fost ea descrisă de Serge Mo�covici 10; teoriile-cadm fac recognisc ibilă realitatea percepută prin 
ancorarea experienţelor într-un unives de determmăl i famili<Jr1 1 •  

Teoriile-cadru au in text două forme dementan� : ele pot fi explicite, constituind 
unităţi tematice distincte sau sunt implicite în maniercl c In care anumitor teme li se atribuie 
anumite semnificaţii .  Aceste forme se pot îngemlina in text sau una dinte ele poate prevala 
asupra celeilalte. Avem, astf.�l, naraţiuni în care dimensiunea "teoretică" domină istorisirea 
astfel încât elementele expcrienţiale nu fac dedt s l  pig:nentt:ze, să ilustreze un anumit cadru 
în timp ce în cazul altor im�rviuri teoriile implicite tn!buic;>c extrase dintr-un şir de facticităţi . 
Extragerea acestor teme a relevat că interpretarea rdaJ iilor interetnice de căte subiecţii 
români recurge la un număr l imitat de teorii-cachu 1rin <:are, uzând de procese de categorizări 
şi atribuiri schematice se introduce ordine în fluJ�.ul r,ara�iun ii . Într-o prezentare sumară, aces
te cadre ar fi: 

1 )  "Teoria blinuielii" : există o falic ma; mult sau mai puţin accentuată între mase şi 
liderii acestora. 

Normalitatea relaţiilor cotidiene este pc ·turbată de extremismul unor lideri care 
înteţin o atmosferă tensionată din diferite motive. 

2) "Teoria trăsăturilor ": tensiunea este de1:erminată de diferenţe intercategoriale care 
cauzează conflictul de o manieră deterministă: unguri i  pot t1 nostalgiei, frustraţi în imperialismul 
lor, sanguinarzi, incorecţi, specializaţi genetic pentru dominare, îngâmfaţi etc. ; românii de aseme
nea, sunt stereotipizaţi ca paşnici, corecţi, blânzi, laşi hoţi. fă ră con�tiinţă naţională ş.a.m.d. 

3) "Teoria minoritarului" : apartanenţa la r categorie minoritară cauzează comporta
mente şi stări specifice precum " i ntensificarea senl imen�elor patri otice". 

4) "Teoria acti unii şi reacţitmii" : orice luare d;! poziţie ., organizare, acţiune a unei 
grupări (de obicei cea de apartenenţă) este conse :inţa logică a unor provocări venite din 
partea celeilalte. 

5) "Revoluţia - cut ie a Pandorei " :  subiecţii percep o înrăutăţire dramatică a relaţiilor 
interetnice după evenimentele din iarna lui 1 9  g9 . Relatia de cauzalitate dintre cele două 
chestiuni fiind în general obscură, am putea spun � că �unt asoci ate prin participarea la o 
schemă cognitivă mai ampl�, care culpabilizează Re?o!uţ ia pentru deteriorarea unui ansamblu 
vast de elemente ce compun existenţa cotidiană. 
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Aceste teorii-cadru se evidenţiază ca scheme ex plicat ive cu o mare autonomie în con

strucria textuală, pe ele grelăndu-se :;ubcadre ce specifk:i demente le vizi unii de ansambl�. �s�fel, 

extremismul politicianist îşi gâseşte explicaţa in intere:;e meschim: şi speclllează caractensttcl ale 

maselor precum "lipsa de culturl!." , "lipsa de informaţie ",  " criza morală şi economică" etc. Nua�ţ� 
specifice conferâ textelor studiate şi ipoteze precum cea a naţio nalismulu[ îngheţat, a Revoluţtet 

ca punct crucial în evoluţia relaţiilor interetnice, trirniturile la rolul istoriei în fonnarea unor 
trâsături sau în cultivarea anumitor resentimente, rolul a:ontr.ldi ctoriu a.l intelectualilor. 

O mare temă ce reapare în fiecare discurs (:stc cea a definir!i şi a descoperirii 
surselor tensiunii considerate ca problematice şi nu ele la sine 'lnţeleasă. In acest context, pe 
Jîngâ travaliul semiotic ce însoţeştt� dezbaterea probh�m:·,tieii "normalita.ţii" sau "conflictului",  
subiecţii incriminează instituţii precum şezl!.toarea, fam ilia. şcoala, tnstituţiile pol itice sau 
mass-media pentru construierea unui anumit sistem de dispoziţii înţe les ca set de atitudini, 
valori, stereotipuri şi prejudecâţi . 

O observaţie care se impune este câ teoriile-·;adru c 1 şi subcadrele se întreţes în dis
curs în variate combinaţii neputlndu-se evidenţia excluderi care si\ deeurgă cu necesitate, ele 
fiind aplicate elementelor factuale la care se face referi re de o manierf1 tlexibill!., astfel încât 
în final să se obţină coerenţa urmiirită. Astfel "teoria b irmielii ' '  poate fi foarte bine aplicată 
unor experienţe în conjuncţie cu "·�eoria trăsăturilor" . Pe de alt:1 parte, anumite elemente ale 
macro-teoriilor enumerate par a ii corelative unor cadre c•! clcpăşes(: problematica inter
pretării relaţiilor interetnice. Categorizâri pozitive a.le a:eluil alt sunt <!1lociate, de pildă, unei 
atitudini negative faţă de propriul grup sau reprezen1ării  acestuia ca puternic eterogen. Mai 
departe, trebuie semnalat câ urmărirea consistenţei nu face, în multe im:tanţe, decât să sub
linieze precaritatea interpretărilor, subiecţii oferind ac.est·ori J'ncadrări multiple dar contradic
torii, opţiunea în favoarea uneia sau alteia, în cazul in c<1rc es te exprimată, decurgând clar din 
raportarea la arbitrarii culturale. Astfel, un caz de " fa];; prit:ten" este atribuit la un moment 
dat fie ingratitudinii, fie resentimentului , cât şi, în fine ,  spi1·itu lui rasei.  Arbitrariul cultural 
intervine în anwnite cazuri în care, de exemplu, locutorul recunoaşte i n dezirabilitatea "teoriei 
trâsăturilor", funcţionând el însuşi în calitate de critic al propriului discurs. 

În cazul subiecţilor maghi.ari, relaţiile interf:tni•;e sunt Intr-o manieră mult mai mică 
interpretate prin prisma teorii lor trăsăturilor şi minoritarului, aceasta din unnă fiind aproape 
inexistentă din repertoriul tematic al textell}r investi gat,:. Ex ::�li caţia în termeni de acţiune şi 
reacţiune are în cazul maghiarilor marcate nuanţe de specificitata:. 'In timp ce românii atribuie 
reacţiunea in-group-ului culpabil iz;'i.nd, în fond, out-gr·JUp-ul ea ini):iator al unei secvenţe con
flictuale, maghiarii îşi asumă rolul de actant şi recuno�c românilor poziţia de reactant. Dar 
dacâ pentru români acţiunile maghiarilor sunt aberante, a �orm1le. etc . ,  în viziunea maghiarilor 
majoritarii reacţionează, la rândul lor iraţional, cu susceptibil itate e:�ccsivă. Maghiari i îşi 
arogă implicit statutul de minoritate activă, inovatoare, blocat1l fn demersurile ei progresiste 
de către o majoritate suspicioasă, manipulabilă. Pe de alt i parte originile tensiunilor existente 
sunt prezentate în unele cazuri ca rezidând în eroarea istoricl!. săvârşitâ de către unguri în 
raport cu românii din Transilvania în timpul revoluţie[ din 1 848 .  

Alături d e  aceste teorii-cadru, subiecţii ma�;hi ari n:curg la urt motiv neîntâlnit în 
cazul celor români: " noi (maghiarii) suntem dezbinaţi, în timp ce: ei ( românii) sunt uniţi " .  
Acesta este o manifestare evidentă a ceea c e  în aborci:irile so :iocognitive ale relaţiilor inter
grupale este denumit efectul de omogenitate al out-grup .. ul':.li, adi că "tendinţa membrilor unui 
grup de a percepe şi de a judeca pe membrii acestui grup în mod mai diversificat şi eterogen 
decât o fac membrii out-grup-ului" I J .  Faţă de frecvenţa ridica1ă cu care este utilizat acest 
cadru în interpretarea raporturi lor dintre cele dou! etnii. de către subiecţii maghiari, 
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reprezentarea ca eterogen a in-group-ului esk ahsent:i la români sau implicită în cele 3-4 
cazuri în care aceştia exprimă o evaluare negati"Vă � grupului de apartcnentă. Aplicând 
" ipoteza opresiunii ' l 4 putem afirma d. maghiari1 S•! comporlli ca şi reprezentanţi ai unei cate
gorii cu status superior. O atare interpretare se cer·! a fi validată prin studii extensive, nefiind 
clar dacă discordanţa observată între reprezentările  util izate de c ele două grupuri de subiecţi 
se datorează unor coduri culturale cu valoare de generalitate sau este determinată de factorii 
contingenţi ce au afectat sdectia restrânsului nc•st ·u eş.mt ion. 

Construcţia autobiografică a sinelui et oite 

Proiectarea sinelui dnic ctmoaşte tendmţelc r.:ctmoscutt: şi  în alte studii referitoare 
la memoria autobiograficii, anume respectarea urdinii tcmpora]c în evocarea episoadelor 
autobiografice, centrarca pe sine, beneficienţl şi wnservatori smul cognitiv15 •  Subiecţii 
români se conformează, aparent, modelului obi �c �ivist �e pune Jccentul pe puncte cruciale, 

aşa-zisele epifanii l 6  in org.J.mzarea secvenţială z. memoriei autob iografice, care ar fi jalonată 
de evenimente importante ce -şi  pun amprenta a:mpra existenţe i individuale. Nu trebuie uitat 
însă că apelul la facticităţi este solicitat de scenariul dialogului dintre subiect şi intervievator, 
această impunere instaurând o tensiune care devim uneori conştim1tizată şi exprimată. Astfel, 
unul dintre subiecţi i  noştri se declară la un moment dat inapt de a oferi un inventar de fapte 
relevante. Majoritatea·, îm;ă, nu întâmpină greut;iţi ÎL a n:construi o naraţitme coerentă, 
articulată pe secvenţe memorabile. 

Remarcabil în aceste :.storisiri este caracteru 1 lor s<.:h(!matic, relevat în utili7.area unui reg
istru tematic limitat astfel încât o biografie inteligi )i!ă din pf:rspe(:tiva problcmaticii relaţiilor 
interetnice este construită în raport cu repere care rev in cu ohstinaţic în mai toate interviurile. 

Iniţial doriscm să verificăm anumite ipotc:w referitoare la relaţia dintre experientă şi 
expresia acestora în naraţiunile autobiografice, la rnanicrele de atr ibuire şi să facem un inven
tar al punctelor nodale narate de subiecţi i  noştri . ,\poi am observat că, în ciuda pretenţiei la 
unicitate, fieccu:e biografie pil:-ca doar o ipostazil a unui model ide.al , ca şi cum, indiferent de 
diferitele stiluri atribuţiona le, narative, fiecare vi; .ţă (r·!)produsă converge, alături de cele
lalte, spre unul sau două sensuri prefabricate . ·n:rntlc ca·�e orientează reconstrucţia narativă a 
sinelui în planul relaţi i l or interetnice sunt, re:;pe•;tând sccventiz!li tatea lor temporală, dar 
neavând pretenţia de a face o enumerare exhaustivă ci �.peranţa de a le fi extras pe cele mai 
importante, următoarele: 

1 )  Fami lia de provenientă ca instanţă de aparat ideologic , temă asociată proble
matic ii atrocităţilor horthys �e. cu care subiecţi i  11 :.1 au avut .;ontact decât prin istorisiri ; 

2) Prietenii de joacă din copilărie de naţional i tale maghiară : referirea la acest aspect 
imp lică destul de frecvent şi discutarea problemei socializării lingvistice : de fiecare dată 
românul este cel care-şi recun.Jaşte o incapacitare de a înv��ţa l imba maghiară ; 

3) "Falsul prieten'' - deteriorarea recunoscută a relat i i lor interetnice survenită după 
punctul crucial reprezentat de Revoluţie este ilustmt dt: către jumătate dintre subiecţi prin 
cazuri de relaţii de prietenie cu unguri, rupte de lC·!Ştia din urmă . Din aceasta s-ar dezvălui 
trăsături categoriale refulat·� în perioada comunistă (te·Jria naţionalismului îngheţat) şi se 
obiectivează incitările operate de lideri i maghirui. 

Vis-a-vis de cele expuse sunt necesare dh:va o Jst:rv.lţii . 
i) Abordarea Lemelor este circtm1stanţiată de datele obict l.ive ale existenţei tlecărui 

subiect. Nu toţi au copilărit în comunităţi mixt•! nc:wf,nd în consecinţă prieteni de joacă 
maghiari. Pe de altă parte , tema atrocităţilor horthysle parc a: se autonomiza în raport cu expe-
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rienţa concretă a comunită�ii de provenienţă. . ii) Utilizarea temelor de mai sus este afectată şi de twriile-cadru prin care problemattca 
relaţiilor interetnice este interpretat� de subiecţi. Astfel 1 :n ca�. de fds prieten poate fi explicat de 
incitări sau prin tr��turi negative •!liberale ulterior Revolufic i .  

i i i) Aceste trei teme defi nesc axul p e  care �:t: C·)nstniesc majoritatea autobiografiilor, 
existând însă şi câteva exemple excentrice. O anum.itii i�;torie de viaţ:l vine în opinia noastră 
să justifice poziţia prezentata. a subiectului acestei hiClgrafi i în raport cu tematica naraţiunii. 
Sau, cum se afirmă în general . trecutul este o reccm tmcţic orientată de interese prezente. 
Majoritatea despre care vorbeam mai inainte tind ca in general să culpabilizeze �ategoria out
grupului, în ansamblul său, sau in parte şi să găsca:;cii justificări in-!,.JIUpului. In schimb cei 
care afirmă şi autostereotipii n egative nu par a fi a"U': niciod:llă experienţa falsului prieten. 
Din contră, relaţiile cu maghiarii sunt calificate a fi mai sincere sau mai eficiente decât cele 
cu membrii propriei comunita.ţi etnice. 

iv) Într-o accepţiune behavioristă, indivi:di :ţjung să··Şi definească realitatea în 
funcţie de experienţele lor.Ob:;ervaţiile noastre suger•:ază ipoteza contrarie, consi stentă cu 
tradiţia interpretativă din sociologic, potrivit căreia tră irile capătă se.ns în raport cu structuri 
de precomprehensiune inculcate prin variate forme de socializare ideologică. În consecinţă, 
autobiografia este doar o instanţă de reproducere a a.ccstDr ·>tructuri. În momentul în care au 
î�cercat să aplice scheme de inferenţe behavioriste asupra propri i lor istorisiri, unii dintre 
intervievaţi au sesizat confl ictul dintre o interpretare de tip interacţionist şi cel behaviorist, 
această conştientizare stopând I'n circularitate explicaţi 1 iniţi ată. 

Să evidenţiem acum constantele autobio,�rafi·ce specifice subiecţilor maghiari. 
Supunându-se aceleaşi conventii a vieţii ca desfăşurare de secvenţe în ordinea temporalităţii, 
familia şi prietenii de joacă sunt proiectate ca elem�ntl� impl icit esenţiale în evoluţi a sinelui 
etnic. Spre deosebire de unii dintre români, care se distantellză de casa părintească văzută ca 
loc al promovării intolerantei şi resentimentului, maghi:uii nu suft:ră, aparent, asemenea con
flicte : familia de provenienţă n�produce rar stereoti}nri , atimdini ofensiv faţă de majoritate; 
dimpotrivă, umanismul, spiritul conciliant, toleranţa, par L fi a•:hizi ;ii  din copilărie, con
trazise, precum vom vedea, de experienţele ulterioare . Pri•!tenii de joacă marchează şi ei 
biografiile într-o manieră ce intersectează variantele rom5ne·Jti, această implicând şi motivul 
asociat al românului care ştie ungureşte. intre românii care se declară inapţi în învăţarea limbii 
maghiare şi ungurii ce-şi evaluează prietenii dupa capaci·.:at �a acestora de a util iza l imba maghiara, 
toate acestea în cadrul jocului, al copilăriei, este impl:ica1 i probabil o dialectică a statm:ului in
grupul ului vs. statusul out-brrupulului reflectat în probkmde de so·�: ializare- l ingvistică. 

Mai mult, tema "falsului prieten" , unul din dinwnsiunile principale pe care îşi 
reconstruiesc subiecţii români biografia etnică, este aici de negăsit. Revoluţia joacă pentru 
maghiari un rol cu importanţă rel atlv scăzută secvenţe le narat� fiind aproape independente de 
acest moment. Pe de altă parte, istoria schematică a p �ietenul ui ingrat are un fel de core
spondent pentru maghiari, pentru care o temă predilectă est·;: c �a a românului cumsecade, bun, 
compasional, l iberal, descris îndeobşte ca opoziţionist, remarcat şi ex tras dintr-o majoritate 
implicit ostilă şi calificată a fi omogenă. 

O altă secvenţă ce marchează biografiile maghiarilor este contactul cu discriminarea 
etnică, care survine după intrarea în contexte instituţion ale mai l argi decât cele al e familiei 
sau şcoli i .  Superiorii ierarhici (români) distribuie ir.echitat i l  recompensele sau sarcinile, 
aplicând doar considerente etnice şi blocând accesul 5:ubi,�cţilor noştri ia oportunităţi care l i  
se cuvin. Dacă avem de a face cu discriminare efedivă sau cu tendmţa, demonstrată prin 
nenumărate studii l7, de a atribui cauzele eşecurilor unor ekmentc t:xterioare este un aspect puţin 
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important în raport cu constan:;a acestui motiv în � io5mfi� l1! et�ice ale .maghiarilor intervievaţi . •  

Compararea autobiografiilor schematJ•;e s.eh1 ţatc m an::�.hza noastrli ne sugereaza 

câteva concluzi i şi ipoteze: 
1 )  Persoanele inclu:>e în eşantionul nostru tind In mod evident să-şi proiecteze o 

existenţă lineară, desfăşurată pe o axă ce respc::dă te mporalitatea convenţională şi este mar

cată de evenimente a căror ruticulare secvenţialii şi inlup ['etare - prin teoriile-cadru reliefate 

în studiul nostru - construiesc: un subiect prezent coerent, dis punând de o identitate justificată 
prin evenimente anterioare . 

2) Momentele memorabile implicate în defmirea sinelui etnic sunt extrase dintr-un 
registru restrâns şi conferă acestor autobiografii un c·.aracter sten:otip ce transcede unicitatea 
implicată de variatele stilmi narative sau de contin.?,enţele fiecăre i existente în parte. Cum am 
mai arătat, aceste istorisiri pa.r repetări a unu sau couă ·1ieţi cu caracter prototipal. 

3) Aceste modele biografice sunt val abi i c  la nivel intragrupal, comparaţiile inter
grupale evidenţiind specificităţi marcante. Man:a majoritate a acestor disparităţi ar putea fi 
atribuite situaţiilor specifice in care au evoluat trai ectoriile biografice ale subiecţilor din cele 
două categorii .  Dincolo df: caracterul de construcţii sccială, sau chiar prin forţa inerentă a 
constructelor sale, etnicul �;i aspectele corelative c•mstituic un câmp în care intenţiile şi acţi
unile actorilor sociali au un număr limitat de grad·� de l ibertate. Faptul de a fi minoritar sau 
majoritar (din punct de vedere social, fireşte) , de a traversa obligatoriu anumite instanţe de 
socializare, de a achiziţiona anumite competenţe Cll lturde ş.a.m.d . instituie inerent un sistem 
de poziţii şi dispoziţii faţă de care prejudecata, disniminarea, resentimentul sau nostalgia par 
consecinţe fireşti. 

Să remarcăm că di ferenţele intergrupale !lUat relative la similitudinile intragrupale. Pot 
explica factorii situaţionali la care am făcut referin: mai în :tinte, frecvenţa ridicată a temei "falsu
lui prieten" la români şi absenţa acesteia în istorisirilc subiecţilor maghiari ? În acelaşi context, să 
nu uităm că toţi subiecţii manifestă din plin "iluzi:! hiograiică" amagându-se că viaţa lor capătă 
sens în primul rând în raport Cll evenimentele legate direct de biogra fia care se narează. 

Explicaţia noastră pleacă de la observaJia dt! b:m simţ c:� orice autobiografie este o 
povestire care-şi caută coerenta prin practici al .imag inatiei productive dintre care punerea în 
intrigă e unul dintre cele mai importante. Fabul aţi a  de acest tip suplimentează deformările 
evidenţiate deja de dUre cognitivişti : memorie �:dectivă, egocentra.re, erori atribuţionale etc. 
Intrigile pot fi, teoretic, infinit de variate dar cea ce le constrânge in anwnite tipare este 
căutarea unui sens acceptabil în interacţiunile sodale. Având în vedere că autobiografiile 
indică spre un subiect actual prins într-o anumW1 reţea de poziţii şi dispoziţii manifeste, con
vergenţa spre acest actual a ceea ce s-a întâmplat eHe di 1 nou soli ei tată de convenţia consis
tenţei. De vreme ce biografia şi finalul acesteia in pr�zt:nt sunt doar închipuit sub controlul 
subiecţilor, ar putea fi aceştia mai autonomi in raport cu is torisirile lor despre aceste vieţi ? 
Răspunsul nostru negativ îl argumentăm prin rt!ZUmarea unui model al construcţiei autobi
ografice a sinelui etnic. 

O primă determinare vine pe calea codurilor ce reglementc:ază definirea identităţii în 
epoca modernă. Cunoaştem c:i subiectivitatea, intn.iori1atea, identitatea, etnicitatea, perso
nalitatea, viaţa ca traiectorie lineară pe axa timpului precum şi multe alte reprezentări 
considerate ca-de-la-sinc-înţei ese sunt produse� ale modernităţi i .  Ele orientează în mod 
hotărâtor modul în care l umea, dar şi sinele, sunt inţde5e. Acest1� macrostructuri reprezen
taţionale constituie doar sintaxa, dacă putem să uti l izăm o analogie lingvistică, prin care se 
articulează autobiografia, inclusiv cea etnică. Din acest punct de vedere este puţin plauzibil 
să găsim diferenţe între naraţi unile oferite de subiecţii maghiari şi cei români . 
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Un al doilea nivel de dt:terminare este cel al eonven! i i lor contextuale, contextul con

stituindu-se în cazul nostru din rea.litatea social definită - �i întitrită pr1 11 instituţii speciale - a 

separării în grupuri etnice cu sturute reciproce şi istorii particulare. Integrarea ansamblurilor 

sociale presupune identităţi consonante care sunt produse ŞI gestionate prin instituţii speci

fice, de genul familiei , şcolii sau mass-media. Reprodw:erea sau transformarea acestor iden

tităţi , a se înţelege şi biografi ile ce le se justifică narath-, se asigură în orice instanţă de inter

acţiune intersubiectivă. Aparatde ideologice de genu l ·.::clor menţionate mai sus asigură 

subiecţilor repertoriul tematic şi schemele explicative prin care e i  îţi a.tribuie o istorie con

venabilă. În acest fel se explică caracterul schematic şi convcrgcnt a biogratiilor produse de cele 
două grupuri de subiecţi iar deosebirile dintre produsele celor două categorii îşi au, neindoielenic, 
originea în aspectele de context ce It: separă. Tot aşa se explică \;i modul în care o afiliaţie politică 
anume pare asociată unei autobiografii etnice specifice In •:azul românilor, de exemplu. 

Autobiografiile construite sub imperiul detemtinărilor descriBe anterior devin doar 

unităţi ale unor serii mai mult sau mai puţin omogene� relevllnd in plan�l singularitl!.ţii dimen
siuni ale instanţelor supraindividuale. Este ca şi cum au1 obio:�rafia ar funcţiona ca rezumat al 
proiectului grupului cu care individul se identifica.. De aici abordării(: de către maghiari, de 
pildă, ale unor teme precum transilvanismul sau Monarhia Austro-Ungară sau referirile 
româneşti la problema cunoaşterii de către maghiari a 1 mbii romnne sau la interesanta temă 
a maghiarului care vorbeşte mai bine româneşte dec:'r: etnicii români înşişi. 

O asemenea interpretare a construcţiei sin el Ji în context etnic trimite l ogic la 
probleme epistemologice şi ontologice: 

1 )  Este explicaţia noastra de natură structuralis11i ş , dacă da, cum soluţionează ea 
chestiunea schimbării, a dimens iunii diacronice a fenomenului':' 

2) Care este locul autonomiei individului într-IJll câmp în care identităţile, definiţi
ile situaţiei îşi au originea în ekm;:nte supraindividuale iar contextul este arareori controla
bil la nivel pragmatic? 

Referitor la primul aspect, plecăm de la prenisa · că problema identităţii, a con
strucţiei spaţiului social, a definirii situaţiei, nu epuizea.;�ă nic:i pe depa1te sfera interogaţiilor 
sociologice. Am arătat că suhstanţa ideologică a unei cr·lccti �·iUţi um<me este contextuală şi 
în nici un caz nu poate fi intcrpret�1tă plecând doar de la i storia ideilor, sau a reprezentărilor, 
cum încearcă unii. Istoria unei instituţii nu este reductibili LJ. istoria reprezentărilor pe care 
ea însăşi sau alţii o au depre ea. Este loc, prin urmare, :;,i pentru abordări economice, polito
logice, demografice sau istoriografice ale etnicului. Contextualitate:a reprezentărilor explică şi 
d.iacronia lor, fiind trivială a1im1aţia di schimbarea unor dement•: de context impune modificări şi 
la nivelul definiţiilor corelative acestui context. Relativ :a 1 doua c hestiune premisele noastre nu 
mai lasă prea mult loc autonomiei individuale. 

Codurile culturale oferli atât cadrele explica tii l or cii' �;i posibilităţile de critică ale 
acestor cadre astfel încât libertatea :mbiectului se restrf.nge la l im itele competenţelor sale intr
un anumit sistem de semne. S-a evidenţiat, de exemplu, i rr  analiza teoriilor-cadru, ca. subiecţii 
nu se cantonează, în unele cazuri, intr-o linie interpretati va univoc�i ci recunosc ambiguitatea 
anumitor situatii, oferă exp l ica)i i multiple, şi chiar criti că anumite evaluări schematice, 
ferindu-se de aprecieri sentenţioase. 

NOTE 
1 .  Cercetarea se desfăşoară în Austria, Croaţia, Jugoslavia, Ro1r.ânia, Slovacia, Slov�nia, Ucraina şi Ungaria. 
2. L. Smith, Bib/iographical Method fn Handbook ofQualit,"Jttve ReJearch, N01man Denyin şi Yvonna 
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S. Lincoln coord.,  1 996, Newburry Park, C.A . . , Sage, p. 296-298 .  
3 .  N .  Denzin, lnterpretatlve Biography, Newburry Par� . C . A .  Sage. 
4. K.F. Bohler, B. Hildenbrand, Conditionr for Socwlogica/ Research, in "Biography in International 

socio1ogy'', 1 994, Sa�.e. 
5. Şt. Boncu, Eul în cogniţia socială în Psihologia .mcraiă - aspecle contemporane, Adrian Nico1au 

coord. laşi, 1 996, p. 1 49- 1 50. 
6.  K.  F. Boh1er, B.  Hi1denbrand, op. cit. 
7. Ibidem. 
S .Şt. Boncu, op. cit. 
9. P. Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, 1 995. p. 1 g. 1 '). 
1 0. S. Moscovici, Fenomenul nprezentări/e sociale i·n �eprezentările sociale, coord. A. Necu1au, 

Bucureşti, 1 995, p. 33-53.  
I l .  Dealtfel conceptul de "cadm" este utilizat în acm:tA accepţiune de c!itre specialştii in analiza dis 

cursului; vezi P. Donato, Politica/ Discourse Ana(ysis în Stud�·ing Co//ective Action, coord. 
Mario Diani, Cambrid ge Univ. Press, 1 99.2 , p. 1 3 7- 1 63.  

12.  Denumirile teorii1e-cadm sunt conven�ionale. Am dont, totuşi ,;a ek să rezume cel pupn metaforic 
- con�inutul categori ilor explicative pe care le dese nnea1:ă. 

1 3 .  F. Lorenzi-Cioldi , Refaţiite l'ntre gntpuri: identifate socială şi identitate personală în Psihologia 
socială - aspecte contemporane, coord. A. Ni1:olau, Ia�i. 1 996,  p. 365. 

14 .  Ibidem, p. 370. 
1 5 . Şt. Boncu, op. cit., p. 148- 1 49.  

1 6. N. Denzin, op. cit. 
· 

1 7. L. Matei, Teoria atribuirii în Psihologia socială, -:oord. 1. Radu, Cluj-Napoca, 1 994, p. 49-6 1 .  

THE AUTOBIOGRAPHICAL STRUCTURE O F  THE ETHNICAL SELF 

The autobiography of 1:he ethnical self is an inevitah:e element of social de finition in a space 
of social de finition in a space of opositions between groups, wich ddine in there turn the space of opo
sitions between groups, wich dellne in there turn thc pwblems of the interetnica! relationship. 

The corresponding methodology, inspired by :hc rnost modem analysis tehnics of the inter
viewed subjects, in· order to rn�tke an autobiographi cal comtruction, �:uggest two objectives: 1 )  the 
reconstruction of the sel f,  in the context of ethnical problemt; and 2) stipulation of explanatory back
ground, the imagina!')' includcd. 

The study is aplied fi:om the point ofview of th•l Romanians and Magyars with accent on "epi
fanii" - it means on crucial rnom!nts of the crisis. 

There are themes that define the acces on whi :h is bui ld the s utobiography; at the same the 
existing autobiographical conslants are materialized a:> well to the Romanians and the Magyars. 

The comparison of the schematica! autobiographies leeds to sDme conclusions and assump
tions, verified also by the Levi-Strauss structuralism. 

The autobiography �·orks as a result o f the pro.i ee.\ of th.: group with wich the individual iden
tifies himself. 

The appearing problemes wich must be solvcd could be the ,;hangement of the evolutive 
dimension of the phenomenon n:garding the validity or strueturalist theorie and place of individual 
autonomy in a complex detem,inative context. 
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DESPĂRTĂMÂNTUL CENTRAL JUDEŢEAN 

MIERCU
,
RE.A-CIUC AL ASTREI ( 1 922- 1 940) 

Nicu Vrabie 

427 

Create pentru "a servi de mijloace prin can: sa. se poată ajunge mai uşor scopul 
Asociaţiuni i, intrând acelea de mai deaproape atingere CiJ poporul şi răspândind la acela 
învăţătură în toate direcţiunilc", dcspărţămintele aveau de îndeplini :: unele sarcini concrete: 
adunarea "de producte literare d� tot felul"; explicaţi i şi sfaturi în legătură cu funcţionarea 
diferitelor tipuri de maşini folosite în agriculturA; d �seh iderea, pe lângă şcoli săteşti, a unor 
cursuri "de pomărit şi vierit, de grădini şi alte ecotwmii";  orientarea sătenilor spre "a 
îmbrăţişa pe întrecute diferite ramuri ale industriei şi con·.erciu"; organizarea de expoziţii ;  
răspândirea broşurilor ş i  publ icaţiilor editate de Astra. Prin înfiin�area despărţămintelor, 
Astra încearcă sâ realizeze o mai strânsă şi eficientli le ;�ătud cu membri i existenţi, să asigure 
înfăptuirea unor obiective având drept ţel răspândir·�a ştiin;ci şi a culturii în rândul maselor 
populare din ţinuturile transilvănene. 

intreruptA din cauza primului război mondhll , acţiunea de întemeiere a unor noi 
despărţâminte cunoaşte un revcniment o dată cu încho!icrea păc i i .  De la 22 despărţăminte, pre
văzute în "Regularea mijloacelor spre ajungerea s·:::O !Jului Asoc iaţiuni i transilvane pentru 
literatura română şi cultura poporului român", regulam �nt a;Jrobat în adunarea generală de la 
Şomcuta Mare, din august 1 869, �e ajunge în 1 9 1 8  J�, &7 .  Peste trei ani, număru1 1or creşte la 96, 

în 1 922 adăugându-se încă noua despărţăminte printre care :;e află. şi cel din Miercurea Ciuc. 
Fondat la 5 iunie 1 922, dcspărţâmântul din Miercurea-Ciuc cuprinde "comunele 

judeţului, cu excepţia a 9 comune, cari formează des păr :ărnântu 1 Giurp!u". În ziua constituirii 
se stabilesc membrii noului despărţământ: 2 membri f�mdatori, 1 8  m�mbri pe viaţă şi 24 de 
membri activi, împărţite in funqic de suma achitată dn�pt cotizaţie. Mai târziu, au fost atraşi 
şi alţi membri ajutători, aceştia fiind, în marea lor m<:jori tate, ţărani din localităţile judeţului. 
Comunele în care existau membri ai Astrei au primit dt�numirea de agcnturi, intrând în com
ponenţa despărţământului. Îndatoririle noului despărţământ decurgeau din statutele Astrei. 
Membrii aveau sarcina de a contribui la acţiunea de cultu; ali zarc prin conferinţe, prelegeri popu
lare, înfiinţarea de şcoli ţărăneşti, cursuri de alfabetizan:, răspândind în popor publicaţiile Astrei, 
creând case naţionale şi case de citit, întemeind cooperath c �i , .însoţiri agricole" etc. 

Membrii activi şi fondatori alcătuiau adunarea g-�nerală, care se convoca în fiecare 
an, de obicei în luna iunie. Adunarea generală alegea directo:·ul despăi1ământului, secretarul, 
casierul, controlorul, comitetul de conducere, hotăra în priv inţa activitâţii vi itoare a 
despărţământului, a felului şi de st inaţiei fondurilor existente ; confinna primirea noilor mem
bri, în funcţie de recomandările şi îndrumările Astrci, lua măsuri \:n scopul indeplinirii 
obligaţiilor ce reveneau despărtărnântului. Între doilli adunări generale, despărţământul era 
condus de un birou format din director, secretar, casie:r ·;i coutrolor. Directorul despâ.rţâmân
tului (numit mai târziu preşedinte) coordona munca membrilor din comitetul de conducere. 
Răspundea în faţa Astrei de întreaga activitate a despiirţ hnântul ui. Secretarul asigura ţinerea 
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la  zi  a corespondenţei, alcătuia planul de muncă, avea în grijă biblioteca despărţământului, 
populariza şi răspândea publicaţiile Asociaţiunii e :c.  Casierul strângea cotizaţiile de la mem

bri şi administra averea despărţământului; reparti1:a �umc de ham pentru cărţile şi publicaţi
ile necesare biblioteci i ;  acorda împrumuturi unor agcn :u ri ; întocmea lista cu cheltuieli între 
două adunări generale etc. Controlorul veghea as 1pra modului [n care se utilizau fondurile 
despărţământului şi agenturilor. Înainta rapc·arte paiodice ' omitetului de conducere. 
Comitetul de conducere, alciHuit din responsa'Dil i  1 agenturilor, iar din 1 930, din preşedinţii 
despărţămintelor de plasă, ţinea şedinţe de două ori p t� l ună. Rezolva problemele curente, 
analiza modul în care agenturile îşi îndeplineau sarcinile, aseulta rapoartele delegaţiilor care 
participaseră la diferite manifestări culturak îr 1 j udeţ, stabika obligaţii le ce reveneau 
despărţământului. Comitetul desemna delegaţii c are sii-1 reprezinte în relaţiile cu celelalte 
despărţăininte şi cu Astra. 

O atenţie deosebită :;e acorda preocup.ări l :�r având drept scop cooptarea unui număr 
cât mai mare de membri. În a.ccst sens, directorul dc!;p�rţ� miintul ui, în raportul pe anul 1 925 
dltre comitetul central al Astrei, menţionează: ,,U m1ăn:sc id�ea de a atrage întreaga intelec
tualitate a oraşului : deja sunt înscrişi judecători i  şi a vocaţi i". Alirturi de aceştia, vor fi atraşi 
învăţători, profesori, medic i ,  funcţionari, inginer; ş a . Pe a.ni, s ituaţia membrilor despărţămân
tului se prezintă astfel :  1 922-44 de membri; 1 92.3-49; 1 924·· 50; 1 925/1 927-45; 1 928/ 1 929-40; 
1 930/1 932-2 1 ;  1 933-24; 1 9341 1 935-30; 1 936/1 94(t-3 J .  

Adunarea generali\ a Astrei, ţinută în :: 925 la Reghm, hotărăşte ca despărţămintele 
aflate în centre de judeţ s� se numească ,.Despâr"ţliminte central }udeţene", iar fostele agen
turi " cercuri culturale ". Din dările de seamă trimise la S ibiu, reiese că, încă din 1 925, 
comitetul de conducere al despăr1ământului intenţiona �:ă creeze dcspărţăminte de plasă, dar 
abia în 1 928 acestea se infi inţează în localir�iţi lc :  S.inmă.rtin ·- cuprinzând 1 6  comune; 
Frumoasa - cu 9 comune ; Gheorgheni - cu 1 O wmune; Bicazul ardelenesc, Ghimeş. În acel 
an, despărţământul central era alcătuit din 1 O cnm llle. Rapoarte it: trimise Astrei după 1 928 
nu mai menţionează despărţămintele de plasă F .. rumoa�:a �;i Ghirncş, posibil, ele intrând în 
componenţa despărţământului Ciuc. 

Revista "Trans ilvz,nia", nr.2, an 69, dm r narti1:-aprilie 1 938 ,  publică unele opinii, 
după care fiecare despărţământ central judeţean tn:buic să poarte numele unei personalităţi 
importante din ţinutul respecriv. Ca urmare, se pnpun� ca desp�irţământul din Miercurea
Ciuc să "ia numele lui Ion Creangă", care ne spune l impede (în Amintiri) că moşul său, David 
Creangă, a venit din munţii Ciucului la 1 780". Proruner��a rărnâm: fără ecou căci, până Ia în
cetarea activităţii ,  în 1 940, dcspărţământul îşi păs :n:az:1 vechea titulatură. În unna demer
surilor pe lângă Comisia agrară, despărţământu l i r ttr;\, ' n  1 924, In posesia unui lot pe care 
urma să se construiască o casă naţională, cu săli d��st inatc !e.:turii , :;,pectacolelor, cooperativei .  
Sumele necesare cheltuielilor se realizează din domrţii, .�erbilri, �•pectacole, cotizaţii şi aju
toare din partea Astrei .  

Cunoştiinţelc şti inţifi.:;e pătrund în rândul prfmimii şi  prin intcnnediul "bibliotecilor 
populare". De la început, Astra lansează îndemrul "în fiecare sat o bibliotecă populară". În 
scopul înfiinţării unor astfel de biblioteci, Asoc iaţi1mea pune Ia dispoziţia despărţământului 
cărţi, broşuri, colecţii ale revistei "Transilvania", sume de bani etc. Aproape nu există număr 
al publicaţiei, mai sus amintite, în care să nu se rev ină cu sfaturi .�i recomandări asupra mo
dului de organizare şi răsp;indire a biblioteeikr pcpulare. Comitetul central solicită 
despărţămintelor să tnfiinţe2.e cât mai multe agcm:.rri ,  pe care s;1 le dotcze cu câte o bibliotecă: 
"Spre acest scop bucuros vă pune centrul la disp t>ziţie materialul trebuincios". În acelaşi 
timp, despărţămintele aveau datoria de a se doc.umenta în pnvin1a preferinţclor ţăranilor, a 
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cărţilor mai mult căutate : "Sondaţi terenul, ce se citt:�:tc şi dit se citeşlc". 

Bibliotecile populare, 1rimise despărţăminte lo� . spr'� a ti împărţite cercurilor cultu
rale, cuprindeau exemplare din .,Biblioteca popolar�r • .  ,Biblioteca tinecretului", "Biblioteca 
Astra", colecţii ale revistei "TranslYania" ş.a. 

Acţiunea de înfi inţare a bibl iotecilor populare pe teritoriul judeţului este iniţiată de 
Astra, care in 1 922, întemeiază în comuna Subcet21te J agt:ntllr11 "c�tre ia i se trimite o bi
blioted!. poporală ş i  o colecţia din revista "TransilvaniJ'. Cu fiecare .:m, despărţăm�tul in
fiinţează tot mai multe biblioteci ·  In 1 924-2 biblioteci ; . 93 3 - 20 ;  1 937-3 0 ;  1 93 8-50. In 1 937, 

preşedintele despărţământului a nu.nţă comitetul centrai .: ă  cercurile cul turale din j udeţ au 
fiecare o bibliotecă a 50 de volume, succes re latat şi de revista . ,Transilvania": "Avem totuşi 
despărţăminte cari au urmărit îndeaproape dezvoltarea : : i  '[nzcst rarea bibliotecilor săteşti. Le 
amintin aici :  Arad, Miercurea-Ci ucului . . . " 

În oraşul Miercurea-C i uc .  in 1 922, se form::az 3. o "Jib l iotecă a. despărţământului ,  in 
grija secretarului . Primele volume provin din donaţiik Ast:rei. Biblioteca, de la 3 .408 volume, 
câte avea în 1 933,  ajunge în 1 9:19 la 4262 volume, fap ' corn semnat în raportul adunări i ge
nerale a Astrei din 1 93 8 :  "B ibl i o)te:ca din Miercurea··CÎ', IC urmeazii în rândul al doilea (după 
Braşov n.n.). Ea se înbogăţcştc a.n de an prin noi achizij ti ; ia� în 1 939, se arată că: "Îndată în 
urma Braşovului se cuv ine s:l aşezăm biblioteca din l'vli acurc,t-Ciuc ,;u ale sale 4.262 vo
lume, din care au circulat în ace:;t an 529". 

În acţiunea de cultural i zarc, conferinţele şi pre le!?erilc populare se bucură de o 
deosebită atenţie, deoarece prin dt: se asigură o mai efi.;w.:e propagandă şti inţifică in rândul 
ţărănimii, în acelaşi timp, con fennţele trezesc "intere3:.ll în .popor faţă dt: chestiuni culturale". 
Folosind un limbaj pe înţelesul tuturor, conferinţele şi prckgerik dau recomandări asupra 
felului cum trebuie cultivat păm.:itr:ul, cum se întrebu; nlează maşini le agricole, relevă avan
tajele constituirii de însoţiri ţărăncsti", a îmbră�işări i diteritelor meserii de către săteni. Prin 
conferinţe se ia atitudine împotriva supersti ţii lor, a alcor·l ism1Jiui, �•e a(:ordă sfaturi privind o 
corectă îngrij ire şi creştere a cop': lului etc. Pentru ca ace':te confi�rinţe s�i fie cât mai atractive 
erau urmate de " lecturi de poveşti, poezii,de recitări �i de ciinteCt! alese ". Asociaţiunea, de 
cele mai multe ori, le trimitea gata tăcute. Existau lnsLi aşa -numitele "conferinţe tip". Ele 
cuprindeau numai o schemă a ideilor temei respective, 1;onfcrcn�iarul având datoria de a le 
dezvolta şi explica pe înţelesul asciJltătorilor "fl1ră a noddica n im ic d in acele directive sta
bilite". În judeţ, cercurile culturale ţineau conferinţe l unar,. sub indrumarea unui membru al 
comitetului, de obicei revizorul şcolar. Lectori i  provin d :n râr du l membrilor despărţământu
lui : învăţători, profesori, medici, avocaţi, ingineri, fw11;ţ i :mari ş.:t. Uneori, comitetul de con
ducere apelează şi la conferenţiari i Astrei .  Astfel, l<l I ti i tllie I 92:2, reputatul istoric dr. 1 .  
Lupaş, profesor la Universitatea din Cluj, vorbeşte în  fa!a lo( uiwrilor din Voşlobeni despre 
"Drepturile şi obligămintcle cetăţeneşti". Dar marele nurnJ.tr dt conferinţe şi prelegeri ţinute 
în cadrul despărţământul ui, semnalez câteva: "Ce vna A:;ociaţ ium,a; Folosul pomilor; 
Frumuseţea limbii române; Boalt: mol ipsitoare ; Folosul şc,.)alc� i ;  Curente nouă în l iteratură; 
Despre şezătoare; Despre proce:se; Viaţa şi activ itz.tn lui Bogdan Petriceicu Haşdeu; 
Alexandru cel Bun; Viaţa lui N. Grigorescu; Import:nţ<� evenimentelor de la 1 decembrie 
1 9 1 8; Foloasele bibliotecilor; Foloasele bradului; Cân·�P.l şi foloasele ,!i" ş .a. În urma unui 
sondaj efectuat in judeţ, se constată că ţărănimea mar1ife:;tă o mai mar(· atracţie pentru con
ferinţele cu caracter economic. Pe ani, situaţia conferinţelor înc ep:lnd cu 1 933 se prezintă ast
fel :  1 93 3  - 1 1  pre legeri ; 1 934 - 20; 1 936 - 6 conferinlf: în Mit:rcurea-Ciuc, 3 5  de serbări cu 
93 de conferinţe în judeţ; 1 93 7 -68: 1 939 - 1 27; 1 940 .. 6-L 

Din 1 922, despărţământl.i l întreprinde acţiuni ·rn scop J I  de�:chiderii pe tot cuprinsul 
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judeţului a unor cursuri de alfabetizare, sprij initt: de A.stra: ,.Pentru cursuri �e analfabeţi ce 
se vor aranja, Asociatiunea pune gratuit la dispo;�ipe abfcedarele de lipsă, şt celor ce se vor 
distinge prin o activitate rodnică în această dir.�c::ie, li se pune în vedere şi câte un premiu". 
Ca manual se folosea "Abecedar sau carte de seriert: şi cetire pentru analfabeţi", de Ion Bota. 
Din 1 924, cursurile de alfabetizare de la Astra trec în grija corpului didactic, acţiunea fiind 
preluată, în mod oficial, de către stat. 

Pentru o mai temeinică înşuşire a limbii rom;inc, comitetul despărţământului a luat 
iniţiativa organizării unor cursuri care, din 1 93 7 s,: desHi.şoară sub conducerea cadrelor didac
tice în localitaţile: Ciucsâ.ngiorgiu, Sândomi1ie, Uzăreşti, Tomeşti (cu 1 00 de elevi}, 
Ciumani (70), Suseni (40), .loseni (25), Lunea dL: Jos (40), Lunea de Sus (30), Bancu (80), 
Sânmartin (80), Păuleni, Cioboteni, Valea St1 âmbii, Sâncri:l ieni etc. Numai în oraşul 
Miercurea-Ciuc, în anul 1 939 sunt organizate t 1 ,1scm:n�a cursuri. 

Comitetul de conducere al despărţăiniin!ului a fost preocupat continu de atragerea 
maselor la acţiunile iniţiate. Prin 1 925, preşedintele dt:spărţământului avea de gând să inte
meieze o şcolă publică la •::are să ia parte "adulli cu şi fără ştiinţ� de carte". Din dorinţa de a 
obţine "cointeresarea ţărănimii la propăşirea ei cultunli �", Asociaţi unea avansează ideea infi
inţării de şcoli ţărăneşti "având drept scop fonr.area dt buni gospodari şi cetăţeni". Din cele 
patru tipuri de şcoală ţârănească (al Astrei, oficial, danez, rural), d espărţământul optează pen
tru tipul Astrei .  Din mai multe sate se recrutează tineri, c arora, Intr-o perioadă de două săp
tămâni, li se prezintă "cursuri cu caractre practic şi lecţi i urm:lrind dezvoltarea orizontului lor 
cultural. Şcolari zarea se asib'Ura din fondurile de lp:irţ:imântului . Primele încercări de înte
meiere a şcolilor ţărăneşti au fost între anii 1 913- 1 93 6 .  În 1 937 ,  se porneşte o largă acţiune 
pentru deschiderea şcolilor lă.răneşti în majori'tat<�a desp:1rţămirrtelor de plasă şi cercurilor 
culturale. La Miercurea-Ciuc , între 24 martie - 8 awitic i 937 îşi (k:staşoară cursurile o şcoală 
pentru fete. Cele 2 1  de eleve între 1 7-25 ani, in afarii de lucdtrile practice desfăşurate în 
bucătăria şi atelierul şcolii, audiază 50 de lecţii .  Tot în 8 celaşi an, 39 tineri din Ghimeş-Fâget 
urmează timp de aproape două săptămâni cursuri k  şco i i  ţăr1neşti. La Sândominic participă 
peste o sută d� ţărani .  Un curs de lucru de mână 1i go.;podărie pentru femei se deschide Ia 
Voşlobeni, între 1 4  februarie- ! martie 1 93 7. b ! 93 8 funcţnonează şcoli ţărăneşti la: 
Miercurea-Ciuc, Ghimeş-F.ăg·�t - şcoală mixtâ, cu <,.O elevi, Ciucs�ingiorgiu - şcoală m ixtă, 80 

de elevi, 5 5  de lecţii, Sândominic - şcoală mixtă, J 2 5  el �vi , 60 de lecţii, Joseni - 3 0  de lecţii, 
Imper-Doboi - şcoală mi xtă, 50 lecţii, Lăzâreşti - 5 1  t!Ievi ,  3 8  de )f eţi i ,  Plăieşii de Sus - şcoală 
mixtă, 52 de elevi, 60 lecţii, lzvoru-Mureş - 14 Ele ve. 

În 1 939, situaţia elevilor şcolilor ţărăneşti ;e prezintă astfi�l :  Sândominic - 3 3 7  elevi; 
Tomeşti - 250; Dăneşti - 1 2 5 ;  Imper - 84; CiucSângiorg iu - 79; Armăşeni - 70; Sâncrăieni -
48; Frumoasa - 30; Voşlobeni - 3 8 ;  Izvorul Mureş ·· 27; Tulgheş - 38;  Joseni - 50; Ciumani -
52; Sânmartin - 87. Înfiinţarea şcolilor ţărăneşti de'line o tradiţie în activitatea despărţămân
tului, fapt evidenţiat şi de Astra: .,După 5 ani de pregătin!, organizare, propagandă şi realizări 
s-a creat aici (în despărţăm�intul Ciuc n.n.) o tradi1 ie a :\strei". În anul 1 940 activează şcoli 
ţărăneşti în localităţile:  Ghirneş-Făget ( 1 04 elevi) :  B olov.�ni ş (68); Lunea de Jos (34). Un aju
tor preţios pentru fondarea şcolilor ţărăneşti îl primeşte despărţământul din partea Astrei. În 
1 93 7, Asociaţiunea subvenţionează şcoala ţărăne:ls,:ă pentm fete de la Voşlobeni, în 1 93 8  pe 
cea de la M.Ciuc, în 1 939 ŞC<IIile din Frumoasa şi Sl\nrnartin. În cele două săptămâni, cur
sanţii luau parte şi la o serie! de acţiuni culturalt: : învăţa;J cântece. dansuri populare, organi
zau serbări. Aceste şcoli încercau să formeze la ţărani deprinderi practice legate de specificul 
vieţii şi muncii lor, dându-le, în acelaşi timp, cunoştinţe d1� istorie, literatură, geografie, 
matematică etc. 
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Activitatea cultural artistică a despărţământului in timpul celor 1 8  ani de existenţă 
( 1 922-1 940) cunoaşte o deosebită amploare. Se organi :�ază scrbări, festivaluri artistice, se
rate muzical-literare, şezători culturale ş.a. La 1 7  Jn::,i 1 925, oraşul Miercurea-Ciuc gliz
duieşte un spectacol consacrat an iversâri i Revoluţiei de la 1 848. Şi-au dat concursul artişti 
invitaţi din Bucureşti şi din judeţ. Cei peste 800 de :>p1!C1atori au asistat la evoluţia corului, 
care a interpretat arii din opere şi operete. Corul de:;p:lr�·m•intului ia fiinţâ în 1 922 şi se 
deplasează deseori în localităţile din judeţ, deoarece, după ;um obs·erva preşedintele despărţămân
tului, "Corurile populare au prins foarte bine în prop :tg;mda culturală". Despărţământul orga
nizează împl inirea a 25 de ani de activitate artistică a lui Zaharia Bârsan, pe atunci directorul 
teatrului Naţional din Cluj .  Alte manifestări sunt dedicat•: zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 
aniversării a 1 0  ani de la moartea lui George Coşbuc, să.rbătoriri Republicii Cehoslovace, etc. Din 
1 936, la fiecare 1 iunie se aniverscază "Ziua Astrei", pri le. de n·ccere in revistă a succeselor real
izate; zi sărbătorită în toate cercurile culturale şi despărjămintele din j udet. 

Şezătorile culturale includ în programul lor piest: de teatm, recită.ri, cântece şi 
dansuri populare, numere de gimnastică acrobatică ş.a. În 1 925,  Tulgheşul organizează] trei 
şezători, în cadrul cărora echipe artistice, alc!ituite din elevi . interpretează cântece populare 
şi jocuri. 

Mişcarea teatrală este stimulată de activitatea 1:chipci de teatru a despărţământului. 
Prima reprezentaţie s-a dat la 12 august 1 922 cu pisa "Cinel .. Cinel" de Vasile Alecsandri. În 
general, repertoriul dramatic al echipei se alegea cu grUii, urmărindu-sc recomandările Astrei 
de a nu se aduce pe scenă "Canţonete de bulevard . . .  Jlici p ie se teatral!! cu subînţelesuri.". În 
acest sens un rol deosebit 1-a avut revista "Transilvania" can� rrzervast� o rubricâ permanen
tă intitulată: "Piese teatrale vrednice de jucat". 

Alături de publicarea unor piese "cari s-au dovedit vrednice de jucat", rubrica dâ sfa
turi de regie şi îndrumări, precizând că "în forma dramatică �.e pot spune ţăranului adevăruri 
mari, ridicându-1 sufleteşte şi instruindu-1 totodată". Dintre pisele j ucatf: menţionăm: "Unirea 
cea mare; D-ale lui Păcală " de Petre Dulfu; "Omul care a văzut moarte:a" de V. Efitimiu ş.a. 
Spectacolele se prezintă la Tuşnad-Băi, Făgeţel, Dăm:şt i ,  Armăşeni et�. În toate activităţile, 
despărţământul s-a bucurat de sprijin substanţial din p3rtca Astrei învăţători lor din 
Miercurea-Ciuc. 

Un rol important in activitatea despărţămâmtului îl ocupă expoziţiile. Cu diferite 
ocazii ,  se organizează expoziţi i de fructe, de produse Cl reali �re, lucru de mână, de ţesături, 
desene ş.a. În 1 924, despărţărnântul, în colaborare :u .t\sociaţia invăţătorilor, deschide "o 
expoziţie de lucruri manuale". În anu l următor, înaintează Anrci materiale pentru expoziţia 
de artă românească de la Paris şi Geneva. 

Excursiile întreprinse cu membrii desprţământului au avut ca scop cunoaşterea 
locurilor pitoreşti din judeţ şi din ţ:tră, a muzeelor, a mr•numentelor de artă, şi, în condiţiile 
dezvoltării de atunci, a unor centre industriale. Cu prilejul unor astfel dt� excursii, în judeţ au 
loc expuneri şi manifestări culturale, se înfiinţează noi �� �n:re cL lturale. Un important eveniment 
1-a constituit vizita întreprinsă in M iercurea-Ciuc de "Ateneul popular", "Tătăraşi" din laşi, în 
1 925.  Cei peste 600 de ieşeni au fost primiţi într-un cadru sărb1!.toresc de locuitorii oraşului . 

În dese rânduri, Comitetul central al As·Jciaţiunii evidenţiază activitatea 
despărţământului. Preşedintele V. Goldiş, în 1 925, cu prilejul unei vizite în judeţ subliniază 
succesele obţinute in propaganda culturală; raportul general al Astrei pe 1 924/1 925 relevă 
"frumoasa şi rodnica activitate". C:'iţiva ani mai târziu, :n 1 93 6, darea de seamă anuală are 
numai cuvinte de laudă la adresa despărţământului: " . . .  tn:bt.ie să înşi răm în anul acesta ca 
foarte meritoase despărţăminte din Ocland, Gheorgheni, Mien:urea-·Ciuc . . .  ". În 1 938, revista 
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"Transilvania" notează: ,, . . .  Activitatea Astrei ÎJuinteaz:i în acelaşi ritm pe care l -am remar
cat cu elogii în raportul nostru general . . .  " i u  rapo rtul fao;c următoarea precizare : 
"Despărţământul Ciuc . . . se aşea�. prin realizările lui c 1 totul excepţionale, în fruntea orga
nizaţiilor Asociaţiunii din acest ţinut . . .  " 

În perioada în car•: a acţionat, Despăr1:�imântul central judeţean Miercurea-Ciuc al 
Astrei, s-a înscris în efortul comun al spiritual ită! i i  române�ti de a păstra nestinsă flacăra 
demnităţii naţionale, deveni nd, cum scria T. Cipari u, Lm adev1rat ,.rcazim al naţionalităţii". 

NOTE 

1 .  Revista ,.Transilvania", anii 1 868, 1 9 1 1 ,  1 922, 1 923,  J 925, 1 9:'14, 1 938 .. 1 939, 
2. Acte privitoare la urzirea şi înfiinţarea Asociaţiunii tn nsilvane pfntn� literatura romană şi cultura 

poporului român, Sibiu, 1 862. 
3. V. Curticăpeanu, Mişcarea wlturală românească pent1·u Unirea din 1918, Editura Minerva, 1 968. 

THE MIERCUREA CI IJC'S LOCAL 
SUBSIDIARY OF THE CENTER OF ASTRA (1 922-1 940) 

(Abstraet) 

Reorganized in july 1 92 2, the M.Ciuc's sub�:idiay of ASTRA {Transsylvanian Asociation for 
the Romanian Literature and th·� Culture ofthe Romani an.;), to�;ether with thc other more than 1 00 sub
sidiaries, had as objective to propagate science and cu ! ture among al! socral classes. 

The study presents tlle principal aspecls ofthe >ubsid[ary's foundation and organisation, the 
principal mode of its action (popular libraries, meeting:>, mstic schools, fe�;t[vals, exchibitions etc.) 

During the pertod when it  functioned, the M.C.uc 's mbsidiary of ASTRA acted in order to 
mentain enlighted the flame of nat.onal dignity, showing a ;  C'ipw·itt said, a reni "support of nationality". 
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PROFESORI ARDELEN I'. LA BUZAU 
ÎN SECOLUL AL X IX-LEA 

Alexandru Gnită 

433 

Relativ la prezenţa profesorilor ardeleni în Pr incipate, mai ales in secolul al XIX
lea, s-au scris relativ puţine pagini ele relieffind, în p:�incipal , rolul lor deosebit de important 
in propăşirea noastră. Vor sosi în Principate unii ca pen:onal ităti fonnate, dar şi viitoare vâr
furi ale intelectualităţii româneşti . Ei sesizau, şi nu nunai e , că viito rul neamului depindea 
în primul rând de pregătirea tineretului, de ridicarea învă.ţământulu la nivele care să facă posi
bilă acţiunea menţionată. 

Pe lângii Gheorghe Lazăr, Al. Papiu llarian, Aaron Florian, A. Treboniu Laurian, 
Ioim Maiorescu vor trece munţii un Nifon Biilăşescu, un Zaharia Boere!lCU, Ştefan Pop, Vasile 
S. Moga, G. Coman, George Moi an, viitorul mare episcop al cparhiei de la Curbură - Dionisie 
Romano -, marele profesor Gavriil Munteanu, al şasdca Radu Te:mpea, Vasile Teodorovici 
nepotul lui Ion - autorul faimosului dicţionar de 1 �1 Buda -, Joru1 A. Trifu, Petre Suciu 
Mureşanu, Ion Filimon, Iacob Ducea, Ion Henţescu, Dimitrie Piso şi mulţi alţii .  Şi din Banat 
vor sosi un Ghenadie Popescu, un l'oan Sârbu, iar la Bm:ău Luca Pavel Căliiceanu. 

Meleagurile buzoiene i -au primit pe dascălii ardeleni cu preţuire şi dragoste. Cei de 
aici erau conştienţi di prin prezenţa acestor dascăli, şi a aportl!lui lor în lumea şcol ii ,  ei şi mai 
ales urmaşii lor, se vor ridica din nou Ia strli.lucirea din secobl al XVI-lea sau Ia cea de la 
sfârşitul secolului al XVII-lea când de la Buzău plec;m �. ip.ru"iurile strălucitului episcop-căr
turar, Mitrofan, special destinate românilor ardeleni aflaţi atund intr-o situaţie extrem de difi
cilit Între elevii acestor d�scăli veniţi de peste munte SI! vor fi aflat şi mulţi unnaşi ai 
românilor ardeleni stabiliţi, în nwn�.r mare, in satele ck la Curbură mai ales după 1 760 . 

• 

IACOB DOCEA originar din Hopârţa, comitatul Albei Inferi,Jare, s-a născut la 8 

noiembrie 1 843 in familia ţăranilor Dumitru şi Suzana - A na DoGea. Unchiul dinspre mamă 
îi va fi primul dascăl la şcoala di n :>at după care, timp de tre ani, va urma cursurile şcolii 
ungureşti de la Aiud. Canonicul Moldovânuţ, de la mitropol ia bfăjană, tm alt unchi dinspre 
mamă îl va înscrie, în 1 8 59, Ia liceul din Blaj unde va ti e lev tir'lp de opt mi . Testimoniul de 
maturitate nr. l 3 /08.07 . 1 867, va incwmna eforturile bur!;ierului M itropoliei, dar în acelaşi an 
va trece munţii venind in Bănie dup�i un conflict cu uni i  d intre tinerii maghiari. 

La Craiova timp de doi ani va fi pedagog Ia pe:1s1 onul de Mieţi al profesorului Faur 
şi el tot ardelean sosit, mai demult, pe maleagurile Olte:niei . .  <\vându- 1 pri ntre elevi pe fiul lui 
Atanasie Chiţu, fost ministru al şcol.ilor, va fi sfătuit c:lf: acesta s�i treadt în invăţământul de 
stat ce se va petrece la  8 octombri1: 1 869 când, in urma e:>;arnenului, este numit institutor, în 
baza ordinului nr. l2 .786, la şcoala de băieţi din Cemeşti. În urma mutării reşedinţei judeţu
lui Mehedinţi de la Cemeţi la Turnu Severin in 1 869 şi ?coala 'ta fi tram:feratii, în 1 870, pri-
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mind şi o nouă denumire - Şcoala de băieţi nr. 2 . . . . . 
În luna septembrie 1 872 1. Docea va fi lransf(mt la şcoal:i de băteţt dm MIZII, cunos

cută mai mult sub numele de ;;coala "Crăciunescu' ' ,  unde va ocupa postul de director şi unde 
va preda şi l imba germană conform obligaţiei itr ptL�f: de ctitorul şcoli i .  

• .  _ Legându-se de meleagurile Olteniei în l :�80 soli cită transferul, dar acesta n va h 
aprobat pentru Şcoala de băit:ţi nr. 2 din Câmpulung tvluscel . Aici va rămâne până în 1 �8� 
când se va transfera din nou, de data aceasta pâr,�, la pcn:;ionarea din 1 90 1 ,  la Şcoala de băteţt 
din Sârbăria Buzăului .  A fost căsătorit cu Ecaterina Hutoe:;.cu, fiica unui proprietar din Lipia 
de Buzău având şi un fiu, M. Docea, care îi va conti nua meseria nobilă in cadrul Şcolii 
Normale de la Buzău. A decedat, în vârstă de 66 d � ani în octombrie 1 906 fiind înmormân
tat în cimitirul "Sf. Gheorghe" de la Buzău2_ 

ION FILIMON este un alt transilvănean care s-a făcut remarcat în invăţământul 
buzoian de la mijlocul secolului trecut. În anii 1 :�47- 1 848 el apare ca profesor la Şcoala 
Naţională de la Buzău und•: va fi implicat în enn imentele :mul ui 1 8483 .  A fost preocupat 
intens de bunul mers al şcdii, în anii 1 847- 1 848 f ind pro fesor la clasa a Il-a4, solicita ma
gistraturii locale sume de bani absolut necesare proct:sului de instruires. După evenimentele 
revoluţionare de la 1 848 şcoala buzoiană nemaifun•:ţion;incl datomă arestării primului profe
sor, V. Grădeanu, în 1 5  octombrie 1. Filimon :le adresa Eforiei cerând aprobarea pentru 
redeschiderea ei. Probabil aeest demers 1-a adus in ·flţa autorităţilor care îl vor include pe lista 
ardelenilor deveniţi indezirabi l i  şi cu toate eforturile. părinţilor elevilor el va fi nevoit să se 
supună hotărârilor luate la BuGureşti6. 

În 14 decembrie 1 848 autorit!!.ţile ce au urmat revoluţiei, Căimăcămia, cerea 
Departamentului credi nţei înd1�părtarea din învăţăm înt şi e};pulzare:a prof. I. Fil imon. De fapt 
Departamentul emisese o circulară în care se arăta ci\ "Luând în considerare îndeletnicirile 
ce le-au avut profesorii de prin şcolile principatului ce pe alâturata listă se însemnează ajlân
du-se transilvăneni în loc s.:i se mărginească a preda şc olarilor moralul şi învăţăturile tre
buincioase, s-au abătut din da.!orie cu luare de parl.� la c azul revoluţiei întrebuinţând propa
ganda; prin urmare Departamentul pentru asemema j{;wte ce au adus tulburări îndeobşte, 
chibzuieşte a se înlătura din posturile ce au ocupat aceşo'i pro_lesori şi a aduce în loc români 
pământeni după vechiul obicei' ce se vor cunoaşt•? m de.•·toinicie după învăţăturile ce se cer 
care să nu poată fi abătuţi din creştineasca datorie a omului"7• 

PETRE SUCIU MUREŞANU, născut Js. ! 8 1 5, va fi adus la Buzău de renumitul 
episcop Chesarie la 1 845. A ic i P.S. Mureşanu dev i n �  un ��numit profesor la Seminar şi, deşi 
evenimentele din anul 1 84 8  din Tara Româm:as l ă  nu I -au avut printre protagonişti, la 
aproximativ două săptămâni după întoarcerea din Transi lvania, in 1 9  septembrie 1 848, este 
arestat şi încarcerat la Văcăreş:;i. 

Ieromonahii I acov, Ieraclie, Arsenie şi u :1  alt la·�ov de la l!piscopie vor înainta la 5 
octombrie 1 848 o petilie comandantului Corpului 5 de a�mată rus. generalul Lllders, în care 
arătau că profesorul de teologie Petre Suciu "La lww lui c.prilie trecut, ducându-se să-şi vadă 
părinţii săi (în Transilvania), �u venit tocmai la două septemvrie trecut când intră armia 
preaputernicei împărăţii a Rosii în Buzău, între etilolţiji. şi el areslat, unde şi până acum se 
află, şi fiindcă numitul, precum este cunoscut şi pre =wn 3e arată Şl prin osebitul înscris din 
partea boierilor acestui judeţ n-a putut lua nici o 1•arte la tulburârile trecute . .  ne rugăm 
excelenţei voastre ca să bim·voiţi a pune la cale ce bine veţi socoti al slobozi a se întoarce 
îndărăt În împăraţia Austriei, al cărei supus este ei'·� -

M. Comescu punea, pe cererea ieromonahil  or de la episcopie,  urm1Uoarea rezoluţie:  
"Arestarea se va lua în băgare de seamă când se v a  face înfăţişarea acelui Petru şi cu 
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chipul ce se vor înfăţişa supu.)ii străini''9• În înch:�:oarea de l a  Văc�reşti P.S. Mureş
.
a�� va 

rămâne până în ianuarie 1 849 clesi, încă din 22 decembrie, ;�eneralul Liiders cerc comisiei de 
cercetare să treacă la anchetarea supuşilor străini Ş i  la e xpu lzarea ac1!stora10 .  

După verificarea listei cu propagandiştii revoluţ iei şi a altor dm:umente şi după interoga
toriu, amintita Comisie arată că "Numitul nu se dovedqte a )1 /uat vreo împărtăşire prin fapte, prin 
vorbe sau prin scriere în faptele ,.evoluţionare", astfd cfL In 1 7  ianuarie se hotăra "eliberarea 
supusului austriac Petre Suciu, urmând ca Agenţia sâ de.-:� chezăşie pentm ef' 1 1 . 

Printr-un ordin al aceluiaşi general Ltiders, Pdre S uciu Muwşanu este expulzat, dar 
în anul următor, 1 850, el se va întoarce de data ace:astl în Moldova ea preparator al copiilor 
lui N.  Ghica-Budeşti cu care d� 2.ltfel va pleca în Gernania . 

Va reveni în Moldova ca profesor la Facu1tatc:a de drept din  laşi devenind, mai târ
ziu, şi rectorul acesteia12. Se va stinge din viaţă, în Fr<mra, de unde va fi adus la 2 1  ianuarie 
1 892 şi înmormântat la Iaşi în cimitirul "Eternitatea' ' .  

IOAN HENŢESCU a vitzut lumina zilei în 2 mai l 8:: s la Ocna Sibiului, după unele 
surse, sub numele de Henţeşiu. Studiile gimnaziale k va facl la Sibiu după care a urmat, între 
1 853-1 862, Şcoala Superioară dt� .A.gricultură din Liebwe:d �i Scoala de viticultură budapestană. 

În 2 septembrie 1 864 va fi numit profesor df: �tiin:e natural e ,  prin decret domnesc, 
Îl'\ Principate. Va fi un profesor deosebit de apreciat al Sf:minarului buzoian pân! în anul 
1 89313 .  Va înceta din viaţâ în 1 902 . 

DIMITRIE PISO este un alt transilvănean prezent pe mel.::agurile buzoiene. Ca 
institutor, pe la 1 870, apare la Nifon, schitul zidit în 1 F 1 O d �  u n  arhid iacon cu acelaşi nume, 
după ce mai înainte ocupase posturi în şcolile ekm entare: din Br:l.ila, Ci:ilăraşi şi Turnu 
Măgurele. Aici, la Nifon, generaţii întregi de copii de ţ;irani sau de preoţi îi vor fi elevi. Spre 
sfârşitul vieţii va ajunge chiar egumenul acestui schi t l;e �i azi se mai menţine în coasta 
dealurilor de lângă apa Buzăului.  

IOAN A. TRIFU s-a năseut în comuna Făget de pe Tiirnava Mică la 24iunie/6 iulie 
1 878 într-o familie de teologi blăjt:ni - tatăl,  preotul gre.;o-catolic Trifu, tiind căsătorit cu una 
dintre fiicele lui V. Bianu frate eu marele cărturar Ioan Bianu. TânăruJ Ioan A. Trifu va urma 
şcoala primară şi liceul românesc de la Blaj ,  aici obţinâ1 Ld diploma de maturitate nr.39 1 /1 897. 
Va deveni licenţiat al Fac1.1ltăţii de filologie din Bucurqti dt pă care, în 1 904, va ajunge pro
fesor supl initor la Şcoala Normală din Buzău. 

Între 1 90 5 - 1 909 va fi profesor la Alexandri :�. la gimnaziul "Alexandru Ghica", iar 
între anii 1 9 1 1 - 1 9 1 2  este suplinitor la "Sf. Sava" pe catedra prof. Gr. Paraschivescu când 
respectivul a fost subdirector al Învăţământului profesional :;i particul ar. Începând cu 1 sep
tembrie 1 9 1 2  revine la Buz!lu In l i ceul "Haşdeu" unde va fi de finitivat, la 1 aprilie 1 9 1 3 , şi 
căruia îi va dedica întreaga viaţii. Va fi un subdirector de presti giu al renumitului liceu între 
1 9 1 3- 1 93 5  şi eforturile constante şi deosebit de insi stente P·�n1ru cama învăţământului i-au 
fost răsplătite cu ,,Medalia jubihară Carol 1" ( 1 906), "Rl!.s plata mtmcii pentru învăţământ" şi 
ordinul "Coroana României" în grad de cavaler în 1 922.  Iată mm îl desc:ria un coleg : "Distins 
pedagog dublat cu o adâncă virlute omenească co o bldndep înţelegăware pe care v revăr
sa generos asupra tuturor elevdor, care i-au ascu/rat vorb.-:� şi i-au urmat faptele. Ca fiu 
spiritual al Blajului ducea cu el. fn munca didac:ticâ d•n clasă, pe lângă temeinicia 
cunoştiţelor, blajinitatea atitudinii" l4• La 20 februarie 1 944 i nima acestui regretat profesor a 
încetat să bată. Va fi înmormântat Yn capitală. 

Credem că schiţele de portrete prezentate au adus în memoria celor de azi, şi poate 
a celor de mâine, pe cei care, prin eforturi deosebite, au ri dicat generafiile secolului trecut la 
un nivel de înţelegere superior, a,rătându-le calea şi m�n in�a ce o aveau. 
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La Buzâu prezenţa şi activitatea lor se pcate spune că a fost o revanşă pentru ges
turile culturale majore buzoi•!ne, de la sfhşitul sc:colului al XVII-lea, care au menţinut şi 
întărit conştiinţa de neam a românilor transilvllMn 1 .  

NOTE 

1 .  Arh. Naţ. Bucureşti, fond Min.!sterul Instrucţiunii, dmar 72 1 1 90 1 ,  f7; 
2. Arh. Naţ. Buzău, Colecţia de documente, CXXV/1 1 ,  f. l J J ;  
3 .  Arh. Naţ. Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii, dosar 1 244/ 1 847, f. l-5; 
4. Ibidem, f. l 68, 20 1 ;  
5.  Arh. Naţ. Buzău, fond Primăria Buzău, dosar 62/ 1 E:4/ , f.6; 
6. Arh. Naţ. Bucureşti, fond Ministerul ln.rtrucţiunii, clo�ar I V4/ 1 847, f.347; 
7. V. A. Urechea, Istoria şcoalelor de la 1800-1860, voi. III, p.348; 
8 .  Documente privind anul •·e..,oluţionar /848 in Ţara Runântască, Bucureşti, 1 962, p.27; 
9. Ibidem; 
1 0. Ibidem, p.69; 
I l .  Ibidem, p.87; 
1 2. M. Pâcurariu, Profesorii transilvăneni de la şcolile teologice din Ţara Românească şi Moldova in 

secolul al XIX-lea, în M.M.S., XLIV ( 1 968) .. n ·. f. -2, p.29; 
1 3 .  AI .T. Dumitrescu, G.M. Ione!:cu, Istoria seminarii.'or preo;'e.şti, Bucureşti, 1 906, p.S5; 
1 4. Arh. Naţ. Buzău, Cole�ţia de documente, CXXVJ .1 , C::67; 

TRANSYLVANIAN TEACHERS TO Bl'ZĂU IN XIX-th CENTURY 
(Abstrad) 

The author propose hirnself to highlight the prcsence of transylvanian teachers in Romanian 
Principalites in the XIX-th centuty, their contribution to edllC<t ion's and culture's advancement in the 
Jocalities where they estabilshed In this context, thcre presmted the sketch of portrets of IACOB 
DOCEA, ION FILIMON, PETRE SUCIU and IOAN A . . TRIFll pmonalities wich activited in Buzău's 
regions. In their turn, lhis regions brought an important c ontribution to rncntain and fortify the nation
awareness of Transylvanian romanians. 
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MĂNĂSTIREA "SFÂNTUL PROOROC ILIE" 
DIN TOPLITA ' 

Mihail Goia 
Ioan Gaşpar 

Mircea Sfârle:t 

1. Vetre de sihăstrie românească la poale.le Călimanului 

437 

Între aşezămintele bis�·riceşti de pe pământLII Transilvaniei vetre ale credinţei şi legii 
strămoşeşti, durate cu trudă de înaintaşii noştri cu multe veacuri In urmă sau ctitorite de 
Domni şi boieri români din Ţara Românească şi din :\1oldova �i i scăpate de urgiile vremii, se 
află şi cele de la poalele Călimanilor. 

Astfel, în apropierea Topliţei, în cartierul Moglăneşti, pc locul numit "Pârâul 
Doamnei", se află o biserică de lemn, semn al existcnţc:i mmi vechi a?ezământ monahal, cti
torit în anul 1658 de Doamna Safta, soţia Domnitorului G1eorghe �;tefan al Moldovei, pe 
locul unei mai vechi mănăstiri, ale cărei ruine erau În•:ă vizil: ile la inceputul secolului nostru. 

Dintr-o inscripţie în l imba slavonă, aflată pe o icoană ce a aparţinut acestui vechi şi 
stănt lăcaş, reiese că biserica act•.Ială a Moglă.neştibr a fo:;t restaurată în anul 1677. Alte 
refaceri s-au efectuat în anul 17 1 O, an marcat pe anCcldJ amentul portatului. 

În anul 175 5, biserica a fost înfrumuseţată cu r• nou� catapeteasmă şi cu noi icoane, 
operă a reputatului zugrav "Andrei din Sânfalău" (satul Corneşti, comuna Adămuş, jud. 
Mureş). Parţial, aceste icoane sunt expuse în prezent în Mtm:ul Mănăstirii "Sfântul Prooroc 
Ilie" - Topliţa. 

Ca urmare a rezistenţei <:ălugărilor de la Mă11ăstirea ortodoxă "Pârâul Doamnei" 
împotriva ofensivei catolicismului, sprijinit de Curtea de la Viena, in anul 1 764 aceştia au fost 
alungaţi, chiliile şi celelalte constntcţii au fost arse, iar bist:rica mănăst[rii a fost atribuită cul
tului greco-catolic. Ulterior, aceasta a fost părăsită ş [  astfel ajunsă într-o avansată stare de 
deteriorare. 

Prin grija monahilor de la Mănăstirea "Stănt:ul i>moroc nie"bi serica fostei mănăstiri 
de Ia Pârâul Doamnei a fost restaurată în anul 1 958 şi n:�finţitâ la data de 21 noiembrie a 
aceluiaşi an, de către Arhiereul Emilian Antal care, tr.rnp de 1 9  ani , a t4Jst staret al mănăstirii 
din Topliţa. 

Ulterior, în perioada 1973- 1 984, au fost refhcutc şi constmcţii le anexe. În prezent se 
poate vorbi, pe bună dreptate, de aşezarea monahală a Moglăneştilor, schit al Mânăstirii din 
Topliţa cu dublul hram, respectiv "Naşterea Maicii Dcm nului " (8 septembrie) şi "Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului" (2 1 noiembrie). 

De mici dimensiuni (lung ime==8,5 m; lătimca.=4,70 rn. )  pereţii bisericii înscriu un 
plan dreptunghiular cu absida altamlui decroşată. Peste mmaos se afHi o mică turlă clopot
niţă, fapt ce a dus şi la înlocuirea acestuia cu tavan. Nao.;ul şi altarul sunt acoperite cu bolte 
semicilindrice, cea a altarului fi:ind racordată la pereţi cu ff�ii curbe. Partea superioară a 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



438  MIHAI L  GOIA, IOAN GA�IPAR, MIRCEA SFÂRLEA 

încheieturilor bârnelor fo rmează console sculp :a! e cu diferite motive arhaice româneşti, prin
tre care şi tradiţionalul "c:ap de cal". 

Acestei succinte prezentâri a vechii aşe ziiri monahale de la Moglăncşti i s-ar putea 
adăuga preocupâri1e permanente ale credincioşilr·r român i ortodocşi din Topliţa, din cele mai 
vechi timpuri, pentru păstrarea şi apârarea cn:dmţc i strămoşe�.ti - să nu uităm participarea 
activă a monahilor de la "Pârău1 Doamnei" şi a ·omânilor ortodocşi din Topliţa la mişcarea 
condusă de stareţul So fronie de la mănăstirea C ioara-Alteia din anii 1 759- 1 76 1 ,  precum şi 
vocaţia de ctitori mani festaU de-a lungul veac Llrilor şi prezent!l pân!l în zilele noastre pe aces
te meleaguri. 

2. Mănăstirea "Sfiintul Prooroc Ilie'' - <:titoric a primului Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, Dr. Elk Miron Cristea 

Având în vedere (:ele arătate mai sus, �:c poate aprecia că Mănăstirea "Stăntul 
Prooroc I l ie" din Topl iţa nu face decât să continu � o Sl1intă tradt�ie a spiritualităţii româneşti 
ce s-a manifestat permanent pe aceste plaiuri !itră.11oşeşti. 

Aşezată într-o splendidă livadă, a cărei fmmus�ţe naturală a fost desăvârşită de-a 
lungul anilor de harnicii ci v ieţuitori, Mănăstirea dm lopl iţa a cunoscut de la începuturile ei 

şi până-n zilele noastre o amplă şi permanentă de:�voltare . 

Precum mărturise şte însuşi ctitorul ei, gândul întemeit:rii acestei mănăstiri a luat 
naştere în mintea sa în anul 1 9 1 1 ,  pe când feric itul intru adormir•! Patriarh Miron, fiu al fiun
taşei comune româneşti de pe Valea Mureşului, T<:pliţa, era Epis.;op al Caransebeşului. După 
aprobări le necesare din partea autorităţilor bisf:rio;eşti şi de stat, episcopul . Miron Cristea a 
început pregătirile pentru întemeierea acestui aşe �ământ, menit a fi ridicat întru pomenirea 
părinţilor săi, ţârani vrednici din Topliţa care au hărăzit pe singurul lor urmaş de parte băr
bătească, Ilie, să devină slujitor al Domnului. 

Încă din anul 1 9 1  O, biserica mănăstirii, 11 1rumoasii bisericuţă din lemn, asemănă
toare numeroasC?Ior biserici c' in lemn din Transilv:mia, eonstruit:i în anul 1 847, a fost adusă 
din comuna vecină Stânc{:ni şi aşe?.ată într-o 1huno�1i ?i :;paţroasă grădină, situată lângă 
şoseaua năţională Topliţa-Reghin, proprietatea piiri nţdor ct itorului. Rând pe rând, au fost ridi
cate în jurul ei clădiri de lemn, corespunzătoare scop.llui viitorului aşezământ, pentru ca aces
ta să poată face faţă rostului său, potrivit intenţiel c:l:itcmlui : ". .. de a fi schit călugăresc de 
slăvire a milostivului Dumnezeu şi de rugă pentru cn!dinc iosul siiu popor românesc". 

Ctitoricescul gând al Episcopului Miron Cristf:a a pu1ut fi transpus în faptă abia în 
anul 1 928, la zece ani dup�1 reîntregirea Patriei ş i  la trei ani dup� înscăunarea sa ca Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române ( 1 925). În ziu::t Stllmului Prooroc Ilie (20 iulie 1 928), 
Patriarhul Miron Cristea a adresat Episcopului Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, pe teritoriul cărei Eparhii se găsea atunci eonuna Topl iţa, o scrisoare document, 
care cuprinde toate relaţi ile şi datele privitoare la v i iwru l aşe7..ăm<int: descrierea bisericii şi a 
tuturor clădirilor anexe, înzestrările acestora, cho�ltu i e l ile suportate de ctitor, personalul sluji
tor şi îndatoririle lui  etc. În această scrisoare-do1:ument se preciza totodată şi situaţia cano
nică a acestui aşezământ: cât timp va trăi Gti::orul ei, această mânâstire va rămâne 
stravropighia Patriarhului Ivliron Cristea, iar după moar:ea sa, ea va trece sub administraţia 
Episcopiei Vadului, Feleacu1ui şi Clujului, unn�ind s� fi �  c ondus�l în conformitate cu Legea 
de organizare a Bisericii Ortodoxe Române. 

Sfinţirea rnânăstirii s-a făcut în ziua de Duminicii, 2 1  octombrie 1 928, în prezenţa cti
torului ei, Patriarhul Miron Cristea, de către un �:obor de: preoJ i în frunte cu protoiereul 
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Dumitru Antal, inspector eparhial, delegatul Episcopului Nicolae Ivw.1. Cu această ocazie, în 
cuvântarea pe care a rostit-o Patriarhul Miron Crist:eL a mărturisit gândwile şi i ntenţiile cu 
care a înfiinţat acest aşez1mânt mânăstiresc, cheltu.ind din fondurile personale suma de 
4. 500.000 lei. Ctitorul a vrut să reînfi inţeze o mânăsti re ot1odoxft în Tmnsilvania, acolo unde, ca 
urmare a uniaţiei din 1 700, duşmanii legii strămoşeşti a românilor " . . .  toate mânăstirile le-au ars 
şi cele de piatră le-au zdrobit cu tunurile,iar pe ciUugă.ri i .. au alungat . . .  îată de ce - a subliniat cti-
torul - am simţit o s:ffintă datorie să reînnoiesc un astfe l  de aşezbmânt duhovnicesc. Am mai ftcut
o aceasta - a continuat mai departe ctitorul - şi din da1or(a .;e am simţi-o faţă de părinţii mei 
Gheorghe şi Domniţa, ţărani, îngropaţi aici, ca voi să ·veniţi ai<: i şi sA. închinaţi la piatra mormân
tului lor, a.ducându-vA. aminte că ei au dat pe primul l'atr .arh al României Mari şi mergând acasă 
să vă trageţi de la gurâ, ca să puteli ingriji de creşterea C\ piilor voştri, diindu-i la şcoală., că nu se 
ştie care din copiii voştri, azi desculţi, se ascunde un om mare". 

În intreaga ei existenţă ele aproape şapte dece nii, Mănăstirea "S:tantul Prooroc Ilie" 
din Topliţa şi-a des�şurat activitatea şi împlinit ro:;r:uJile, cu toate vtt:regiile prin care a tre
cut, potrivit intenţiilor cu care a fost întemeiată de ctit:�rul ei, care a vizitat-o mereu până la 
trecerea lui la cele veşnice ( 1 939), înzestrând-o cu c.de necesare. Dupii moartea ctitorului, ea 
a trecut sub chiria Episcopului Vadului, Feleacului ş t  Clujului, Nicolae Colan . 

. Printre stareţii numiţi de Episcopul Nicolae Cohn, la Mlnăstirea din Topliţa -
intr-o perioadă deosebit de tensi onată, s-a aflat şi Jerodilconul Battolorneu Anania, în prezent 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vao ului, Fcleacului şi Clujului. 

La puţină vreme după. cel de-al doilea răzbci mondial. mai precis în anul 1 950, 
Mănăstirea din Topliţa trece sub chiriarhii Arhiepiscopiei Sibiului, I .P.S.  Arhiepiscopi şi 
Mitropoliţi Dr. Nicolae Bălan, Dr lustin Moisescu, Ni·;olae Cola.n şi dr. Nicolae Mlâdin. O 
dată cu refacerea Episcopiei de Alba Iulia ( 1 975), într3.nd în teritoriul acesteia, ea s-a aflat 
sub oblăduirea părintească şi purtarea de grijă a P.S Episcop Emilian Birdaş, iar din 1 990 
până în 1 994, a P.S. Episcop Andrei Andreicuţ, care El ş i fost tuns în monahism in acest sfânt 
a.şez1mânt monahal, in anul 1 990. 

În 1 994, prin înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, oraşul Topliţa, judeţul 
Harghita, deci şi Mănâstirea "Sfântul Prooroc Ilie" tn:c .mb pun:an:a de grijă a noii episcopii .  

Cu acest prilej ,  p� data de 20 iulie 1 994, la Mân;istirea din Topliţa are loc un eveni
ment cu ample rezonanţe pentru viaţa bisericească a româ.ni. or di n Covasna şi Harghita. La 
poalele Călimanilor, la mănăstin:a ctitorită de primul :Pa triarl: al Bisericii Ortodoxe Române, 
in prezenţa unui mare sobor de ierarhi şi preoţi are 1(1(: hirotonirea ca Episcop al primului ie
rarh al noii Episcopii a Covasnei şi Harghitei, P.S. Episwp Ioan Selejan. 

Împreună cu înalţi demnit:lri de stat şi impor1ante personalităţi ale vieţii publice din 
cele două judeţe şi din întreaga tad, la eveniment iau parte nii de credincioşi de pe ambele 
versante ale Carpaţilor. 

3. Clopotniţa şi porţile doe la intrarea in indnta mănăstirii 

Clopotniţa mânăstirii, rcspectând tradiţia ansamblurlor mănăstireşti, proporţionată 
ca dimensiune, este aşezată la intrarea principală a incint,:i . Construită din lemn în anul 1 928, 
după proiectul arhitectului Patriarhiei Ortodoxe Româ.nt l a  a:eca vreme, Ionescu Berechet, 
ea respectă în mare măsură stilul arhitecturii populart: rom;uu:şti cu elemente stilizate speci
fice sau adaptate la construcţii mai vechi sau mai noi. In cazul de f:1ţă, proiectantul foloseşte 
ca sursă de inspiraţie elemente întâlnite la Hanul lui Manuc d. n Bucureşti. 

Poarta principală de la intrarea în mănăstire e.st{: sculptată în lemn de fraţii 
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Moldovan din Idicel-Mureş şi Dumitru Ciobota din Topliţa, după proiectul părintelui arhi
mandrit Mihail Goia, stareţul mânâstirii, iar în pre.wnt '�x2rh al a�ezămintelor mânâstireşti ce 
aparţin de Episcopia Covasnei şi Harghitei.  

Ansamblul sculptura) al porţii cuprinde �tema Eparhiei de Alba Iulia, Sfânta Treime, 
medalioanele a trei dintre d�rnnitarii care au ctitorit ·n Adeal: Ştef<m cel Mare, Mihai Viteazul şi 
Constantin Brâncoveanu, precum şi al sfinţilor român i Ili � Ore.>t şi Sa va Brancovici, al Sfântului 
Prooroc Ilie şi ale părinţilor Patriarhului Miron Crislea, (ieorgc şi Domniţa. 

Sunt reprezentatt:, de asemenea, celi! şapTe c:ol ine ale Romei, Împăratul Traian, 
lupoaica cu cei doi gemeni, Romulus şi Remus, �·�ge l e  Deceb�d. scene din viaţa dacilor şi 
steagul dacic. Stâlpii porţi i nnt sculptaţi cu pomul vielii ;:i coloana infinitului aparţinând lui 
Constantin Brâncuşi. 

4. Biserica Mănăstirii "Sfântul Proo1ro•: Ilie''· 

B iserica de lemn d·� la Stânceni, sat ve:;tit prin meşterii în prelucrarea lemnului, 
adusă în anul 1 9 1 0  la Topliţa, a tost construiti\ în unul 1 847, pf' locul alteia mai vechi, sub 
conducerea preotului Gheorghe Uj ică, împreun:!i (: J ti ii săi, Ioan şi Ştefan. 

Deşi relativ modestll ca dimensiuni (lun2imea e�:te de 1 4  m. iar lăţimea de 5 rn.), 
biserica se impune totuşi ca o construc\ie de o deo�:ehită frumuseţe arhitecturală.  Ea îmbină anno
nios moştenirea străbună - f01ma poligonală a pr•)nHJsul ui ,  intâlnit:i atât în Transilvania, cât şi 
Moldova - cu noutăţile constructive ale meşterilor n: oldo•,eni din secolul al XVII l-lea, şi anume 
absidele laterale poligonale, iar între naos şi pronaos arcad·�k de pe pilaştri sculptaţi. 

Pridvorul situat pc latura sudicli a biseric i est1! marcat cu arcade susţinute pe stâlpi 
sculptaţi . Deasupra lui se înalţă un mic şi armonks tum-dopotniţă, al c!irui foişor, cu stâlpi 
legaţi prin contrafise, susţin fiCOperişul piramidal. 

Pereţii pronaosului :formează un pentago 1 ac(•perit cu o boltă octogonală, cu f'aşii 
curbe descărcate pe consoL�. 

Naosul bisericii  este acoperit cu o boltii � cmicilindrică >prijinită pe o bază octogo
nală alungită pe axa est-vest. Cele două abside late:ralc ale navei sunt octogonale. Pe cupolele 
absidelor se mai păstrează pictura iniţială realizati:!. lr: an ul 1 847 d-e meşterul zugrav "Gligorie 
din Târgui Pietrei" (Piatra Neamţ). 

Absida altarului poligonală este prevăzutii GLI rişe poligonale pentru proscomidie şi 
diaconism. Bolta altarului, poligonală, este pem:tr.lt�t spre naos de o arcadă pe care se află 
reprezentarea picturală a lui Isus Emmanuel . 

Cu excepţia celor din zona menţionat:� rr ai st s, vechea pictură nu s-a păstrat. Ea 
s-a deteriorat cu ocazia mutării bisericii de la StâiKeni  la Topliţa. În consecinţă, s-a recurs la 
repictarea bisericii, şi în acest sens s-a apelat la Dimitrie Bdizarie, cunoscut şi apreciat în 

epocă, îndeosebi pentru orientarea pe care a introdus-o ·rn pictura bisericească, şi anume 
revenirea acesteia la tradiţiile bizantine şi medievale ronâneşti . 

Scenele religioase, pi c1ate tempera pe p în zii. sunt de mare valoare artistică. Astfel, 
în pronaos se remarcă tablourile votive în care sunt figurile părinţilor Patriarhului ctitor -
George şi Domniţa (ale căror morminte se afl� pl: par1ca vestid a pronaosului), portretul 
Patriarhului Miron Cristea, in postură şi de memb11.1 al Consil iului de Regenţă, sub mantia sa 
ocrotindu-1 pe suveranul copil Mihai 1; tabloul votiv îl cuprinde şi pe Nicolae Ivan, Episcopul 
Vadului, Feleacului şi Clujului. 

Dintre temele picturii naosului se distinge in chip deosebit I isus Pantocrator, încon
jurat de serafimi. La baza bo lţii, de jur-împrejurul mosului, se distinge textul din care rezultă 
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cii biserica a fost înillţatil, " . . .  ca 9ă se pomenească nurntde lui Dumnezeu şi să se pomenească 
în ea ostaşii români căzuţi pe strâmoşescul pâmânt al Basarabie [,. al Bucovinei şi al 
Ardealului pentru dezrobirea lui''. 

. . 
Iconostasul, inspirat din t3mp1a paraclisu1ui patriarhal din Bucureşti, este f&:ut dtn 

lemn de tei filigranat. El a fost sculptat şi pictat la Miln,;hen de pictoml George Rusu, nepo
tul Patriarhului. 

În biserică se află icoana Maicii Domnului cu Pruncul, pictată de Dimitrie Belizarie, 
pe care Patriarhul Miron Cristea a depus-o pentru o n·Japte pe Sffintul Mormânt al 
Mântuitorului şi apoi a sfinţit-o la râul Iordan, împreună cu alte două icoane ferecate în argint 
(Maica Domnului cu Pruncul - Dulcea s:irutare şi lisliS Arhif:reu şi Judecător). 

S. Paraclisul mănăstirii şi principalele const rucţii ane:u 

Principalele lucrări de amenajare şi de construqii m:cesare ansamblului monahal de 
la Topliţa s-au efectuat in prima lor ctapil, între anii 1 923-- 1 928 .  În acest răstimp s-a constru
it clădirea stăreţiei (parte din materialele rezultate din dt!rnoloirea casei natale a Patriarhului), 
s-a construit turnul clopotniţă de la intrarea in incintă unde 3-au previlzut inclusic încăperi 
pentru vieţuitorii mănăstirei, s-a repictat biserica. 

După o perioadă de activitate duhovnicească Mtma!ă, ( 1 928- 1 939) a unnat o lungă 
etapă de frilmântări şi neâmpliniri. Ca şi alte aşezări n· onahalc româneşti, in mod deosebit 
cele din Ardeal, nici Mănăstirea "Srantul Prooroc Ilie" n-a fost ocolită de vitregi ile vre
murilor. Urmârile odiosului dictat de la Viena şi o perioa.jă în:>i!mnată după instalarea regimu
lui totalitar, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, au constituit momente de mari încer
cări pentru viaţa spirituală din acest aşezilmânt monahal .  Curajul, dârz-.enia şi spiritul de sa
crificiu al puţini lor vieţuitori care au continuat să trili asdi aici a u  făcut ca flacăra credinţei şi 
a speranţei să nu se stingă nici o clipă. 

S-a revenit la o viaţă rnonahalil cât de cât norna[1\. :1bia în anii ' 70. Printre primele 
măsuri ce s-au impus a fi luate - ansamblul era declarat monument istoric şi de arhitectură -
au fost cele legate de conservarea bisericii şi a restului de c lldiri . Ulterior, între anii 1 972-
1 976, s-au efectuat ample lucrări d1: restaurare, iar în perioada 1 985- 1 990 s-au realizat impor
tante construcţii noi, printre care o biserică-paraclis şi o clădire anexă cu două nivele. La eta
jul acestei clădiri, într-un spaţiu special construit şi amenajat, funcţionează, din anul 1 995, 
muzeul mănăstirii. 

Paraclisul mănăstirii, deosebit de generos <:a spaţiu şi bine organizat din punct de 
vedere funcţional, a fost construit � ;i pictat intre anii l 9H- 1 9 94 . 

S-a sfinţit în 20 iulie 1 994 . 

Pictura, in frescă, a fost executată de picto:�ii bi se:·ic�.�şti Manolache Pătraşcu din 
comuna Vultur, judeţul Vrancea şi Ioan Botiş, originar d in V1 şeu, judeţul Maramureş. 

Iconostasul şi stranele - sculptură tradiţională ir ,  lem:1 d·e stejar - au fost executate de 
o echipă de sculptori din Grumăreşti, judeţul Neamţ. 

Pictura iconostasului, realizată in ulei, a fost executată de ierodiaconul Sofronie 
Cantea, vieţuitor din mânăstire. 

6. Hramurile Mănăstirii "Sfântul Prooroc Ilie" 

Ziua de 20 iulie , a Sfântului Ilie, este cel mai mare hram de pe Valea Mureşului. 
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Numărul credincioşilor partidpanţi este impresionant ca şi provenienţa l�r .
. 
Înt�lni

.
m . 

ai�i 

pelerini din Maramureş, M ol dova, Ţara Bârse:i, din ţinuturile Năsăudulm ŞI B1stnţe1.  In 

ultimii ani au apărut mulţi pelerini din strninătaH:. 
Atmosfera acestor întâlniri este emoţionantă., ele ·:onstitui ndu-se de fiecare dată în 

minunate prilejuri de înălţare sufletească pentru wti participanţii . . . 

Hrarnul paradisului mănăstirii este "Izvor•JI UmMuirii". Se prăznuieşte in pnma ZI 
de vineri, după Sfintele Paşti . Deşi doar la al doi lea an de prăznuire (in 1996) sunt mult� 
motive să credem că este pc <:ale să devină la fd ce solicitat şi sa. ia aceeaşi amploare ca ŞI 
hrarnul bisericii pe 20 iulie. 

7. Aspecte ale vieţii obştei minăstireşti 

Viaţa obştei unui aşezământ monahal c:�tc strâr.s l ·:!gată d•! numărul vieţuitorilor. Ea 
este cu atât mai bogată spiritual, cu cât numărul vi eţLtit·Jrilor est\: mai mare sau măcar sufi
cient pentru asigurarea asistenţei duhovniceşti a cdor ce :;olicită acest lucru şi pentru buna 
gospodărire a bunurilor mănăstiri i .  Desigur că foarl � importantă este şi dăruirea personalului, 
modul neobosit in care îşi duce la îndeplinire ascul:an!a :ăl ugărească, felul în care îşi respec
tă jurământul depus atunci când s-a hotărât să inlre in m onahism. 

În ce priveşte' obştea mănăstirii "Sfăntul P10oro: I l ie", se poate afirma cu certitudine 
că cel de al doilea aspect, şi anume dăruirea, a fm:t 'in pennanenţâ p-redominant. Este suficient 
să păşeşti o singură dată in acest sfânt lăcaş, într .. o zi de să.rbiitoar·� sau o zi obişnuită pentru 
a te convinge de acest adevăr. 

Ani în şir numărul vieţuitorilor la aceasUL rnăll.lstirc a J'i,st foarte mic. În cea mai 
mare parte a existenţei mânăstirii, obştia acesteia n ll a d �pi�şit 1 O persoane : monahi şi fraţi. 

În prezent, având în vedere şi cele două sL hituri, Moglăncşti şi Dumbrăvioara, sub
ordonate, precum şi parohia Bistra şi paraclisul J{:nm: i din Voivod mi, lipsite de preoţi, obştia 
mănăstirii este formată din 2.5 de vieţuitori. 

În organizarea vietii obştei a mănăstirii st r·�spectă trad 1ţia monahală şi ascultarea 
călugărească. Sluj itorii mănăstiri i stau la dispoziţi< vizit:�.torilor şi închinătorilor ei în orice 
timp, prin slujbe, molitve , mărturisiri şi împă.rti.� iri . Servidil·� divini se săvârşesc zilnic, cu 
regularitate dimineaţa şi seara. 

De asemenea, vicţui t;:,ri i mânăstirii ghide�z� p1: cd care vizitează muzeul, asigură 
asistenţă religioasă în paroh i i le învecinate lipsite temporar de preoţi - aşa cum s-a arătat mai 
sus - se ocupă de administrare;! şi buna funcţiona�e a bibl iotecii, care cuprinde câteva mii de 
volume şi a arhivei . 

Întreaga obşte se bucură de sprij inul p �nnanent al Prea Sfinţitului Episcop Ioan 
Selejan. 

8. Stareţii Mânăstirii "Sfântul Prooro1: J li.e'' 

De la înfiinţarea m.inăstirii, în 1928, � i  până în prezent, grij a pentru viaţa 
duhovnicească, dar şi cea gospJdărească, în perioada de bună afimtare dar şi de mari rrămân
tări în care supravieţuirea a constituit un deziderat foartl: important, a revenit, în calitate de 
stareţi, următoarelor personalităţi:  

- Arhimandritul Ştefa:11 Teodorescu 
- Ieromonahul Anfilohie Ionaşcu 
- Ieromonahul Ghelaşie Hariton 

1 9::8- 1 939 
1 9�·9- 1 946 
1 9t·6- l 947 
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- Protosinghelul Gherasim Bica 
- Ierodiaconul Bartolomt:u Anania 
- Ieromonahul Anfilohie Ionaşcu 
- Arhiereul Emilian Ant211 
- Arhimandritul Mihail Goia 
- Arhimandritul Emilian Telceanu 

1 947- aprilie-iulie 
1 947- 1 948 

1 9·18- 1 952 

1 952- 1 97 1  

1 97 1 - 1 995 

1 995 � : i  până în prezent 

9. Muzeul Mânăstirii "Sfântul Prooroc Ilie" 

443 

La 30 mai 1 995,  într-w:i cadru festiv deosebi ! ,  în pre:zenţa P. S. Ioan Selejanul, 
Episcop al Covasnei şi Harghitei,  a unui mare num \r df: credincioşi şi invitaţi oficiali, 
reprezentanţi ai unor instituţii centrale şi locale, s-a sfkţit şi s-a inaugurat muzeul m:înâstirii. 

Ideea amenajării unui ast�menea muzeu, în ��are să fie adunate cât mai multe dintre 
mărturiile existenţei românilor de pe aceste meleaguri, în conditiile in c�re populaţia 
românească este supusă unui pro<:es continuu de desnaţionalizare este veche. In mod sigur, 
cel care s-a gândit pentru prima dată să amenajeze aici un as•!menea obiectiv a fost însuşi cti
torul mânăstirii, Patriarhul Miron Cristea. Aducerea unei biserici vechi din lemn şi nu con
struirea uneia noi, constituie un argument in acest sens. · 

Patriarhul a fost conştient de numărul foart� mare, realm t:nte impresionant, de 
bunuri de o deosebită valoare ce atestă prezenţa dintotdeauna a românilor pe aceste 
meleaguri, precum şi riscul ca acestea să fie defini :iv risiJl ite şi pierdute. Procesul de 
desnaţionalizare a românilor s-a a.;centuat, aşa cum am mai arll.tat, în perioada Dictatului de 
la Viena şi a existenţei Regiunii Autonome Maghiaw. Multe bi serici ortodoxe au fost deza
fectate din lipsa credincioşilor trecuţi forţat la cultelt: rom:mo .. catolic, reformat sau unitarian. 
În aceste condiţi i ,  a fost o mare şansă ca in momentul in .;arc: lucrurile au revenit la un anu
mit grad de normal itate un tânăr c�lugăr din partea locul ui ,  astăzi Arhimandritul Mihail Goi a, 
să fie cel care, ajungând stareţ al mânâstirii, mergând pl unnele marilor săi înaintaşi - ne-am 
referit Ia Patriarhul Cristea, dar §i la Arhiereul Emilian Antal, înmormântat sub pronaosul bis
ericii - a adunat cu râvnă şi migală, ca un bun cunoscăto r, tot ce(: a ce exprimă în forme speci
fice, spiritul ortodox şi nafional românesc, în zona Top1iţei . În sensul celor arătate mai sus, 
un merit deosebit 1-a avut şi Episcopia Ortodoxă de Alba [ ul i a, în Ji·unte cu P.S.  Emilian 
Birdaş, după înfiinţarea acesteia î'n anul 1 975.  

La toate aceste eforturi arn fi nedrepţi dacă nu am adăuga şi pe cele ale anonimilor 
credincioşi români, care au păstrat peste veacuri, um:ori c u  mari dificultăţi, dacă nu chiar cu 
riscuri, marile valori ce astăzi se aflâ expuse în muzeul mânăstirii .  Multe dintre aceste 
obiecte, pe lângă valoarea istoricii sau artistică, au o profundă încărcătură emoţională. şi 
naţională, ele fiind printre singure le vestigii ce au supravieţuit unor mari comunităţi care 
acum sunt grav diminuate sau chiar dispărute în urma proce�:ull1i dur de maghiarizare a po
pulaţiei româneşti din judeţul Harghita (de exemplu, Porumb�nii Mari, Ciuc-Sângiorgiu, 
Lăzăreşti, Imper etc). 

· 

Expoziţia permanentă. a muzeului cuprinde un important fond de icoane pe lemn, 
datând din secolul al XVIII-lea. Dintre acestea menţionăm în .;hip deos�bit, fragmentele tâm
plei bisericii Mânăstirii Doamnei, realizată în anul 1 7:- s ,  de meşterul zugrav "Andrei din 
Sânfalău", precum şi  icoanele împa.râteşti pictate de a•:el aşi zugrav. Icoane pe lemn de o va
loare asemănătoare şi tot de la mijlocul aceluiaşi secol XVJ i l _r rovin de l a  bisericile anterioare 
din Topliţa şi Stânceni. Acestea se impun atât prin acurateţe :�. execuţiei temei iconografice, 
cât şi prin aureolele şi  ramele amplu sculptate şi pictalt!. Jnel1! dintre icoanele expuse au fost 
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pictate de un alt renumit meşter transilvănean, Il'<.vd Dun1brăvean . . 
Icoanele pe lemn din secolul XVIII şi : in 1nimde decenii ale ve�c�lm ur�ăt?r 

.
sunt 

legate în mod direct de arta iconografică ortod x ă  jiu c!ntrul Transilvame1, lucrăn stmJlare 

fiind frecvente în bisericile din satele de pe Mu ·f:Ş :?i fâ:nave. 

în expoziţia muzeului sunt prezentate f:agrn en t·� ale vechii catapetcsme a bisericii 

din lemn, cea pictată în 1 840 de meşterul Gligor e din Târgui Pi�trii (Piatra Neamţ). Se rema�

că în chip deosebit icoana împărătească "Iisu · Arhier!U şi lmp.�rat", flancat de apostoli, 

icoana "Măicii Domnului cu Pruncul " flancat de proc•roci, precum şi temele iconografice 

rare în pictura de şevalet, ca "Lupta dintre kstor şi Lic", "Maica Domnului pe Rug", 

"Duminica Orbului", "Când Z1U mers greu (pe l'tare) Slr.ntul Nicolae", "Ducerea Sufletului 

celui Drept", "Izvorul Mâicii Domnului" etc. 
Muzeul deţine o valoroasă colecţie de io:o:me pe sticlă, din care sunt expuse câteva 

exemplare reprezentative pt�ntru srarşitul veacu ui a l  XV l ll-lea şi inceputul secolului al XIX

lea. Ne referin în special la ic oana "Maica Do ·muluk  C J  P runcul", provenind de la biserica 
din Gălăuţaş, care poate fi atribuită marelui ico 1ar Popa Sa ndu din lemuţeni. Printre valorile 
deosebite semnalăm icoana "Învierea lui Isus", e provine din biserica de Ia Porumbenii Mari. 

Din a doua jumătate a secolului al XI � .. (ea, se remarcă i eoanele pe sticlă reprezen
tându-1 pe "Sfăntul Il ie", precwn şi icoana "Ar anghclii  Mihail şi. Gavril". 

În muzeu se afl ă  un obiect puţin obi�r.uit: o �:cândură lucrată în bardă, ce fusese 
fixată pe spatele tâmplei vechii biserici de la [râul Doamnei, pe care se află scris cu căr
bunele unnătoarea însemnare: "să se ştie când a 1 ctiZ'Jt uniaţia din Ardeal 1 762", evocând şi în 
acest mod rezistenţa călugărilor şi a românilor or�odcşi din Transilv:1nia veaculului al XVIII-lea, 
pentru apărarea legii străbun•! in faţa ofensivei ca olice c lirijat�i de Curtea Imperială. 

Expoziţia muzeului prezintă un mare 1măr de c� rţi religioase ortodoxe, unele din
tre ele fiind unicate sau raritil.ţi naţionale. Ne '(:f,�rinîn spec ial la fragmentele din Psaltiria 
tipărită în anul 1 544 la M ikşovo (Serbia) şi la nanuscrt sul C'azaniei lui Varlaam, caligrafiat 
la finele secolului al XVII·Iea de "erei Mihai ", ;;,mbe e provenind de la biserica parohiei 
Imper, precum şi la Cazania lui Varlaam, ti ărită Ia la;I Î ,  în 1 643, şi Evanghelia de la 
Bucureşti din 1 682 . Colecţia cuprinde numero .se :�irţi tipărite în secolul al XVIII-lea şi în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea în toa � l:•:ntre. e tipob>Tal1ce româneşti ale vremii:  
Bucureşti, Râmnic, BUzău, Blaj , Iaşi, Mănăstir l N �amt etc. Dintre tipăriturile mai deosebite 
semnalăm: Apostol, Buzău, 1 704; Triod, Buc �şti , 1 72 1 ; Penticostar, Râmnic, 1 749 (de la 
biserica din Porumbeni i  Mari); Ceaslov, laşi, 75H (din Săcd); Liturghier, Blaj , 1 75 5  (din 
Gheorgheni); Psaltire, 1 843 şi Pidalion, 1 844, :rnbeie tipărite la Mănăstire Neamţ. 

Cărţile aflate în expunerea muzeului d mons trea.zii cil. românii din actuala Episcopie 
a Covasnei şi Harghitei au :1vut pennanente le · turi cu românii dt: pretutindeni în tot cursul 
evului mediu. Valoarea acestor cărţi este amplifi ;at5 d� diversdc însemnări marginale, în care 
sunt consemnate evenimente din viaţa comuni�, !  lor româneşti d in zonă. 

Muzeul prezintă, de asemenea, o ser· , d·� obiecte l iturgice din metal preţios sau 
comun, limitându-ne să semnalăm potirul şi di ' Jl bi seric i i  Mănllstirii Doamnei, din secolul 
al X':'I��-lea, sfeşnice,

_ 
cruc i so::ulptate în lemn i fi�reeat� în metal, cadele de argint şi alamă 

de la miJlocul secol ulm al XIX-lea, agheasmt 1 de argint dămit de Episcopul Canon Donici, 
Evanghelie ferecată în argint, dăJUită Mănăstiri "Smnttl I' rooroc Il ie" de Asociaţia "Cultul 
Eroilor Neamţului", în anul 1 928, la sfinţirea 1 .caşului. E>:empl ilicăm colecţia şi prin mitra 
arhierească din secolul al XIX-lea şi prin icoan "S fântul Prooroc Ilie", din secolul al XVIII
lea, ferecată în argint. 

Muzeul omagiază in mod deosebit me r: oria ctitorului, Dr. Elie Miron Cristea, dia-
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con ( 1 900), monah ( 1 902), i cromonah ( 1 903), arhiere J ( 1  S 10 ), episcop al Caransebeşului 

( 1 9 1  O), întâiul Patriar al Bisericii Ortodoxe Române (1 9  25 ), membna al Cosiliului �e Rege?ţli 

( 1 926), care prin credinţa sa şi prin întrega sa acti vit1te şi -a uobâmht un loc bme mentat 

printre Marii Oameni ai Neamului .  
Dintre numeroasele obi1:cte ce i-au apatţinut şi care sunt expuse, semnalăm: 

portretele p!U"inţilor, un tablou al casei părinteşti, un \'eţrnan1 arhit:resc din catifea, o cârjă de 

arhiereu, paftaua Patriarhului, pe c:are sunt gravate datele esenţiale de sluj ire a Altarului şi a 

Patriei, diverse medal ii de bronz şi argint care îl omagia.;�ă., ccpia dizertaţiei de licenţă (primul 

studiu consacrat vieţii şi operei lui Mihai Emine�:cu, 1 895}, precum şi icoana "Sfănta 

Treime", pe spatele căreia se află �•emnăturile marilor ierarhi ai O:rtod,Jxiei care au participat 

la instalarea sa ca Patriarh al României. 
Prin valorile sale şi prin semnifcaţia cxpona1elcw, Muzeul Mănăstirii )�tăntul 

Prooroc Il ie" se constituie într-tm .::lmagiu adus atât în ai 1U1Ş iltlr ce au vieţuit in mânăstire, cât 
şi tuturor românilor din spaţiul harghitean, care, timp de veacuri, şi-au păstrat credinţa stră
moşească şi fiinţa naţională, cu toate cun1plitele furt.uni CI! s -at, abătm asupra lor. 

La împlinirea a 50 de ani de la trecerea la c,�Jv veşnict: a ctitorului şi cu prilejul re
sfinţirii bisericii mănăstiri i ,  în urma lucrărilor de re �>taurare a pkturi i, realizată de pictorul 
restaurator Dorin Handrea, originar din Maioreşti i Mm-eşului, în curtea Mânăstirii s-a 
amplasat un bust al Patriarhului Miron Cristea, donat de l.A.S .  Reghin şi realizat în ceramică 
de sculptorul Iorgat. 

10. Schiturile Mânăstirii "Sfântul Prooro•: llit�'· 

Schitul Moglăneşti. Aşezarea monahală de 1<, Moglăneşti , situată în apropierea 
oraşului Topliţa, a fost prezentaHi l'n primul paragraf c.l ac(·stui �:uccint material. Ea are o isto
rie veche, de fapt stă la începuturile monahismului de re ac<:ste me leaguri . 

Loc binecuvântat de Dumnezeu, schitul cu lmpro�jm imile lui mioritice fascinează pe 
toţi cei care ajung pe aceste meleaguri. 

Biserica din lemn cu hrarnurile "Naşterea Maicii Domnului" şi .,Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului", valoros mLmument istoric, este res :aura.ă !iÎ bine Ingrij ita.. De asemenea, 
se află în bună stare construqii le anexe şi cele gospodan:şti. 

Funcţionând ca sch it a! Mânăstirii "Sfăntul Prooroc ll ie", aşt�zământul este deservit 
de şase vieţuitori . 

Schitul Dumbrăvioara. Este întemeiat în anul 1 930 de Patriarhul Miron Cristea, ca 
metoc al Mănăstirii Topliţa. La in1emeiere, schitul a fo�t înzestrat cu o suprafaţăde 32 jugăre 
de pământ necesar întreţineri i vic·:uitorilor mănăstiri . l n  an J l  1 9.50, s,;hitul a fost desfiinţat 
iar pămâ.ntul naţionalizat 

După decembrie 1 989, schitul se reînfiinţeazli . Se n!c lădeşte paraclisul care poartă 
hramul ,.Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", se refae anexe l·e go!:pod�lreşti. 

În prezent, schitul pos,�d:i o suprafaţă de 17 hectare ş i  este deservit de 4 vieţuitori 
care asigură asistenţa religioasă şi în parohiile Sâng•!:: şi l emei 

NOTE 

l .loana Cristache-Panait - Biserici de lemn, monumente istor:c �  di 1 E:rJiscopia Alba Iuliei, mărturii de 
continuitate şi creaţie românească (cu un Cuvânt ir a inte al  P.S.Emilian Bârdaş, Episcop de 
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Alba Iulia şi un Studiu introductiv al prof. dr V asi .c Drăgul, 1 987, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Române, Alba Iulia; 

2. Ioana Cristache-Panait - Arhi;'ectura de lemn din Trar·siivania judeţul Alba, Mureş şi Harghita, 1 993,  
Editura Museion; 

3 .  Materiale referitoare la Mânâstirea Toplifa, in "Îndrumăto:lre le bisericeşti" editate de Episcopia Alba 
Iulia; 

4. Documente existente în arhiva Mânăstirii Topliţa. 

THE MONASTERY OF THE HOLU PROPHET ILIE IN TOPLIŢ A 
PRECINCTS OF ROMA::"lJAI\ HERMJTAGE 

AI THE FOOTS OF CĂ LIMAN MOUNTAINS 
(Abstract) 

This monastery, fundastion of the one who "''lS lhc first patriarch of the Eastern Chuech, is a 
succesor of a Romanian herrnitage traditions, more t}�m 400 years old, at the foots of Căliman 
Mountains. Near Toplita, in Moglăneşti quarter, on the place named .,Pârâul Doamnei", therc is a wood
en church, serving as sign of an ancient monastic estab!J shment, bild in 1 658 by the Moldavian voivode 
Gh. Ştefan's wife, d-na Safta. 

The study present� the phases of the building ·�ompkx that constitue now the monustery of 
Topliţa and also aspects of monarchal life together with a museum of the monastery, containing a lot of 
icons made on wood and gla:;s, ancient holly books, cultical ob)ects made of precious metals in order, 
to pay homage to the memory ofthe founder, dr. Elie Mirtln :�ri:;tea. 
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ASPECTE DIN FORl\1AREA ŞI DEZVOLTAREA ISTORlCĂ 
A LOCAL IT ĂTII V ÂLCELE-JU DETlJL COVASNA 

(s{�colele XVIII--XIX ) 

Felicia Manş 

Amplasat!i în locul unde , .. munţii îşi dau mân1 cu dcpresiunea", într-un frumos cadru 
natural aşa cum este cel de la extn:mitatea sudică a rJ.[unţ i l or Baraolt, aproximativ, în centrul 
buclei fltcute de Olt în faimosul drum de ocolire spr'� �:ud a ac estora, localitatea Vâlcele se 
află la circa 1 O km. spre vest de municipiul Sfântu Gheorghe - reşedinJa judeţului Covasna. 

Toponimia localităţii, "Colonia aquarum viva.rum" este purtătoare de informaţii pre

mergătoare documentelor scrise care arată că locuitori din regiune rcmarcaseră sursele de 
ape minerale şi efectele lor "diitător de sănătate", înc l de pe vremea dominaţiei romane. 
Într-adevM, se presupune că locali1atea se afUi situat:'i pc locul fostei aşt!z:ll"i romane' .  deşi nu 
se cunoaşte nici o atestare documentară în acest sens . Fi i nd doar o presupunere această "posi
bilă ipotezâ" ar fi din start anulati\ de oamenii arhivdor care fac do,·ada istorică numai cu 
documentul în mână. Lipsind atiit documentele care .s.1 acste ac eastă ipoteză, cât şi cele care 
să o infirme, consider că şi sursde toponimice pot co:n.s:itni informaţii preţioase. 

Sigur, s-ar putea face lumină in această situaţie nUimâ prin săplituri arheologice care, 
însâ presupun şi alte implicaţii .  

Informaţiile documentare lipsesc î n  cazul local it.��ii Vii !cele pentru o mare perioadă 
de timp, dar aceasta nu presupune şi lipsa populaţiei rot n:ine:iti din zonă. 

Descălecatul primului sosit nu s-a făcut îna:inte de anul 1 760. Acest fapt este dedus 
din lucrarea bine documentată a doctorului Virgiliu Ctohanu, intitulată: ,,Statistica românilor 
din Ardeal", realizată de administraţia austriacă intre anii 1 762- 1 769 şi copiată din Arhiva de 
război din Viena2. 

În această statistică nu ap:u-e menţionat Vâkel e  do·>ru1ă că pe- la 1 762 nu exista ca 
aşezare de sine stătâtoare. 

Se găseşte insă, in districtul AlbaJ menţionat Hiighigul şi Arp1itacul, dovezi câ aces
te comune sunt cu .,descălecat în istorie . . .  mult ma: v echi şi îndeos(:bi înfiinţate anterior 
Vâlcelelor (Ell>patacului)"4. 

Se ştie că în acele timpuri, malul stâng al pârâul11i Vâlcele, (pârâul care trece azi prin 
centrul comunei) a aparţinut comunei Araci, iar malul crept, comunei Hăghig. Chiar şi Ia o 
descriere mai târzie, din anul 1 796, nu se menţionez�. de Vâlcele, ci de "lzvoa.rele de la 
Arpl!.tac" (Arpătac-Araci de azi). Pârâul Vâlcele foniia gt:.aniţa dintre ,,eJe două comune iar 
localitatea Vâlcele formatâ în acea perioadă din aşt:ti.ri mici ,  risipite în jurul izvoarelor 
cunoscute, era parte componentă. a comunei Araci din judeţul Alba de Sus. Abia după noua 
împărţire administrativ-teritoriali1 din anul 1 876 este i:1c lusă judeţului Trei Scaune. Cert este 
câ localitatea Vâlcele îşi datorează existenţa izvoarelor de apă mi nerală bogate în acid ca.r
bonic ca.re au atras primii locuitori ce s-au statomic:it aid .  :)e la bătrânii satului5, pe cale 
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orală, s-a aflat că primele familii care s-au aşezat a1: fi fost de p�istori (oieri) moldoveni care 
prin peregrinările lor, in cadrul transhumanţei a-,J descoperit aceste locuri pitoreşti, cu ape 
minerale şi favorabile cr(:şterii animalelor. Se ştie :;ig,Jr că primii locuitori au fost români de 
religie greco-orientală (ortodoxă) fapt ce reiese din :·ccemărnântul l�icut în anul 1 786, in Imperiul 
austro-ungar sub împăratul Iosif al II-Iea6.Acest re,:cnsământ �;coate în evidenţă că în localitatea 
Vâlcele la acea dată existau doar 7 case risipite , ;rviind 37 de sullete, 1 8  bărbaţi şi 1 9  femei. 
Această cifră din anul 1 786 este considerată a fi ce::: mai veche datii statistică preluată din Arhiva 
Comitatului Trei Scaune, document ce se află în Arhi�ek statului- filiala Sfăntu Gheorghe . 

Dezvoltarea ulterioară a localităţii a d(:c:urs foaie lent. După aproape un secol, în anul 
1 877 populaţia număra 659 locuitori, români şi mag�tiari, aparţinând unui număr de 90 de familii7. 

Cum legătura dintre oameni şi Dumnezeu domină scena istorică şi se concretizează 
prin lăcaşurile sfinte ridicate de-a lungul timpulu i, o ilo,·adă istoricâ, cea dintâi, de aşezare 
pur româneascâ a Vâlcelelor. o constituie ruinde �1rimei bi sericuţc ortodoxe din lemn, care se 
mai văd şi astăzi, în mijlocul pădurii de brazi din perirnetml localităţii, la vest de şoseaua 
judeţeană ce o străbate central . 

Dascălul satului din perioada interbdic:i, cel c:'uuia îi plăcea să se semneze Liu
Vâlcele, cercetând lucrările ce se referă la lăcaştri l e  de rugăciune din Ardeal , găseşte date 
preţioase despre prima b isericuţă românească d in lo:alitates.  I'n lucrarea protopopului şi 
asesorului consistorial Matei Voileanu, intitulată , .koa�e din viaţa bisericii" anul 1 8049, sub 
titlul "Biserica din Vâlcele (Eitipatac) gâseşte unnătoa�de: 

"Hagiul grec Anastasie Vulcu, neguţ1ltm din Bra şov, a ridicat la Vâlcele, unde pro
babil venea să se caute de betcşugurile sale, care-I �,uparau, loc de închinăciune pentru el şi 
neamul său, precum şi pentru alţii . . .  evlavioşi creştini din Tara Româncasca., care veneau la 
aceste ape şi veneau mulţi  Boieri din Principate . \'em:au, Rorrdni creştini ortodocşi să se 
închine la bisericuţa din Vâlcele şi din satele m;irgin.3Ş(' vechi : Arpătac şi l lăghig. Hagiu 
cerut-a slobozenie de la Guberuiul de atunci şi pcntm a ti cercetată de evlavioşi şi pentru a 
se aproba ca alterenati v preoţii din suszisele com une :;ă facă shubă sfăntâ în bisericuţa lui 
Vulcu din Vâlcele''. 

"În şedinţa consistorială din 1 7  aprilie 1 804 st dî opinie favorabilă" I O  
"Actul privitor l a  zidirea bisericii din Vâlcel e poartă No.377 şi este transcris la 

paginile 95 şi 98 al lucrări i citate mai sus" l l .  
Din cele de mai sus rezultă că prima bi setieă c rtodoxă din Vâlcele a fost ridicată de 

negustorul grec Anastasie Vulcu din Braşov, in anul 1 804 cu banii săi şi a celor veniţi aici să-şi 
caute sănătatea intre care şi ::·ornâni din Principate. Slujba •) fikea, cimd preotul din Arpătac, când 
cel din Hăghig. S-a cerut îngăduire gubemială ca l ocuitori . sii vină Li această bisericuţă. 

Acelaşi dascăl scria mai târziu: 
"Nu ştiu prin ce împrejurare, acel lăcaş :;elnt a [.)st desftinţat şi ajuns în această stare 

(ruină-n.a.) .  Nici-o cane, nici-un document nu ne-3 putut I t  uni na In această privinţă, doar ici colea 
se aude, că doar lemnăria cu Lurla-i modestă a fost r.dicat� �i aşezată pe-o altă cotă de veghe şi 
strajă neadonnită a drept mă;·itoarei credinţe, la margin� dt sat, nu departe, în satul din apropiere: 
Iarăş. Podoabele interne ale fostei bisericuţe, probabi1 a.u fo:;t mutate J:n actuala biserică mai pom
poasă cu ctitoria Prinţului sărbesc Miloş Obrenovi,:i ;.i cu hramu l M.M. Teodor Stratilat." 

Demersurile pentm ridicarea noului lăcaş de rugHci1me k-a făcut preotul de atunci 
al parohiei din Vâlcele, Ioan Moga, care în num•!k Com:iliului parohial adresează în 1 83912 

o cerere episcopului Vasile \1oga prin care solki �i încuviinţarea de a se ridica o nouă 
biserică, cea veche fiind ncincăpătoare. 

În Arhiva Mitropoliei Ardealului se gă.>•!SG destul·� documente care atestă lupta per-
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severentă şi îndelungată (pe parcursul mai multor ani ) a p:nohului l oan Moga, protopop şi 
asesor consistorial pentru ridicarea noului lăcaş sf:inl: din V:llcele. Această biserică nu se 
putea ridica numai cu contribuţia creştinilor ortodocş i d.in parohie (care erau nu;neric �eduşi 
şi modeşti din punct de vedere material) fapt pentnJ care n:uşeşte să atragă m realizarea 
proiectului său pe mulţi români din Principate şi din a!tc ţllri care veneau la băi . 

Noua biserică s-a ridicat în anul 1 843 pe t·�renul donat de dUre Prinţul sârb Miloş 
Teodorov ici Obrenovici în semn de recunoştiinţă p entru primi rea făcută (frecventa staţiunea 
din anul 1 842) şi însănătoşirea în urma tratamentulu i  cu apde minerale de aici (suferea de o 
afecţiune gastrică). Nu întâmplMor are hramul Teodor Stratilat, în cinstea prinţului ctitor. Lui 
i se vor alătura mai târziu şi  alţi creştini donatori pentn1 real izarea noii tâmple a bisericii , cea 
veche fi ind " . . . cu totul slabă" l > .  Pentru realizarea ei  �e incheie ·1n anul 1 856 un contract cu 
sculptorul în lemn Androne Andronic din Braşov, iar preotul Ioan Moga reuşeşte să realizeze 
o colectii în valoare de " 1 5 07 3/4 şfanţih"14_ O ceop1 e  a listd cu cei 1 27 de donatori din 
Moldova, Muntenia, Transilvania este trimisii în ma1tie 1 85 7  epist·opului Andrei Şaguna, 
ocazie fo1ositli şi pentru a-şi exprima rugămintea către ac•�Stl de a veni Ia Vâlcele să 
sfinţească ''târnpla înainte de Sf. 1'aşti" l5 _  

Sunt destule episoade tri ste şi amare deza.măgiri p !  can: pn:otul vâlcelcan a trebuit 
�ă le tr!iiasc!i şi s!i le îndure, atât din pricina autorită! ilor loc:1le cât şi a unor români, până 
şi-a văzut ridicată şi pictată biscr:.ca. 

De notorietate devenise în timpul acela con11ictul provocat de pictorul lsidor 
Sălăgeanu, din Tara Românească, care dispare cu arv1:na prim ită de la preot pentru pictarea 
tâmplei, fără să-şi achite obliga,ţiile. 

La insistenţele lui I oan Moga, Andrei Şr.guna c:piscop atunci cere sprijinul 
Consulatului austriac de la Buc ureşti pentru a-l căuta în Tam Românească pe fugar. În acelaşi 
an "K.K. Agenzie und General Ccnsulat fur die Wal acbe i " 1 6  îl descoperă în Muntenia. Acesta 
promite că-şi va respecta contractul cu privire la Viilcde, lu cru care , insii nu se va realiza. 

Mai târziu, în anul 1 860 acelaşi Consulat :a imis :t:n ţele lui Şaguna. şi Ioan Moga 
obligă pe Isidor Sălăgeanu (pe c:are-1 găseşte de data aceasta Tn Oltenia) să semneze un 
"Protocol - angajament, care . . .  nici el nu va fi respe•:t<.t" 17 ,  

În anul 1 863, după şase ani de eşecuri în recuperarea banilor " . . .  controversa mai 
dăinuie încă. Ioan Moga, deşi dă vădi te semne de obc: s·�al: , va conti nua în încercarea de a 
recupera banii daţi în avans cu atâţia ani în urmă lui Sălăgeanu, măcar pentru acoperirea altor 
necesităţi ale numitei biserici"! g _ 

Pentru că istoria local ităti i Vâlcele nu s-a bucur.:tt nic iodată de un studiu din punct 
de vedere românesc, în conştiinţa tuturor persistă icleen că c titorul bi:;ericii este doar prinţul 
sârb, idee întărită şi de inscripţia gravată deasupra u:ji i  dins Jre- sud, redactatli în două limbi, 
română şi sârbă. Înscrierea în siirbă nu ne miră deoarece in ace:a perioadă B iserica Ortodoxă 
Română din Transilvania se afla sub autoritate sârbcască Clndinăm să credem că şi acest fapt 
nu numai "recunoştiinţa" prinţului a determinat donaţ ia  flll ut:Oi pentru biserica ortodoxă de 
aici). Abia în anul 1 864, mitropolitul Andrei Şaguna r•:u:1eşte emanci parea bisericii române 
de sub această ierarhie. 

Conţinutul inscripţiei e:ste acelaşi: 
"Intru mărirea sfintei cei de o fiinţă de v:.api făcătoare şi nedespărţitei treimi a 

Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh s -a zidit Biserica ac:ea�ta întru pomenirea sfântului Mucenic 
Teodor Stratilat prin creştineasca râvnă, osârdie şi ch{: tuial � a drept credinciosului Prinţ al 
Serbiei Miloş Teodorovici Obrenovici la anul de la f::�,;erea It nui (755 1 )  iar de Ia naşterea cea 
după timp a lui Dumnezeu ( 1 843)". 
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În prezent biserica este declarată monument kStork şi de arhitectură şi face parte din 
Patrimoniul Cultural Naţional iar numele preotului �omân, Ioan Moga care s-a zbuciumat atât 
de mult pentru înălţarea ei a fost dat uitării sau nu se cunoaşte de loc. Posteritatea sau măcar 
cei câţiva care cunoaştem acest fapt a fi prea nedrep1;i daca- nu l-am considera adevăratul cti
tor al bisericii pe cel care a <:"ost ctitorul spiritu'l.l, c:titc rul de suflet al ei sau dacă nu i-am 
atribui merite cel puţin ega le cu cele ale prinţului. 

O mare personalitate, preotul Ioan Moga a fost Llnul dintre conducătorii spirituali cei 
mai importanţi ai comunităţii româneşti din Vâk-�k. Activ:'ind în acele vremuri de grea încer
care când voinţa subjugată a românilor de-a lupta i>entru edificar-ea de şcoli şi biserici sufle
tului lor se lovea de prea mult•� obstacole din partea auto:·ităţilor locale, secuieşti, preotul Ioan 
Moga era conştient că numai parohia poate fi un cc n1)'U de putere şi lumină şi păstrare a iden
tităţii etnice, rel igioase şi culturale, de manifestare a spiritului românesc. 

Pentru acest fapt şi pentru câte bune a făcut, nu trebuie uitat. 

NOTJE 

1 .  V. Cucu, M. Ştefan, Ghid atit�• al monumentelor isl'oric<·, E ucllreşti, 1 970, p. 22. 
2. "Anuarul de Istorie Naţională din Cluj", III, 1 924-1 925.  
3 .  V. Cucu, M. Ştefan, op. cit. p.  1 1 - 1 7 .  
4.  Liu Vâlcele, Monografi�. Din trecutul satului Vdlcele. i n  "Buletinul AS TREI", Sf. Gheorghe, anul 

III,  nr. 7-8, p. 1 3 .  
5 .  Fo-ndul arhivistic al Parohiei Vâlcele, Dos. 1 ,  p .  1 
6. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeanli. Covasna, Fond Parohia Ortodoxă Va/cele, Dos. 1, p. 1 
7. Fond arhivistic al Parohiei Va/cele, Dos. 1 ,  p.2 
8.  Liu Vâlcele, op. cit., p. l 4  
9 .  Matei Voileanu, Icoahe din viG!ţa bisericii - anul 1804. Sibi·l, 1 925. 
1 0. Liu Vâlcele, op. cit., p. l 4  
1 1 .  Ibidem, p. l 5  
1 2 .  Fond arhivistic al Parohie.< V âlcele, Dos. ! ,  p.3 
1 3 .  Ana Grama, Documente arhivistice sibiene (1850- 1870), in .,Angvstia", 1, Sf. Gheorghe-Ciuj-

Napoca, 1 996, p. l 65 
14. Ana Grama, op. cit.;p. l 67 
1 5 . Ibidem, p. l 69 
1 6. Ibidem, p . l  75 
1 7. Ibidem, p. l 77 

1 8. Ibidem, p . l 79 

ASPECTS OF HYSTORICAL BlRTH A �D DEVE:LOPMENT 
OF VÂLCELE LOCALITY, I>ISTRICT OF COVASNA 

(XVIII-XIX centurJ) 
(Abstra•�t) 

The toponymy of Viilcele (,.Aquarum vival'lm c olony"), placo�d at 1 0  km west from Saint 
Geo�ge � district of Covasna, implies assumptions that support 1 ts  existencc back to the period of roman 
dommatlon (1-III century), but l.o confirme this ass tJrr.pl1on it is nec·:sary to make archeological 
researches. 

Documentary informatinns of the XVIII-XIX centur.r po::m1its the hystorical reconstruct and 
the to

_
pographic� evolution of th� localit)• wich cont<lin:i the most .repn:sentative architectonics con

structlOns, local mstitutions and personalities, also the elabc•ra"joro in perspc,l.ive of a detailed monograph. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 2, 1 997, p. 45 1 -455 

ORTODOXISM ŞI ROJvlAl':- ISM 
ÎN SUD-ESTUL TRAN SILVANIEI 

Siirbătorile re ligi o as�:. 

Dan Bode1lt 

Cornelia Călin··liJodea 

4 5 1  

Sărbătorile sunt frumuse1:i ce vin de dincolo d,� timp, de dincolo de vremi, de dinco
lo de spaţii .  Sărbătorile înseamnă puţinţa istoriei de a triti In lum in:1, de a respira in frumuseţe
cuvânt. Sărbătorile reprezintă asp iraţia spre logos şi trf:.in�a In logos. Logosul este frumuseţe 
şi înţelepciune totodată. Aspiraţia spre frumuseţe coinc ide cu căutarea, cu scormonirea după 
Absolut, după înfinire, după ve�nkie, ce în prunc bethk emic se arată . . .  Sărbătorile sunt chiar 
trăirea în etern. Chiar termenii de lumină, cruce, întrupare., botez, biserică, înviere sunt mereu 
de actualitate, mărturie fiind unităţi ascunse şi detectak întn timp şi Mare Timp. între religie 
şi istorie, între etnologie şi sacru. 

În ciuda obstacolelor, a declinului, a impasarilor, a umbrelor, forţa suverană şi 
dominatoare după care se formează şi se mişcă etniilt: e ste dorinţa de nepotolit de a ajunge la 
împlinire: este duhul vieţii, cum rosteşte Scriptura, principiul c�:tetic sau cel moral cum îl 
botează filozofii .  Noi vom afirma simplu că e nea_{:ârnpăml după Dumnezeu, cântarea lui 
Dumnezeu, psalmul de slavă adm: slavei sau colindul c::�.re pe aceste meleaguri "se umblă". 
Leru-i, Doamne, ler, început sau slărşit de colind, car•! cefinqtc aşezarea neamului românesc 
în spaţii  cereşti, deci înţelegerea în profunzime a pogor.îrii înaltului în cetatea Bethleemului. 
Şi Bethleemul este la S făntul Gheorghe sau la Topl i1a, 1 a Mi ercurea sau la Breţcu, la  
Sâncrăieni sau la Sânsimion . . .  

Prin urmare, de îndată c e  Duhul Sflint se deschide cuv:mtului şi s e  destăinuie î n  fru
museţe-icoan1i-biserică-naştere-·inviere - aşa cum ni s-.:1 arătat prin Lege, prin profeţi, prin 
glasul lui Ioan, mântuirea prin frumuseţe şi cuvânt est� 1 m ab,�c,�dar religios. Duhul Sfânt este 
o înţelegere imediată a frumuseţii , "înturnată în obicei Lu-i �:i datini, în jocuri şi cânturi de 
dimineaţă sau de seceriş, de fântână sau de hotar'; îmbră! i şare totodată a cerescului. 
Frumuseţea-sărbătoare înseamn:i c:onştiinţa profeticii a mmc nici. Sărbătoarea este imaginea 
frumoasă în chip pozitiv şi abf:olut. Sărbătoarea individual izcazli m�amul românilor şi, în 
acelaşi timp, îl aşează în universalitate. Sărbătoare ,! este• de:;crierca istoriei neamului 
românilor în "fuga" spre veşnicie. Timpul aşteaptă g�:rn::tnd şi rugându-s e ca frumuseţea să fie 
săpată, dăltuită în omul devenit sfănt prin suflul col indei, prin puterea rugăciunii .  Sărbătoarea 
(Crăciunul, Anul Nou, Rusaliile) rămâne certificare�t ac e�1te i stinţt:nii  şi încontinua şedere în 
sacru. Frumuseţea a pus-o Dumne:zeu în suflet in ti mpul istorico-liturgic, ca un rug aprins 
că-şi are în aceste câmpuri nemărginite, în aceste spaţii :k romftnime, rădăcinile. În cruce, în 
sărbătorile sfintei cruci se descifrează scara lui Iacob unmd cele douii lumi "rănindu-le cu 
iubire". În cruce neîncăputul se cuibăreşte în finit, în coaja de nucă a veacului acestuia . . .  Şi 
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timpul se face colier fără asemănare aşezat P'� .. gl1.lmaml Mielul ui-Mire: "Şi când D�n:u'ul 
s-a născut/ Pământul în cer s-a pretlcut . . . ". l.n cruc'� - s�irbâtoare perpetuă - se dtstmge 
arborele vieţii. Se pre:Gintă �1stfel "icoana" divinci iubiri de oameni care surprinde bucuria 
tatălui, surâsul părintelui ceresc, marea mulţumire: "Cânt tatălui ceresc totdeauna/ 
Pretutindeni . . . 1 Cât voi trili/ Lui îi voi aduce prmos de f:lavă şi cinste" . . .  În acest surâs de pe 
cruce se strânge întregul mister dumnezeiesc. Aşa :11intt:a poate crJprinde imnul : "lart�.-i, Tată, 
căci nu ştiu ce fac !" . . .  Şi slirbătoarea Crucii s� umple: d e  duh sfânt şi veşniceşte istoria şi 
neamul care din istoric pă�eşte în nesfârşire. Întreg ne<Lmul românesc înţelege - prin partici
parea la sărbătoarea crucii - (:ă are parte de ,,rai ' · .  �ii ve�-nicia se iconizează în sărbătorile care 
descifrează, singure, sufletul de neam. Aşa vom îr ţelege adâncul trăirii în ziua de Bobotează 
sau de Bunăvestire, in ziua de Sînzâieni sau Ador:nirea Maicii Domnului . . .  

Sărbătorile înseamnă o împingere în  m;inos de biseriGă, deci o stăruire în  sacru. 
Sărbătorile sunt apoi o inveşmântare în rugăciune ne�;fât·şită, în mereu tânără şi proaspâtă 
liturghisire. Frumuseţea-sărb.:itoare salvează llllr.e� �:i constituie miezul rugăciuni i  adresată de 
Dionisie Areopagitul Maicii Domnului: "Doresc ,;a chipul tău si!. se arate mereu în oglinda 
sufletelor - pe pragul şi în n·upul istoriei - timp .�:i să le pâstreze curate, neîntinate până la 
capâtul veacurilor, să ridice pe cei căzuţi şi sii dea nădo;:jdie celor ce cinstesc şi urmează 
această pildă de neîngustată frumuseţe". Frwnmeţ·!a·-sărblitore-rugăciune va salva lumea şi o 
va face demnă de nuntă. Înălţând - la Sărbătoar·�a Înălţării, şi nu numai, chipul căzut Ia cin
stea dintâi, 1-a unit, 1-a conectat la părintească ti-umusetc, la părintească înţelepciune. 

Sărbătoarea se ţine într-o negătare de obiceiuri şi datini, ferestre deschise şi 
deschizându-se spre căden�a luminii. 

Lângă o civilizaţie t.:!hnică, practică se: râ1duk cultura spiritului, care este un câmp 
predestinat cultivării valorilor imperial-istorice, phnă In clipa trecerii spre Marele Timp. 
Simbolurile semnifică setea c e  ceresc şi, concomitent, putinţa de a fi ceresc. 

Obiceiurile, datini le,. particularizează şi tniversal.izează un neam. Ele rostesc dacă 
neamul a fost aici dintotdeaUita sau exprimă ve:nin a lui la un moment dat. Întrebând pămân
tul, acesta ne va iosti că a fost arat şi i s-au secen.t roadele de grâu de către neamul românesc 
din timpuri imemoriabile. Obiceiul primei arături ca şi a 3eceratului - laudă interminabilă 
sunt specifice şi puternic m�mifestate in trupul de neam, în trupul manifestării de neam. 
Obiceiurile şi datinile imping veşnicia în timp pr in strigarea după substanţa vieţii :  pâinea 
vieţii, trupul Mântuitorului care ni se dăruie în pm11ancnţă şi, mai ales, cu ocazia primirii 
Sfintei Împărtăşanii sau în dimineaţă de Paşti. Sărbi!.toarea ne arată că însăşi istoria este un 
martir şi poartă urmele unui botez cu sânge şi fo-:, cu pf.in(� ş i  cu"ânt. 

Datinile şi obiceiurile leagă şi sfinţes1; tr 1pul de neam. Şi îl oferă "peste zări" in 
puterea dăinuirii şi înţelegerii, în minunăţia zidurilor şi uc rărilor prin vremi. 

În sărbătoarea Anului Nou se dezvăluie acd caracter bifrontal al timpului, dubla faţă 
a devenirii întoarsă în acelaşi timp spre trecut şi spre viitor. Este poate cel mai evocator 
numele primei luni a anului, i�muarie, de la Ianus , a şa cum ara� Gt�orge Dumezil, provine de 
la exageza arhaică de la care au survenit lanua. Ianuariu:;. care desemnau trecerea de la o 
perioadă la alta. 

Sărbătoarea, in sine, creionează succesul, dar Anul Nou ca festum incipium 
prefigurează derularea timpului în care se intră. i:;-rumuseţe a frumuseţilor este începutul 
noului timp, amintind de trecerea de la vechiul - ca td.ir·� şi lucrare - în Noul An al Mielului 
sÎant. De fapt, în formele cele mai îndepărtate ale culturii , un rol distinct 1-a jucat "magia 
primelor trei zile" sau a w1ui "mănunchi de trei zil•e". Toate acţiunile desfăşurate în acest 
interval sărbătoresc au un caracter modelator, cu un statut de exemplaritate cu efect prelun-
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git în cel mai mare segment temporal: anul ce va să v in�i. 'incepLltul de an nou strânge în sine 

ideea de renovare, căci în acea spărturl'i, care reprezintă ruperea cercului pentru a semnala 

sfârşitul şi a deschide un alt incc:put este ascunsă acea ··i �.nieitate protJrie mişcări i Wliversu

lui. Prin festivitatea formelor cu lturale se oferâ o soluţ l•! c·alitat iv�� cathartică, profund prote

guitoare pentru întrega colectivitate care îşi soluţ: oue11ză îndepărtarea angoasei în faţa 

necunoscutului, pentru că să.rblltoarca Anului Nou c:o:1ţ ine subtil şi în subtilitate elem�nte 

contradictori i . Starea bucuriei S(� amestecă cu un oarecare picur de teamă pentru ce va să vmă. 

Dar, spre deosebire de angoasa îr, faţa schimbării f�ră. întoarc•!re, cea care se înfiltrează în 

momentul pragului dintre ani ,  este susţinută de sperant.l, de nădejdie şi nădăjduiri . Practicile 

festive prilejuite de ocazia treceri i în noul an au un c onţinut senin, au o valoare stimulativă. 

în zi lele Anului Nou, omul de aici tinde să- �i ji rijeze trăiri le în perspectivă, văzute 

în triple raporturi : cu Dumnezeu, cu neamul din can: se trag•: Ş i  cu sint! ca individ, ca templu 

al luminii ,  ca spaţiu de cuvânt şi cuvântare. Dar tc•at� act stt: nădej di , aspiraţii pe care le 
decoperim în funcţia şi osatura intregului buchet de rnan.iJesti:iri ale sărbătorii Anului Nou de 

la simplul gest, l a  ceremonii complexe nu sunt aleatori i , c.i e:<teriorizează norme riguroase de 
gândire, mentalitate, evoluţie şi evaluare. Conţinutul ;:i mi c,l formelor culturale decupează 
concreteţea ţăranului, aspiraţii le sa.le spre atingerea unc tr r:ccolt e bogate, creşterea numărului 
de animale, fericirea familiei şi diiinuirea numelui �:rtu pe-sk wemi. Apare evidentă legătura 
dintre acest ciclu integrator şi sistemul genuin al obiceiurilor şi datinilor: obiceiurile de 

muncă, obiceiuri le de păstorit, obiceiurile de nuntă; riturile de ursitoare tiind un preambul cu 

obiceiurile funerere, înscriindu-se categoria! aici rituril � postsepulclan: (Moşii) .  
Sărbătoarea Anului Nou oferă o imperialitate a sărbătorescu lui şi sărbătorescul îşi 

trage seva din puterea ortodoxiei,. care omează neam şi limbii.. Anul Nou înseamnă apoi o 
urmare imediată a întrupării logosului :înseamnă o intrare in istoria cerurilor deschise, aşa 
cum se înfăţişează cu ocazia Bo':ezului Domnului Şi !orcanJI este orice râu care taie şi 
împlineşte sufletul omulu i .Anul Nou este o dovadă a şed:�rii în sacru. Sacrul care înveşmântă 
Anul Nou - Anul Domnului - mărturiseşte iruperea în a,:ehStiL iume a absolutului . Sacrul, prin 
elementele din acestă istorie,  îndeamnă şi înseamnii l uo�rare, participare la nevăzut . Actul 
dumnezeiesc al întrupării scoate o fiinţă, sau un lucru , sau un gest, sau o cădere "în rugă
ciune" din condiţii le sale empiric.:,, naturale şi le pune 1·11 co:1mniune cu energiile sfinţitoare, 
transcendente, ceea ce le modifkă fluidul, substanţa şi fw:e s[t se simtă acel mysterium 
tremendum, tremurul sacru înaintea feţei celuilalt. Auzi .. la intrarea în odaia de Mire ceresc 
- timp nou, an nou - magnificelc vorbe: " Scoateţi înc:ihămintea din pi·� ioarele talc, căci Jocul 
spre care mergi este sfânt". Păm.mtul ce urmează :t �:tdbaLe are sângele jertfei Mielului. 
Timpul în care intri are suflarea biruinţei Crucii :  a Învia Hristos din morţi, deci a înviat tim
pul şi locul, mărgini tu! şi nemărginitul. Toate intră în \leşnic .e prin setea de trăire a finitului . 

Cutremurarea scripturistică, semitii în faţa celui neatins . a ce lui nepMruns, a celui tainic, dis
pare imediat prin iniţierea liturgic:\ în iubirea dumne:�ei a scă de p�irint-� ceresc, dar, mai ales, 
de semeni , de oameni şi se preface în nuntă suflet�a 5că prin celebrarea întâlnirii, prin 
scoborârea şi lucrarea "de ceruri" .  Neamul românesc m: i!:>te numai tolerant, înţelegător, dis

pus sufleteşte spre celelalte nerum.ri, ci este îmbrăăţi11are .  es·:e 'mire în Hristos , este iubire. 
Este desăvârşirea unui timp şi a unui spaţiu. E ste des�.vâ.rşin:a tmei relaţii pure de

oarece este sfinţită, ceea ce înseamnă albită, adusă la st:Lr•�a i niţială: să fie Anul Nou recepta
col curat al unei prezenţe, locul unde Dumnezeu se îm;l l ine�:te. S(' regiiseşte şi străluceşte în 
toată lW11ina dăruirii sale. Anul Nou se naşte în trup de Hristos în vreme ce omul a fost este 
absorbit de adâncul iertării şi î ndurării .  În adevăr, ac.:st -ci:11p. acest spaţiu care se dăruie 
noului sunt, aşadar, sfinte prin prezenţa lui Dumneze u, venire pe:;tc tot şi în Bethleem şi în 
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Bethleemul carpatin. Răsunii cuvinte smarald �u� treptele iscteoriei care, de la întrupare, 

r�âne deschisă pururea: "Adu-ţi aminte Doamne .. d<: cei d in pust1t� şi din munţi şi din peşteri 
şi din crăpăturile pâmântului . . .  Adu-ţi aminte, Do :unne , d·� poporul ce-ţi stă inainte şi de cei 
ce, pentru binecuvântate pric:ini , nu s-au înt!tţişat aici. C:'tmări le lor le umple de tot binele; 
câsnicii le lor in pace şi unire le pâzeşte; pe prund 'ii c rc�:te, tinereţi le le călă.uzeşte, bătrâneţi le 
le întăreşte, pe cei slabi de suflet îi imbărbAteaz!i, pf ct:i risipitori îi adunli . . .  Pe cei bântuiţi 
de duhuri necurate îi slobozeşte;  cu cei ce cMâtorcsc , laolaltâ călătoreşte ; pe cei robiţi îi 
izbrtveşte , pe cei bolnavi îi tâmliduieşte . . .  

Izbăveşte, Doamne, toate oraşele de foam<!te, de ciumr1, de cutremur, de potop, de 
foc, de sabie, de năvălirea asupra noastră a altor nea•n,;ri �i de r�u:boiul cel dintre noi . .  . 

Pe toţi ne primeşte Tn împărăţia Ta, fii ai lumtni J  şi fii ai zilei arătându-ne" . . .  Prin 
liturghie, neamul românilor depăşeşte orizontul triiirii �:ale de neam şi se revarsă - fagure de 
miere - peste celelalte neamuri întru dragoste şi cumsedidenie, întru ajutorare şi sprij inire. 

Dezamăgirea cea mai adânc!i a firii umane hi are rădăcinile în timp :  nu-l putem 
stăvili, nu-l putem aduce inapoi .  Totul trece, dispare .şi l>e îndreaptă spre înşelătorul sffirşit de 
neoprit. Mai mult, timpul est.e o amăgire, o iluzie .. dacă nu ştii să îl aduci inimii floare. 

Sfăntul Augustin, in Confesiunile sale, a :e l iefht 1n mod genial , că din cele trei faze 
ale timpului , nici una nu tl.xează: viitorul, ceea c e  nu e>; istă încă trece prin prezent, clipă 
insesizabilă în rapiditate\,\ sa trecătoare, pentru a dc\·t�ni i mediat tr·ecut şi pentru a se pierde în 
ceea ce nu mai există. Aici trebuie să facem distincţia I ntre timpul păcatului , al neascultării ,  
al prăbuşirii şi timpul răscumpărat şi orientat spre dim tneaţa dori tă, însorită . Prin întrupare, 
timpul existenţial se înscrii: în mare istorie ce rodqtc- în iubire. Fiecare clipă din timpul exis
tenţial se deschide din interior "pe o cu totul altă dimt�nsiune". Este timpul sacru sau litur
gic.Veşnicia este dimensiunea spre care timpul se des<:hide, se g:răbeşte. Marea finalitate a 
vieţii nu înseamnă sfiirşit, ci intrarea în Pleromă.  krtf�t nu se r·eproduce deloc, ci apare în 
realitatea mereu prezentă a în;Uţării. Anul Nou - pri n I:UY<int întru pat - înseamnă înălţarea spre 
cele neatinse. Dumnezeu a intrat în timp, pentru c a  101,  oamenii, să intrâm în veşnicie . 
Dumnezeu a pătruns în timp pentru ca timpul s:� nu fie ab�orbit dt: noapte. Începe explicarea 
tainică a basmului "Tinereţe :fără bătrâneţe şi viap Hiră de moarte" care oferă adâncimea de 
s imţire şi cugetare a neamului românesc. 

Memoria nmistră ne arată prezenţa omogt�nil a : .recutului •:a amintire, inaugurarea sa 
fixată: "memorialul liturgi c:" lnaintează în profum im e , în nevăzut. Prin puterea tainei litur
gice, timpul se deschide, iar :1oi suntem azvârl ili în locul în care veşnicia se contopeşte cu 
timpul şi devenim contemporanii de neînlăturat ai marilor evenimente, începând cu creaţia, 
cu facerea şi crescând până la marea Înviere. De ac eea, fiecare cit ire a l iturghiei ne prinde şi 
cuprinde in evenimentul relatat. "În acea vretr.e' ' ,  li1rmulă de început al oricărei lecturi, 
înseamnă timpul sacru, istoria sacră, împlinirea , aducerea tuturor evenimentelor în contem
poraneitate. De Crăciun participăm la naşterea l ui :-Irist•Js, iar Hristos cel de moarte biruitor 
ne apare în Noaptea de Paşti ş i face din toţi cei aflati " la Cuvânt" martori oculari ai eveni
mentului Marii Naşteri . Ca atare, Marele timp se :·nscri t\ se boteazA şi apoi se deschide în 
Noul An. Şi Noul An va purta spre sărbătoarea I nvierii, spre Ru.salii, spre Ziua Crucii, spre 
Adormirea Maicii Domnului. Acestea sunt oazei·� de lwnină în care stăruie istoria neamului 
şi limba se încearcă cu înfinin: prin adăparea la iz.v :larele eterne. 

Sărbătorile împărăteşti demonstrează demamehLrea marginilor timpului şi ale spaţi
ului şi integrarea în nesfărşire: istoria sfăntă insearr n�. tr�ire după ,.,slobozirea cuvântului" . . .  
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IN THE SOUTH-EAST OF TNANS YLVANIA 

(Abstract) 

455 

Holidays ar e  .,things of  be�.uty" which have acc ;nnpani� d us since remote ages, since TIME 
and SPACE were just bom. 

Holidays mean the possibility of history to live in •he light, to brcath in beauty. Holidays are 
the perfect image, pozitive and absolute. 

Holidays individualize the Romanian people aud ':11 the ;ame tirnc. place it into universality. 
Holidays are the description of out people's history on his � ny to eternity. 

The holiday cartiers on in a succession oftraditions and customs. Th·�Y particularize and make 
universal our nation. They .,utter" whether the people has dways been here or thcy can show his arrival 
at a certain moment. 

Christmans, New Year, Pentecost and ali the c·th•!r ho idays that belong to the Romanian 
spirituality are also present in the l ife of the Romanian communitie:i i11 the South-East ofTransylvania, 
communities strongly marked by the cultural interferer,ces •.!stablish•!d \Vith the over-Carpathians 
brothers and with the other natiom•lities with whlch the Romanians li ve toget.her. 
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PREOTUL CONSTANT1N Dt'vHAN 
DIN BREŢCU ( 1 87()-- 1 959) 

Mircea Mănm 
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Î n  primele decenii ale secolului a l  XX-lea deml b isericesc era, împreună cu învâţâ
torii şi puţini intelectuali (în general medici, notari com Jn:tli a•:ocaţi),, purtătorul principal al 
vieţii culturale, economice şi politice a satului bănâţe�m. F i inj rt�spect.w:ă de săteni, preoţimea 
avea posibilitatea de influenţă asupra tuturor sferei or d·� anh· itate culturală., economicâ şi 
chiar politicâ în satele noastre. În acest fel, preoţii au p: .• nicipat la înfiinţarea instituţ ii lor cul
turale a băncilor (institute de ec.onomie şi credit), la via�a polit ica, pe lângâ treburile zilnice 
legate de biserică şi religie. 

Această situaţie era caract·�ristică şi pentru local ttalea Pdrovasilla (Vladimirovaţ). Spre 
deosebire de majoritatea localităţi lvr mai mici , care aV•!alJ unul sau doi preoţi, la Petrovasâla în 
perioada anilor 1908- 1920 funcţionau chiar patru preo�i : Joi  parohi şi doi capelani .  

Î n  anul 1 908, an î n  care s-a sârbăă.torit jubi leul de 1 00 de ani d e  la înfiinţarea satu
lui, pe baza concursului au fost primiţi doi capelani : Ştdim �;p,-rchez tjJe lângă parohul Petru 
Murgu) şi Constantin Dimian (pe lângă parohul loanichi·� N �ago,:). 

Printre cei mai însemnaţi preoţi care au sluj it Sf. bi:>erică din Petrovasâla, pe lângă 
Avram Murgu, Petru Mw·gu şi Io;michie Neagoe, tr(:bui� cu orice preţ să-I enumerăm şi pe 
Constantin Dimian, capelan şi paroh la Petrovasâla htr e .111i i 1 908 şi l. 956. 

Constantin Dimian s-a n:iscut la 8 aprilie 1 87 S în localitatea Breţcu, jud. Covasna. 
Terrninâ 8 clase gimnaziale la Braşov în anul 1 896, i u r  teologia la Bucureşti în anul 1 906 . 

După cum am amintit, cu ocazia 8ărbMoririi a 100 d•! ' ni dt la înfiin]:a.rca satului , a avut loc 
primirea în serviciul bisericesc a do i capelani : Ştefan Şpcrchcz şi Constantin Dimian, primiţi 
pe baza concursului. Constantin Dimian s-a hirotonit prin t:piscopul Aradului Ioan lgnatie 
Papp, la 7 septembrie 1 908 1 •  Introducerea lui Constant m Di mian în postul său de capelan pe 
lângă parohul Ioanichie Neagoc a efectuat-o protopre >b iteml Panciovei Trifon Miclea. Cu 
alegerea sa, noul capelan avea datoria sâ "solveasdl. Lt casa d iecesană în favoarea fondului 
pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor rămaşi dupi'i. preoţi, taxele pr�!cise, anume: taxa fim
danlcntală 1 00 de coroane şi taxa anuală 1 5 coroanc"2. 

Noul capelan s-a regisit foarte bine între crcdir. cioşii, care 1-au poreclit "popa 
Costa". Calităţile şi pregătirea sa intelectuală deosebitf1 ! .. au 1dus pe popa Costa foarte repede 
în rândul conducătorilor spiritual i  ai localitâţii Petrova >{da. ;\('castă popularitate şi respectul 
de care s-a bucurat în rândul sătenilor au făcut ca popa Costa 1;ă înceapă să se amestece şi în 
afacerile politice ale timpului . Aceastâ i-a adus dese:ori m:pUceri. Astfel, cu ocazia alegerilor 
pentru parlamentul maghiar din anul 1 9 1 0  în cen:ul electoral Ozora (Uzdin), capelanul 
Dimian a compus o poezie în care propaga alegerea hi t \1ihail o Polit Dcsancici (candidat al 
programului naţionalitâţilor), fiind împotriva candidcltului  de deputat �.tefan Popovici (candi
dat al partidului de guvemământ). În poezia, care a n)st tipărită pe foi volante, autorul 
foloseşte unele expresii mai grosolane care nu se: cuvin J.nui preot. Aceeaşi propagandă 
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politică Dimian a tăcut-o in predicilc pe care le- a 1 inut in biserică cu ocazia sărbătoririi 
Înâlţării Domnului .  Poezia � i predici le lui Dimian a L.l dm la impli c aţi i  neplăcute. Procuratura 
regească din Panciova încă la 1 6  decembrie 1 909 ;,1 trimis ,mum ite acte legate de activitatea 
politică a lui popa Costa la Consistoriul diecezan. t an: la l � februarie 1 9 1  O, la şedinţa ţinută 
în Caransebeş a atras atenţia capelanului Dimian ca st, s•.: ferească de a trata în predicile 
bisericeşti probleme străine biserici i .  

Totuşi, Dimian şi  în continuare ia p:utc ac t i  1· ă l a  campania electorală din faţa 
alegerilor parlamentare, care au avut loc în anul 1 9 1 O .  in timpul campaniei electorale, 
M ihailo Polit Desancici, conducător al l iberali lor s;1rbi tE n Ungaria şi candidat al coaliţiei 
naţionalităţilor, a vizitat unde localităţi din cerettl do�C((oJ"al Uzdin 

Pe data de 23 mai 1 9 1  O Pol it Dcsancicr vi ! i tea;�] localit2•tea Satu Nou, unde are loc 
o mare adunare populară, h ca:-e vorbeşte Ion M. Rllşu, om poli tic român şi Mihailo Polit 
Desancici, om politic sârb, care pentru populaţia .ul Jmttll a !inut un discurs in limba franceză. 
Acest discurs a fost tradus ascultătorilor în l imb<1 r•)tnânii 1le •:ătre capelanul din Petrovasâla 
Constantin Dimian. În ziU2. următoare, marţi, 24 mai  1 9 1 0  Polit vizitează şi PetrovasâJal, 
unde la fel se organizează o mare adunare populară, dar şi un banchet la care au participat mai 
mult de 1 00 de persoane . La aceste evenimente Co 1stantin Dimian a participat foarte activ. 

Afacerea cu poezia politică a lui popa Co.>ta �--<t tenninat la 1 august 1 9 1 1 când 
Consistoriul diecezan a hotărât ca unica sancţiune !iă fi� un avertisment, adică o invitaţie capela
nului Dimian că in viitor să f:Vite tot ce ar putea s1t at ingă l itt de puţin demnitatea preoţească. 

După primul război mondial, majoritatea i: lt·� ]c( tualilor români, atât din Petrovasâla, 
cât şi din alte localităţi rom1lneşti din nou-forma :ul Regat S . C.S .  emigrează în România. 
Printre aceştia a fost şi parohul Ioanichie Neagot:, ce(:a •:e a dat p rilej capelanului Dimian să 
se evidenţieze şi mai mult. f,opa Costa este unul di ntre puţ inii intelectuali care nu au părăsit 
localitatea Petrovasâla dupi1 primul război mondi:l l .  Pe �îngă Dirnian, în sat a mai rămas şi 
capelanul Sperchez, care după moartea bătrînului preot Petru rvturgu devine paroh (1920), 
apoi învăţătorul Nicolae Şofariu şi  tînărul intelectu;, 1 �-i mar·� propietar N icolae Măda. Aceştia 
sunt de fapt şi conducători i spirituali ai localită]:i i l'etro"as:lla în perioada interbelică. 

La 1 O februarie 1 923, la Alibunar, a avut ·:o•: adunarea de de constituire a Partidului 
român din Regatul S.C.S .  la care au participat,reprezent amii tuturor localităţilor din Banatul 
jugoslav în care trăiau rom21ni.  Acest partid şi-a 1 Lwt  sarc ina să apere interesele românilor din 
Banatul jugoslav. Din acest motiv, Partidul Român a part icipat la alegerile parlamentare , care 
au fost convocate pentru data de 18 martie 1923 .  P: ·intre ce i  mai activi membrii ai partidului, 
care "îşi luaseră sarcinile de a cutreiera toate sat e k  locu te de rorniini i  din Banatul jugoslav"4 
se aminteşte şi preotul Dimian. El a fost preşed .nteJ,e c : mitetului local al Partidului Român 
din Petrovasâla şi participant la toate adunările org.mi7.a1:e de Partidul Român, atît la 
Petrovasâla, cit şi în alte locaLităţi. Astfel,  popa Co:,ta a c  eso::his "adunarea de la Petrovasala", 
ţinută în timpul campaniei ebctorale, la care au pa11:icipar in jur de 7000 de persoanes. La 
alegerile parlamentare din 18 martie 1923, Partidul ��omiln CI reuşit �;ă obţină un deputat în par
lament, în persoana avocatului din Alibunar - Dr. 1 oan J ianu. 

În această primă fazii a activităţii Partidu lui Rc.mân, rolul lui Constantin Dimian a 
fost însemnat. La şedinţa Comitetului l ocal al Par!idulu : Român. ţinută pe data. de 24 iunie 
1923, popa Costa vorbeşte d espre organizarea pHticlului. Cu această ocazie s-a ales noua con
ducere a comitetului local c·1 următorii  membrii : Nicolae Măda - preşedinte, Constantin 
Dimian - vicepreşedinte, Ştefim Şperchez - casier �i Nkol ae Sofuiu - secretar. lmpreună cu 
Nicolae Măda, Dimian era me mbru al Comitetului •!xec.utiv al Par1iduilui Român din Regatul 
S .C.S.  Deja un mai tîrziu, incepe scăderea popu larită-:i i şi influenţei preotului Dimian în 
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cadrul Partidului Român.Astfel, 1:1 adunarea populară Jrgar,iz: ttă Ia Petrovasâla de persona
lităţile politice din Panciova - Pera M ilovanovici, Dr. Milad novici  şi dr. Margan în a doua zi 
de Paşti, anul 1924, preoţii Dimian şi Şperchez nu au f(Jst l ă ':ati de popor să vorbească. O 
critică aspră a fost adusă părinte lui Dimian şi dt: :;:::iptă nÎllalul , .Graiul românesc" din 
Panciova, din cauză că a încercat să colaboreze w dte part i dt: pol :t t ice6.Conf1ictul dintre 
Dimian şi conducerea Partidului Român a continuat şi l.i Adunnrea ţinută la Petrovasâla în 22 
iunie 1 924, la care au participat aproape toţi fruntaşi . pa11idulu i .  Cu aecastă ocazie Dimian a 
părăsit demonstrativ adunarea?. Şi alţi membri de se am 'i ai putidului român vor intra în con
flict cu conducerea partidului. Astfel începe slăbirea p::crtiduLii, care a avut ca urmare înfrân
gerea acestuia la alegeri le parla:ne:ntare din februarie 1 ( 12 : i ,  <:;im i nu va reuşi să obţină nici un 
deputat în adunarea Regatului S.C.S.B . N ici în perioada urmă l:oare Constantin Dimian nu a 
fost scutit de neînţelegerile dintre intelectualii  români din B.matul iugoslav, ceea ce a dă.unat 
atât acestora, cât şi întregi i popLllaţi i româneşti de pe a•:e:;te mdeaguri . 

Pe lângă faptul că s-a ocupat de afaceri politice. ca ··� nu i-au adus vreun succes mai 
însemnat, preotul Dimian a j ucat un rol însemnat :ii in alte sfer(· de viaţă a localităţii 
Petrovasâla. Astfel, după plecarea preotului Ioanichie: N co :�ot:: în R<mlânia, Dimian devine 
pentru un timp de câţiva ani din:ctorul executiv al Ins titutulUi de economi i şi credit "Steaua"9. 
În viaţa culturală se angajează la înfiinţarea Reuniuni i de c ântări (a fanfarei) "Doina" ain 
Petrovasâla, în anii 1 928 şi 1 929.  Ca preot era foarte ap :edm în sat şi î n  afara acestuia. A fost 
preşedintele Comitetului parohial al bisericii din Petro't&::âla, având rnari merite la aducerea 
clopotelor noi-două la număr, care au înlocuit pe ce l �  două clopote lmte de autorităţile aus
tro-ungare în anul 1 9 1 6. Sfinţirea clopotelor noi a :tHll lo ; Li 1 9  octombrie 1 924 . La fel, 
Dimian a ocupat şi diferite fi.mcţi: în cadrul scaunului pr•)tGpr.:: sbiteral al Provinciei . Astfel, 
la începutul anilor 1 930 deţine funcţia de defensor ma1:rimonial, iar mai târziu este membru 
ordinar al scaunului protopresb itt:ral. 

După moartea lui 1 .  Neagoe la Timişoara, ·:n anul 1 93 1 ,  Di rnian devine , in sfârşit 
paroh la Petrova'Jâla, până atund fiind recunoscut doar ca �i capelan. cu toate că îndeplinea 
funcţia de paroh din momentul ple cflri i lui Neagoe în Rurnân ia ( 1 920). Pe lângă cele amintite 
era şi un bun cărturar. Nu numai  a1ticolele publicate in ,C:raJU l  român�sc''("Hristos a înviat", 
"Mitropolitul Andrei de Şaguna" etc.), ci şi textele sai :: rărr.as1: în man uscris şi nepubl icate, 
arată calităţile sale de bun cunosdHor al I it.eraturii şi istor iei ,  fi i nd un adevărat maestru al 
cuvântului scris. De o mare valoare istorică sunt în::>emnitri lc �:ak dir; "Evanghel ia", tipărită 
în anul 1 895 la Bucureşti, care se păstrează în arh::va p�Io l ia lă  din Petrovasâla, însemnări 
care descriu într-un stil foarte plastic evenimentele ·��k mai ·1nscmnaw, atât din Petrovasâla, 
cât şi mai larg, în perioada dintre anii 1 9 1 6  şi 1 955 . Pc lângă limba română, mai vorbea şi  
limbile sârbă, germană, maghia:·ă şi franceză. 

Preotul Constantin Dimian a slujit ultima dală h. sfânta l i turghie pe data de 29 ianuarie 
1 956, în etate de 80 de ani . A ph:cat în România la l l'ei:' mari •: 1 956, lăsând sfăntei biserici din 
Petrovasâla suma de 20.000 de dinari. S-a stins din viqă on H..omânia, in .mul 1 959. 

NOTE 

1 .  Arhiva Protopresbiterală Satu N)u (A.P.S.N.), nr.553 1 13 1 1  IJ(Jf·; 
2 .  Ibidem; 
3.  "Lupta", Budapesta, nr.83 din 1 6/23 mai 1 9 1 0, p.3; 
4. "Graiul românesc", Panciova, nr 2 din Il martie 1 923,  p.2 3 ;  
S .Idem, nr.3 din 1 8  martie 1 923 , p. 3 ;  
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6. Idem, nr.23 din 1 5  iunie 1 924, p. l -2; 
7.  Idem, nr.25 din 29 iunie 1 924, p. l -2; 
8. G. Popi, Formarea, dezvoltarea şi t�ctivitatea Partidului m•nân (Fi23-1929) din Regatul Sârbo
Croato-Sloven. ,  Tibiscus, Uzdin, 1 993, p.40-45; 
9. "Graiul românesc", nr. l 2  dm 30 martie 1 924, p.6. 

DER PFARRER CONSTANTIN DIMl\..:"1 \'ON BRF:'fCU (1 876-1 959) 
(Zusammen fa�•sun1:J 

In den ersten Jahrzehnten des XX Janhunckrl:: !;pie le die Priesterschaft eine sehr bedetende 
Rolle im Leben des banater D·:)rfes. Im banater Ort V1ad im iro ..-ac (Peten:dort), der zum jugoslawischen 
Banat geh6rt, haben sich zu die�er Zeit mehrere poj:�cn htWV•Igetan, die sich am gesellschafilich
iikonomischen, politischen, kulturcilen und religil:isen Leb�n im Vladimirovac beteilight haben. Einer 
von ihnen war Constantin Dimian. 

Constantin Dimian wllrde am 8 April 1 87•5 irr:. Ort Bretcu bt:i Tg. Secuiesc geboren. Das 
Theo1ogiestudium hat er 1 906 in Bucarest abgeschlc s�;.:r:. B·:i der 1 00-Jahr-Feier der GrUndung von 
Petersdorf am 7 September 1 908 WW"den zwei neue Kaplane ia den kirchlichen Dienst aufgenommen: 
Ştefan Şperchez und Constanti n Dimian. Bald begann siL h  der ne �1c Kaplan Dimian aktiv am religil:isen, 
politischen, 1:\konomischen und ku1turellen Leben de:; Dorf.:s m beteil igcn. Schon 1 909- 1 9 1 9  nimmt er 
an der Wah1kampagne tcil (J11r den ungarischen Lan,]t)g), indern er Mihai1o Po1it-Desancic, den 
Kandidaten der Nationalitatt<nko.il it ion, untersttltzt. 

Als V1adimirovac nach dem ersten Weltkre1 g dern Konigreich der Serben, Kroaten und 
Slowenen zutei l  wurde, setzte Dmuan seine Aktivitll t en fo rt. Fir�ige: Jahrc war er Direktor der Steaua
Bani< in V1adimirovac, aber nm:h immer interessierte e• sich �ur1 meisten tur die Politik. Er beteiligte 
sich aktiv an der GrUndung der wmanischen Partei im Konigrt:ich dcr Serhen, Kroaten und Slowenen 
( 1 923), die im dense1ben Jahr den ersten Abgeordnet�n in de .· V<:rsamm1ung des Konigreichs bekam 
dr. Ioan Jianu aus Alibunar. In der daraffolgenden Z�il spielt der Pope Dimian keine so bedeutende 
Rolle mehr in der rumănischen Pariei, aber die Partc:i sL ! lut ulei det in den nllchsten Jahren im politi
schen Sinne mehrere �icderlagcn. Im kulturellen 13(: ·eid1 Ls\ Dimian Beitrag zur Grtindung des 
B1asorchesters "Doina" in Vladimirovac von Bedeutung Als groBer Go:lerhrter hal der Pope Dimian 
auch viei geschrieben. Seine Artikel wurden in den zi!itgenos ;is�:hen Zeitschriften in der rumanischcn 
Sprache verăffentlicht, aber zahlreiche Schriften sind Man·.1skripte gcblieben und werden im 
parochialen Archiv im V1adimirovac auibewahrt. 

In Jahre 1 956 verlirB Dirnian V1adimirovao; u.nd zog nach Rum!nien, wo er 1 959 starb. 
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ASPECTE DE IMAGOLOGIE PRlV[�D SOCIETATEA 
ROMÂNEASCĂ MEDIEVALĂ ŞI  MODERNĂ 

Victor Sibianu 

46 1 

Istoriografia ulti melor dc�cenii, mai ales datorir.ii comribuţi,:i Şcoli i  Analelor, şi-a 
propus elaborarea unei I stori i lhtale; o metodologie apl icată •;are vizea7.ă analiza societăţilor 
istorice din toate unghiurile posibi le. 

După decenii de istoriografie marxistă, în cadi'Ul c�u·eia economicul domină ca fac
tor decisiv, istoricul român este obligat la o revizuire , nu inJhrrnativă , ci mai degrabă la una 
epistemologică, axiologic::i şi ontologică. În acest sens is1oria d•:păşeşte caracterul pur factic, 
evenimenţial şi  devine, poate cel mai util, instrument al �ntropologie J .  Doar o Istorie Totală 
permite cWloaşterea Omului Total, a "esenţei" umane , esenţă care potrivit consideraţiilor 
antropologiei filosofice, este aceeaşi indiferent de spaţi ll (geografic) şi timp (istorie). 

PropWlem în acest sens, asociindu-ne promotori l or Is toriei Totale, ca fundament al 
cercetării, nu neapărat baza de date şi infonnaţii, chi::ir obiective şi şti inţific verificate, ci ade
vărul antropologie invariabil .  

Hermeneutica lui Mircea Eliade l ,  structural i srnul lui Claude Levi-Strauss2 dezvoltat 
în ultimele decenii de Michel Foucaultl concretizându· se re :ent în orîentarea poststructura
listă şi nu în ultimul rând structuralismul simbolit apl .cat de G ilbert Durand4 caută 
descoperirea, in orice societate studiată, a elementelor • :tabile. Structlll"a socio-instituţională, 
deşi este într-o pennanentă transf(nmare, totuşi are aceeaşi formă, aceeaşi raţiune funcţio
nală5. Limbaj ul exprimând cel mai concret strucnm., IHnul nu va fi altceva decât expresia 
structural::i a l imbajului, "suma cuvintelor sale vorbit·e �au nevorbite". 

Domeniile variate la care s-a aplicat aceas"t�t tdmidt de studiu (structura instituţio
nală, socială, mitico-religiosă etc.) au d at rezultate apn� :i�Lbi ie, tocmai datorită faptului că au 
verificat concluzii şi/sau ipoteze antropologice. 

Numai pornind de la aceste premise metoclok gice este posibi l şi un studiu imago
logic "obiectiv" aplicat pentru spaţiul geoistoric st: d-est carpatic, zona de interferenţă şi 
alteritate româno-maghiară nemail'ntâlnită in alt spaţiu ··cmâl'le�;c.  

Cercetarea imagologici\ impWle un studiu tridimtnsional: 1) imaginea de sine a Wlei 
populaţii ,  etnii, naţiWle, grup uman; 2) i maginea d��spr e ·�eiâlalt - în speţă vecinul, minori
tarul, conlocuitorul şi 3) imaginea celuilalt despre popu l:qia sntdiată. Numai in aces1 sens se 
va ajunge la rezultate care verifici\. valabilitatea axiomdor c.·ntropologice cunoscute ca apri
orice. O înţelegere de tip Levi-S trauss a raporturilor dintre di f,!rite genuri de civilizaţi i şi naţi
uni aplicată la aspectele imagologice din epoci istorict: dif�;;:rite implică surprinderea 
raţionalismului funcţional structural. 

Exemplul cel mai elocvent, in acest sens, ar fi cvasieternitat,:a imaginarului adver
sarului, imagine in general negativă . Străinul ,nou/ In evul rm:diu rej)rezintă aproape întot
deaWla suspectul, respinsul , condamnatul - cel care e:;te fkut responsabil pentru calamităţile 
naturale şi/sau maladiile care apar. Faptul că noul este nefuzat . chiar dacă este benefic, este 
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principala explicaţie şi al conservatorismului epociz, în t:il llit nu numai la români şi la civi
lizaţii le rurale medievale, ci şt la cele citadine o c c i jentalc .  Des ig�lf nu atât de accentuat. 

ConsenJalorismu/ epocii Ia români poah· con ;ti1 u i în sin.:: un studiu imagologic. 
Afirmaţiile de tipul : .,Cum a tr�it tatăl meu şi moşul meu şi eu voi trăi. Nu voesc altcum . . . A 
adopta ceva nou e pecat"6 - stmt abundente in soc tc:<J.tea românc 3scă modernă. 

Imaginea adversaruiui, duşmanului este <:va�:i existentii şi variază în funcţie de 

evoluţia structurilor existente , in pofida şi în concttn!nţa wnservatorismului epocii .  
În evul mediu imaginea duşmanului pentru rorn itn (ţliran ) se definea în nobil (feudal 

maghiar). Sinonimitatea rural itate - românitate şi r.obili rm: - maghiarime şi conflictul dintre 
aceste două nu devine unu l cu caracter etnico-naţi1 1nal în per·ioada medievală, cum este con
siderat de obiceF, ci numai in epoca modernă. În ;::" u! nwdi tl însă duşmanul românului nu este 
maghiarul, cifeuda/ul - structurile epocii medic\·ale presupun ac(:ast� separaţie imago/ogică 
a adversarului. În evoluţia stmcturilor socio-in.;r:ituţion.ile, e conomice şi până la unn� con
ceptuale, omul .,caută" un alt duşman imagina1· .,,cm·es punzlltor'' structurilor evoluate deja. 
Trecerea la epoca modcmli va duce astfel inevitabil la schi mbarea adversrului care se va 
transforma de la feudal la ungur. Mutaţia est·� ;oncom itentă şi aferentă modernismului 
secolului al XIX-lea - sec.Jlul naţionalit�ţiiN. rvlo<krnizarca plurivalentl!. a societăţii 
româneşti diminuează rolul jucat de nobil in vi3F' rornhnului de rând, nobilul va pierde 
,.privilegiul" de advesar imaginar, locul lui fiind lmtt tk 11.1 �tit element, caracteristic unei soci
et�ţi moderne, naţiunea. În condiţiile in care secclul al  XIX-lea se defineşte prin lupta de 
emancipare naţională, advtrs:irul imaginar va Ji in<:viu.bi ! cealaltă naţiune. Punctul de tre
cere, de mediatizare a acestei schimbări în im2.ginarul rom;mes(: este anul 1 848 şi anume 
cuvântarea lui Simion Bărnuţ iu de la Blaj .  Este prLmul rn oment in istorie când românul nu se 
va mai răscula împotriva feudlllului, ci împo1Ji\• 1 celE ilalte n()ţiuni. Faptul c� 1 848, sau 
urmarea principală a revoluţi ei este tocmai form<,n:a definitivă a naţiunii române, sprij ină 
concludent afirmaţia noastră. 

Surprinderea detailată a schimbărilor în irr.agimtru] românesc în funcţie de struc
turile societ�ţii '  şi evoluţia ac:esteia va constitui o Ji<:cti VU I nostru de cercetare imagologic� 
aplicată pentru singura zonă din ţară unde rom�inii sunt mi noritali . 

NOT E 

1 .  Vezi lucrările lui M. Eliade şi A. Marino, Hermeuric •. r mi Mir. ea Eliade, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 
1 980; 

2. C. Levi-Strauss, Antropologia structurală, Bucure şti, Ed. Pol itică, 1 978; 

3 . M. Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, N.R.F., 1 '16<i; 
4.  G. Durand, Structurile antmpologice ale imaginamf, ,i, Bw: ur�:şti , Ed Univers, 1 977; 
5 .  C, Levi-Strauss, op. cit. ,  p. l 2B- 1 36;  

6. Document aflat la Parohia Mediaş datând din 19 deccmbril: 1 ;;:81'.,  Conferinţa preotului Georgiu 
Iacob; 

7. Mitu lldiko Melinda, Romanii văzuţi de maghiari. ge.u-m unei imagini etnice moderne, în Identitate 

şi alteritate. Studii de itnagologie, coordonator N. B•)CŞ•:m, V. Lt:u, ReşiJa, Ed. Banatica, 1 996, 

p. 53 ; 
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ASPECTE DE IMAC::i O LOGIE 

IMAGICAL ASPECTS CONCERNING THE ME.[)I F.\'AL AND MODERN 
ROMANIAN SOCI li:TY 

(Abstract) 

463 

The task of Imagology is to verify univerally <'cc<:pt·:d antropol ogica! condusions. The 
imaginary aspect varies \\ith the e"olution of social-insUutional ·:t:ructurcs as well as with the evolu
tion of economica!, politica! and in tinally, conceptual stn.1 ctures. 

There is also a rational fun.;tionalism which is pari of th e modern methodologies hermeneu
tics, structuralism and poststructun.li:;m. 

lmagology is meant to comribute to the study of ::od�t: stnJct ur,:s and their evolution. An ilus
trative example is treansfcrring th� adversary 's imaginar} of the Midle Ages to modernism. 

This survey will deal with imagological change> : n 1 he �outll -ca.stern part of Carpathian space. 
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IPOTEZE PRIVIND CĂSATOIUA MIXTĂ 
ÎN J UDEŢUL COVAS NA 

Lily Rain 

Câteva aspecte teoretice 

465 

Modelul alegerii partenerului de viaţă în .lO I\C gt:ogra fice bi/multietnice poate fi 
examinat prin prisma etnicită!ii şi a folosirii pe generaţii a unui I!Şantion local/naţional . 
Modelul poate fi virtual identic .  

Căsătoria mixtă se poat1: studia pe baza re la:i i l or intergrupurilor. Ea este pe de o 
parte măsura asimil!rii şi agent de reproducere a d. !t ata mare/mi cii a căsătoriilor de etnii 
diferite este consideratăca indicativ de integrare soc ială, pcntm că rekvă relaţia intimă şi pro
fundă între membrii diferitelmv grupuri/straturi care mnt mai mult sau mai puţin - social 
acceptate. În acelaşi timp, căsătoria mixtti reduce abil itatea famiLiilor de a transfera copiilor 
o cultură etnică consistentă şi coerentă şi astfel devi!le mt c .. ement al asimiHirii. 

Mai mult chiar, numeroşi membri ai unui grup etni:  sunt la a treia, a patra generaţie 
(sau următoarea) şi dacă proporţia de căsătorii mixte ( l ncrw:iştiri etnice) e în creştere, din ce 
în ce mai multă lume este incapabilă să-şi schiţeze mJş :enirca etnică �au devine dezinteresată 
de aceasta. 

O cercetare ar merita !:ă încerce să stabile 1�.că piL)C<�sul istoric prin descrierea 
patternurilor alegerii perechi i .  Care grup ar fi cel ma.i �:ndo��a!1l? 

În cazul căsătoriei între d1ferite etnii, can: gru�' c:nic. acceptă mai curând aceasta? 
Mariajul interetnic e mai puternic la cei care împărULŞ,;:sc o rel i gie comună decât la grupurile 
cu religii diferite? 

Datele statistice sperăm să ne ajute Ia id �n tificar·ea grupurilor etnice. Pentru 
definirea etnicităţii sunt necesare datele privind locul d e  n�:lere şi limba maternă a subiectu
lui investigat şi a p!rinţilor acestora. 

Dacă ne limităm stud iul la o arie geografică 1:dcci ·· Covasna) ne interesează foarte 
mult posibilitatea de segregarc a unui grup etnic sau <lltlll. 1'1. exi stat sau mai este valabilă o 
segregare ocupaţională? 

Este ştiut că distanţa l!zică era un factor c•! <�kct<. alegerea (selecţia) partenerului, 
dar distanţa socială era (este) d� asemenea importantă. Abil, tatea de a vorbi şi o altă l imbă ce 
permite interacţiunea cu cei de altă etnie, era un alt .iSpt:ct a! distanţei sociale. 

Rezistenţa la căsătoria mixtă, poate porni cin interiorul grupului tot atât de bine ca 
şi din partea generaţiei mai vâ:rstnice care încearcă �:ă 11ll!nţină cultura tradiţională. Ar mai fi 
un test cheie, din punct de vedere religios, şi anume tendinţa de a se cisători cu cei de aceeaşi 
confesiune, indiferent de etnie. 

Generaţiile joacă un rol anume in endogamie . 
Dacă asimilarea oper-ează in întregime (tota' ?) at und endagamia ar putea fi mai 

slabă pentru generaţia următoare decât pentru prima. i\.�:imi larea pe generaţii ar putea afecta 
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membrii unui grup, mai mult decât altele. 
Ce putem spune d espre bărbaţii sau femeile ca ··� nu se căsătoresc în grupul lor etnic? 

Câsâtoria poate fi egal improbabilă ca distincţie în �·:ru J/in afara grupului; poate fi doar una. 
În acest caz etnicitatea soţului/soţiei ar ti indept ndentă intre perechile mixte. Mai realist, 
numeroase grupuri vor avt�a o afinitate mai mare de1:ât ;Jhelt:. 

Ştim că o căsătorie tinde să fie etnic h<mogamă. s{� naşte întrebarea: tinde ea să fie 
homogamă generaţional? Este sau nu o valoar� caract<�ristică pc·ntru cel de altă etnie asimi
larea pe piaţa maritală? 

De ce mariajele sunt mai mult probabile în a ceeaşi generaţie? Proximitatea fizică 
(concentrarea) şi segregarea de a douâ generqi,: (sw1 nu'!). Cine s-a căsătorit în a doua 
generaţie mai mult (cu localnicii) b/f? 

Endogamia este la încrucişarea hotaru lui într1� vechi/nou (parametrii  distanţei 
sociale). Parametrii homog.:uniei variază în le:�flmr.i cu grupul etnic (dar slăbiciunea 
endogamiei la a doua, a tr·�ia. generaţie). În une le cazw·i (:ndogamia poate fi mai mare local, 
(zonal) dar la nivel naţional endogamia a fost sau nu acc,�ntuată de dispersia inegală a etni
cilor în regiune şi la nivel urban/local. 

O ultimă problemă dar nu mai puţin importantă, este dadi putem vorbi istoric sau 
acum de o endogamic religioasă în cazul căsăwri �i mixte? 'in cazul alegerii partenerului ce 
rol joacă religia? (dominant la unii). Puterea coplqitoan: a factorilor non religioşi reflectează 
în distanţa vechi/nou. Aceşti factori includ: 

1 .  Nivelul mare al S•!gregaţiei rezidenţialt: �i oc upaţiona le; 
2. Perioada de apari ţie, istoric vorbind şi �;\!.lecţia opera'Că în diferite curente etnice 

care a produs eventual diff�renţe socio-economiee; 
3. D istanţa socială mare dintre grupuri pc care o suport�. unii, legată de o ideologie 

(legată chiar de xenofobie). 

Cercetarea pilot în judeţul Covasna 

Ne propunem să i nvestigăm căsătoriile mixte dintre români şi maghiari, precum şi 
semnificaţiile acestora. Ne interesează desprinderea motivaţiilor de depăşire a barierelor 
endogamiei de grup naţional . 

Multe cercetări pe această temă investl:ghează i mplicaţi i li! etnice, naţionale, politice, 
religioase, dar şi desprinderea unui model nou d•! <Lkgett: a partenerului (într-o epocă istorică 
cu mai mare libertate). Deci atenţie Ia condiţionarea •:tnico-istorică şi social-politică şi la 
conştiinţa apartenenţei la gmpul naţional de ori gine .  

În această investigaţie pilot vom încerca ��L depistăm l a  nivelul colectivităţilor date 
- cine cu cine se căsătoreşte, care este raportul dintre totalul dsMoriilor şi procentul căsă
toriilor mixte, care sunt in fluenţele, efectele se�; izab i l e  ale depăşirii barierelor endogamiei de 
grup etnic asupra desfăşur�trii vieţii de familie şi a.nqm întregii comunităţi. 

Existenţa acestor forme de viaţă este oru·•: ea •:on secinţa firească a unui îndelungat 
proces de apropiere între naţionalităţile care conviep1iesc J'n aceleaşi aşezări sau este efectul 
unei carenţe de parteneri pote�nţiali eligibili într-o )t�rio 'l.&i dată din viaţa unei comunităţi? 

Familia ca unitate socială, poate exista ca e'ntit atc numai dincolo de momentul con
stituirii prin exercitarea unor funcţii şi a unor roluri care apar pentru fiecare partener o dată 
cu aceasta şi numai o dată cu aceasta. 

Analiza famili ilor inter-etnice, struc··:ura lor 1:-Jinaţional ă îşi pune pecetea pe 
exercitarea funcţiilor interne �i externe ale familie; . 
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Astfel, funcţia biologică-sanitarfl-procrearea �i l:rc 1terea copiilor se exercită la con
fluenţa a două civilizaţi i ,  a dou�t fluxuri informaţiomk iutc r·gcnr!nq:ionale diferite privind 
creşterea copiilor. Această confruntare poate duce: la coim:idenJe, după cum poate duce la 
opoziţii .  

Funcţia de solidaritat·� familiară presupurw �t,i utm rl'ciproc, bazat pc egalitate, pe 
respect reciproc şi afecţiune intre soţi. Considerăm .;r:, pt ntru fam il ia  interetnică. această 
funcţie dobândeşte o valoare şi o semnificaţie deosebit ă .  1\kmbrii ei mnt mai sensibilizaţi în 
orice împrejurare, şi în special câ11d unul din cele dou.:i grupuri naţionale de origine respinge 
partenerul opus şi membri i famil i ei nou create trebt:.ic s�i. Sl tpl i ne:asdi, într-un fel minusurile 
din reţeaua de rudenie, printr-un plus de solidaritate de: micro[!rup. 

Cel mai puternic influen1ată este funcţia pecagn�·ico .. cduc:ativa .. Aflaţi la confluenţa a 
două culturi, copii unor asemenea flmilii primesc în m{ld fir•esc (armoniza.rea contrariilor) un plus 
de cunoaştere. În prezenţa lor are loc un transfer contir.uu 'k v<tlori ale wlturii materiale şi spiri

tuale ale celor două grupuri etnk e, care se produce insesizabil pn n acumulări treptate. 
Cunoaşterea ambelor i imbi , le dll posibilitat:er unu : a•.:ccs l ib•!r, la aceste valori . 
Desigur, problema este cu mult mai com pkxil şi neccsitii studiul aprofundat al 

conştiinţei apartenenţei la un grup etnic, al măsurii h care <.ut"identi ficarea, in termeni etni
ci, este, sau nu tm semn al integr;iri în ansamblul soci al ·;au al nevoi i individului de a adera 
manifest la valorile unei anumite culturi materiale :1i 5Imituale, dad şi le apropie pe toate 
chiar dacă este atras de un part·:-:n,�r din grupul său etni;;  �au din altul. 

ASSUMPTION CON CERNING ETHNJ CAI.Y MI XIm MARRIAGES 
IN COVASNA COUNTRY. SOME THE ORI:TICAL ASPECTS 

(Abstract) 

The mixed marriage can be analysed related on the relaticnship beN.'een groups. The higer or 
lower rate of marriages betwcen p(Tsnns belowing to diffo�::er t (thnic:1l groups is considered as an indi
cator of the degree of social integration, because it point!; c)UI. tht iTl timate .md profound relationship 
between the members of the groups. 

The research has in view th� invcstigation of th·e m uriages hetween Romanians and Magyars 
in Covasna county, as well as their si gni ficance as part of inten:thuic relations in the country. 
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MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORlE 
A TRANSILVANIEI 

SECŢIA CARP A ŢI LOR RĂSĂRITENI 

CENTRUL J :C L.EZI.'\STIC DE DOCUMENTARE 
"MITROPOLIT NICOLAE COLAN" 

SFÂNTU GHEORGHE 

CRONICA ACTIVIT ĂTU PE ANUL 1 996 

Participări la manifestări ştiinţifi,�e 

Simpozionul dedicat Unirii Princ:tpatelor Române, Sf. Ghccrghe, 24 ianuarie 1 996 
Valeriu Cavruc - "24 Ianuarie în destinul BlS<trabio:i'' 

Simpozionul "MARI PRIETENII ÎNTRE OAMENII DE CULTURĂ ŞI ŞTIINŢĂ ROMÂNI 
ŞI MAGHIARI" organizat împreună cu Liga cultural·· :reşt1 nă "Andrei Şaguna" şi Fundaţia 
"Armonia" Filiala Covasna, martie 1 996 

Cornel Bucur - "Condiţi�1 relaţiei interetnice c�1 funchment al convieţuirii multietnice 
în Ardeal" 

Laszlo Ferenc:l - "Bela Bartok prieten al romiini lor" 

Alexandru Porţeanu - "Comisia mixtă româm··-ma��1i;,tră de istorie, în perspectiva 
dezvoltării cooperărilor culturale eunpen,:" 

Szekely Zoltan - "Col aborarea oamenilor d� � ti inţ[t români de-a lungul timpului cu 
Muzeul din Sf. Gheorghe" 

Mircea Valer Stanciu - <<"Interferenţele culturale româno-maghiare". Un proiect 
care se aşteaptti realizat.>> 

Bartoc Botond - "Continuitate şi tradiţie în cr.rc:cta�ea arheo logică a vestigiilor 
arheologice din judeţul Covasna". 

Gheorghe Răţulea - "1oll�ranţ!'i şi intoleranţ�t întn: di 'i!rite etnii şi confesiuni creştine". 
Dan Brudaşcu - "Edy Endre şi prietenii săi romfuli''. 
Florea Marin - "Bela Bmtok şi prietenul s�:u dr. Miron Creţu din Htighig, 

judeţul Covasna". 
Gyor Biro - "Iubeşte aproapele tău ca pe tine 'muţi ". 
Octavian Zegreanu - "Prof. d.r. Coriolan Tătaril şi  dr. Kondmdi Daniel 

- o  prietenie de durată". 

Vasile Lechinţan - "O pri etenie cu valoare C.e >irnb.)) Intre doi oameni de excepţie, 
Nicolae Iorga şi  Bitai Arpad". 

Ioan Lăcătuşu - "O prietenie în spiritul ecumenismului - mitropolitul Nicolae Colan 
şi episcopul Vasarhely Janos". 

Masa rotundă "Basarabia memer..to istoric şi contempomn·\ cu pat1 iciparea intelectualilor 
basarabeni Nina Josu, Anatolic Dubrovschi, Nicanor Tureanu, Andrei Caleea şi Ludmila 
Evstrati, Arcuş, 3 1  martie 1 996. 

Simpozionul "Sud-Estul Transilvaniei in ,;cntextul proceselor etnoculturale din 
perioada mijlocie şi târzie a epodi bronzului", prilejuit de inaugurarea Secţiei Carpaţilor 
Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Tram:il•t2lniei şi a Centrului Ecleziastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", 2-5 aprilie 1 996. 

Valeriu Leahu - "Cultura lei în sud-estul Tnmilvaniei". 
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Cristian Schuster -· "Cultura Tei şi sud-e!r:ul Transilvanie:i". 
Alexandra Comşa - "Contribuţii la cun::m;ptnca structuni antropologice a 

populaţid culturii Tei". 
Eugeniu Zaharia - "Contribuţii la cunoaren�a rit11lui şi ritualului funerar al 

culturii Jl.-lonteorul". 
Mihai Rotea - ''Probleme actuale ale cult:.Jri i Wit:tenberg". 
Szekely Zsold - ''Necropola culturii Wi e1 �nberg de la Turia". 
Florin Costea - "Aşezarea culturii Wic:te r bf�rg de la Racoş, Piatra DetLmata". 
Horia Ciugudcan - ' ' Faza târzie a cultu:il \� ietenberg. Raporturi 

eul turalc şi cronologice". 
Florin Gogâltan - "Probleme ale bronz:1l'.Li 1;âr;�iu din Transilvania". 
Carol Kasco - "Contribuţii ta cunoaştereL bronzului târziu din Transilvania". 
Mihai Wittenberger - "Probleme ale bmnzului târzi u în Transilvania". 
Szekely Zoltan, Valeriu Cavruc, Galina CavrJc - "Consideraţii privind cultura Noua 

in sud-estul Transilvaniei". 
Valeriu Cavruc - "Consideraţii privind origmea. culturii Noua". 
Szckely Zoltan - "Tllllulul epocii bronlU ini târzi u de la Brăduţ, judeţul Covasna". 
Attila Laszlo - "SLatuietele antropomorft� ale lUhurilor Sabatinovka-Coslogeni-

Noul)" 
Oleg Levitki, Tatiana Demcenko - "Nccmpola plan -tumulară de la Burlăneşti 

(Rep. Moldova)". 
Lidia Dascălu - ''Ur:elc consideraţii priv i 1d cL.Itura Noua în nord-estul României". 
Oleg Levitki - "Contribuţii la cunoaşterea ritu lui şi ritualului funerar al culturii 

Sabatinovk a". 
Masa rotundă cu tema "Sud-estul tran:;i l  vanici în epoca bronzului ca zona de con

fluenţă etno-culturală", 5 aprilie 1 996. 
Conferinţă "Trad1i.ţi i tehnice româneşti îr Ard(�ai", sus! inută de academician Horia 

Colan, Sfântu Gheorghe, 2 3  apri lie 1 996. 
Simpozionul naţional "Ţara înainte de toate, secl:iunea Românii din Covasna şi 

Harghita. Actual itate şi perspectivă", organi �at 1le Uniunea Vatra Românească şi 
Inspectoratul de Cultură şi Artă al municipiului B ucun:şti , Bucureşti, 1 O- I l  mai 1 996. 

Ioan Lăcătuşu - "Aspecte actuale şi d·� pe:rsp�ctiv1i ale raporturilor interetnice din 
judeţele Covasna şi Harghita". 

Cel de al VII-lea Congres Internaţional (' e frw;Diogie, Constanţa-Mangalia-Tulcea, 
20-26 mai 1 996. 

Valeriu Cavruc - ' 'Battle chariots, "Myct:naean" Omaments. Spread of Tin Bronze 
and the Risc of Sabatinovka-Coslogeni-Noua Cul1ural Unit"_ 

S impozionul "Din lirica contemporană 1 poL:lilor rorn;ini din nordul Bucovinei", 
organizat in colaborare cu Societatea pentru cultu :ă şi l i teratură română in Bucovina, filiala, 
Iancu Flondor din Braşov, Sfăntu Gheorghe, 1 7  mai 1 996 _ 

Simpozionul ştiinţific "Pedagogi de s��amă ai lnvăţământului românesc ( 1 800-
1 948)" organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacic:: şi RC'miine Deva, Inspectoratul pentru 
Cultură al judeţului Hunedoara, Consiliul local Brad şi Prefixtura judeţului Hunedoara, 
Deva-Brad, 30-3 1 mai 1 996 . 

Ioan Lăcătuşu - "Slujitori ai învăţăm.in tuJui românes<: din ţinuturile Harghitei şi 
Covasnei". 

Adunarea general ă  de reactivare a Dt:spărţământului ,tlSTRA, Covasna-Harghita, 
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Tuşnad Băi, 7 iunie 1 996. 
Ioan Ud.tuşu - "Scurt!\ incursiune istorică asupra actLvi tăţii ASTREI în sud-estul 

Transilvaniei". 
Sesiunea ştiinţifică "Spiritualitatea româneascj; in pragul mileniului trei". organizat 

cu prilejul celei de a 92-a adunl!.ri generale a ASTRE!, la�� � .  1 4- l  7 iunie 1 996. 
Ioan Uicătuşu - "ASTRA şi românii din ţinu turile Covasna şi Harghita" . 
Dezbaterea "Alternative ale convieţuirii int«�reln i.cc ::-ft:rite de mass-media", organi

zată împreuna. cu Liga cultural-creştinii "Andrei ŞJguna" şi cat(:dra de sociologie a 
Universitâţii "Babeş-Bolyai" din C luj-Napoca, Sfântu Ghtoqhe, 29 iunie 1 996. 

Adunarea de constituire a filialei Ligii cuhural-cr,!ştinc "Andrei Şaguna" pentru 
zona Baraolt, Baraolt, 30 iunie 1 996. 

Ioan Lăcâtuşu - "Momente din istoria Bise1'ici  t Str�moşcşti a şcolilor confesionale 
româneşti şi a ASTREI din Baraol': şi împrejurimi". 

Simpozionul "Interferenţe culturale - o şans1 dat� viitorului", organizat de Consiliul 
pentru Minoritâţi naţionale de pe l ângă Guvernul Rorn:inid ::i Fundaţia de tineret "România 
Viitoare", filiala Cluj-Napoca, Costineşti, 5- 1 1  iunie 1 9% .  

Ioan U!.cătuşu - "Influenţa interferenţelor etno-culturale asup�a relaţiilor interetnice 
actuale din sud-estul Transilvaniei". 

Simpozionul "Istorie, cultură şi civilizaţie rom;in�a H:ă", organizat în cadrul progra
mului cursurilor de varâ ale Universităţii Populare "N icola•! Iorga", Vălenii de Munte, 28 
august 1 996. 

Ioan Lăcâtuşu - "Nicolae Iorga şi secuimea". 
Dezbaterea "25 de ani dt: la eliberarea oraşul 11i SHntu Gheorghe de sub ocupaţia 

horthysto-fascistă", organizată în colaborare cu garnizoana m ilitar�� Sfântu Gheorghe şi filiala 
judeţeană. Bacău a veteranilor de riizboi, Sfântu Gheorglw, 8 septembrie 1 996. 

Ioan Lăcătuşu - "Monu:me:ntele eroilor din judeţul Cc·vasna - o paralelă. între ceea ce 
ar trebui să fie şi ceea ce sunt". 

Conferinţa anuala a Societ!lţii de antropol�:ie cultu.rală din România, Sfăntu 
Gheorghe - Arcuş, 4-6 octombrie 1 996. 

Ioan Lâcătuşu - "Preocupâri privind cercc1ar ::a re laţ iilor interetnice în sud-estul 
Transilvaniei". 

· 

Valeriu Cavruc - "Etnos. Limitele noţiunii" . 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice "Românii dire sud-estul Transilvaniei -

istorie, culturâ, civilizaţie" a Centrului Ecleziastic d,: Do :urnentar'� "Mitropolit Nicolae 
Colan" şi a Secţiei carpaţilor răsăritcni a Muzeului Nat ional de Istoric a Transilvaniei, orga
nizată cu sprij inul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi fiarghiteL. Prefectura judeţului 
Covasna, Muzeul Naţional de Istmie a Transilvaniei, ln�;pcctmttul Judeţean pentru Culturâ a 
judeţului Covasna, Liga cultural-Creştină "Andrei Şaguna", Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale, Despârţământul ASTRA Covasna-Harghit<t ş Centru l de Cultură ARCUŞ, Sfăntu
Gheorghe-Arcuş, 1 8- 1 9  octombrie 1 996. 

Gheorghe Lazarovici - "Probleme privind st:�ategia culturală, istorico-arheologică a 
Carpaţilor Răsăriteni". 

Ioan Opriş - "Personalit�ţi :tic culturii naţionalf :Akxandru L:ipădatu, ministrul culturii". 
Marin Radu Mocanu - "Aspecte ale convieţuir:i românilor cu minorităţile naţionale". 
Cornelia Câlin Bodea, Dan Bodea - "Ortodoxism şi românism in sud-estul 

Transilvaniei". 
Ioana Cristache-Panait - "Realităţi istorice din Sud-Estul Tran silvaniei". 
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Alexandru Porţcanu - "Tratatul româno-w1gar: momtanţă şi semnificaţie istorică". 
Gabriel Micu - "Campania europea::1ă de tineret îm potriva. rasismului , anti

semitismului, xenofobiei şi intolcranţei, desfăşuraU! în România. în perioada 1 995- 1 996". 
Gheorghe Răţulea · ·  "Reflecţii culturale, isl.oricl şi religioase". 
Gheorghe Lazarovici, Mihai Meşter, Zoi<. �"ta�im - "Noi cercetări privind epoca 

neoliticâ la Olteni". 
Szekely Zoltan - "Problema denumirii a�pe;:ării de la Ariuşd-Tyiszk". 
Szekely Zsolt - "Noi cercetări privind epoo bronzu l LJi de la Brăduţ, j udeţul 

Covasna". 
Cavruc Galina, Cavruc Valeriu - "Noi c :rcct.iri privind epoca bronzului de la 

Zoltan, judeţul Covasna". 
Viorica Crişan - "Aşezarea dacică de la Mt>rt:ilti (Harghita) şi legăturile ei culturale". 
Valentin Voisean - "Încă odată despre limesul r•>ma.n în Sud-Estul Transi lvaniei". 
Bartok Botond - "Noi obiective arh•!o logi c �  descopf:rite în 1 996 in judeţul 

Covasna". 
Bartok Botond - "Complexul medieval de la Viu·gltiş". 
Valeriu Cavruc - "Arheologie şi etnogeneză. Aspecte metodologice". 
Gheorghe Bichicean - "Contribuţii privind reprezentarea românilor în adunarea 

stărilor transi lvane din anul 1 29 1  ". 
Balog Janos - "Mihai Viteazul şi secuii" .  
Victor Sibianu -" Aspecte de imagologic privmd socit:tatea românească medievală şi 

modernă". 
Dorina Elena Negulici - "Emigrări romtlne� t i  din Sud-Estul Transilvaniei în 

sec.XVII-XVIII". 
Ovidiu Muntean - "Trăsături ale imaginii etnice româneşti în relatările observato-

rilor francezi(l 830 - 1 848)". 
Nicolae Cordoş - "Daco - România în propaf:anda politică a românilor transilvăneni". 
Octavian Tătar - "Sărbătoarea "mileniului' si p,·esa românească sibiană". 
Vasile Lechinţan -<<Orban Balasz şi " De:· cricre a  secuimii" din punct de vedere al 

istoriei românilor din fosteh� s:aune secuieşti>> . 
Alexandru Gaiţă - "Profesori ardeleni şi rolul lc•r în Buzău în secolul al XIX-lea". 
Ioan Ranca - "O dispută în privinţa c c rc eUirilor româno-siculice: Toth Zoltan şi 

Nicolae Iorga". 

Petre Ţurlea - "Relaţii epistolare între Nicolae Iorga şi  intelectuali i  secui". 
Dan Baicu - "Partidek politice din juderul Trei �:.:;aune şi ;�tarea de spirit a populaţiei 

în anul electoral l946, în viziu:1ea rapoartelor Legiuni i de Jandanm". 
Margareta Spânu, Marius Petraşcu - "Lup[ători braşoveni împotriva instaurării 

comuniste". 
Ana Grama - "Surse arhivistice şi rcfer·�nJ:i ak privitoare la existenţa românească în 

curbura intracarpatică". 
Delia Emilia Soco] - "Fonduri arhivistiee în A.rtu.vde naţ: onale Cluj ,  surse de infor

mare asupra istoriei românilor din sud-estul Tra.r1:;ilnniei". 
Ana Maria Bauman, Nicolae Băjan - "Doc11meme de la sfirşitul secolului al XIV-lea 

despre Cetatea Bran". 
Cristian Crişa.n - "Satul din Trei Scaune 12 sffir1itul secolului al XVIII-lea oglindit 

în documente de arhivă". 
Gheorghe Popescu - "Unele probleme ak înv.iţărnttntului românesc din Transilvania 
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reflectate în Gazeta "Telegraful Român" ( 1853-1866)". 
Valeria Sorostincan - "Mărturii  arhivistict� ct: privire la vial a religioasă a românilor 

din Sud-Estul Transilvaniei la sfarşitul secolului al XIX--lea". 
Octavian Gr. Zegreanu - ''Corespondenţă d:: fa românii din secuime în "Gazeta 

Transilvaniei" 1889". 
Mircea Sfărlea - "Mănăstirea Topliţa, monumcr.t tstoric şi oază a spiritualităţii 

româneşti la poalele Călimanilor '. 
Aurel Mare - "Joseni-· c•�ntru al românismului 'in s:atmul secuiesc Giurgeu". 
Felicia Maria Cărăuş - <<Problematica rom â n ilcr  din Sud-Estul Transilvaniei în 

publicaţiile ASTREI din perioada interbelică ("Rev11e dt' Transilvani e")>>. 
Ioan Prahoveanu - "Cetatea - Costel Bran'' 
Felicia Mareş - "Fom1arca şi dezvoltarea i norică a local ităţ i i Vâlcele (Covasna)". 
Luminiţa Cornea - "Pre!:a covăsneană de-a lungul vremii". 
Liviu Boar - "Protopopul Elie Câmpeanu ( 1 859- 1 93 7), luptMor pentru drepturile 

românilor din secuime". 
Constantin 1. Stan - "Contribuţia lui Ro:nulus C�ioflec la unirea Basarabiei cu 

România". 
Vasile Crişan - <<Aurel C. Popovici şi serbările '·mih:niului">>. 
Măriuca Radu - "Bartolomeu Baiulescu promotor al înviiţământului profesional 

braşovean". 
Victor Moldovan - "Contribuţia lui Nicola•! Bogd m  la întemeierea învăţământului 

românesc din Cluj". 
Ioana Burlacu - "Miron Cristea - primul pa:tri 1rh al B iserici i  Ortodoxe Române". 
Cristina Dinu - "Rolul lui Miron Cristea în de zv oltarea învăţământului laic şi religios". 
Dorel Mare - "Activitatea lui Miron Criste:a pe tărilmul ASTREI". 
Ioachim Lazăr - "Misiunea dr. Nicolae Bălan, viitur mitmpo l it al Ardealului, la Iaşi 

în toamna anului 1 918". 
Elena Mihu - "Însenmii.ri manuscrise cu re fc rir1: la ierarhii Bisericii Ortodoxe 

Române, pe filele ciirţilor vechi din judeţul Mureş". 
Eugenia Crişan - "Corcs::10ndenţă între Ghi1:ă Pop �:i Horia Pt:tra Petrescu". 
Constantin Costea - "Gheorghe Lazăr - cel din::âi în �ăţ ător de ideal românesc şi legă

turile sale cu Săcelul". 
Ilie Sandru - "Pe urmele lui Octavian Tăslâuanu". 
Vasile Stancu - "Octavian C. Tăslăuanu - Rdkcţi i  pe margjnea lucrării "Obsesia 

Europeană". 
Ioan Solomon - "Volwnul "Omag iu Mitropol i :ului Nicolae Colan", un nou semn de 

preţuire a ilustrului ierarh şi că.rturar, fiu al ţinutului Cov:.l.Snei'''. 
Constantin Gane - "Preocupările Mitrop()J itllui Ni�:olae Colan faţă de biserica 

română de pe locurile natale". 
Ioan Lăcl!.tuşu - "Episcopul Veniamin Nisto r r�in A �ac i - 1 1 0  ani de la naştere". 
Ioan Nete - <<Folclorul :�omânesc şi suplimentul d·� cultură "Harghita">>. 
Ioan Cuceu - ''Un corpus al folclomlui romiin•�Sl: d in secuim{:". 
Mircea Măran - "Figuri însemnate din trc,;u lul rom�inilor din Serbia. Constantin 

Dimian ( 1876-1 959)". 
Valer Pop - "Aspecte evo lutive şi regresive :tk owpaţiilor tradiţionale în zona etno

grafică a Topliţei. 
Nicolae Moldovan - "Meşteşuguri populare tradiţic nale In ţi rrutul Covasnei". 
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Cornelia Gangoka - "Cimitire în comuniUţi c u  populaţie mixtă din sudul 
Transilvaniei". 

Marian Comşa - "Iconografia bizantini� în S lld--E� tul Transilvaniei". 
Aurel Hulpoi - "N,;d•!ia Mocânească (S{inti l ia) · sJ mbioz;\ a trecutului cu prezentul".  
Dorina Morar Drăghici - "Livezi - un �mt mmâ1e�;c î"n Depresiunea Ciucului".  
Ion Nete - <<Folclor ul românesc şi  suplimentul d ·� cultură "Harghita">>. 
Ioan Cuceu - "Un corpus al folclorului :�o�nânesc din secuime". 
Fclicia Diculescu - '' Repere etno-folcloriL:e din judeţul Covasna prezente în arhiva 

Institutului de Etnografie şi Folclor". 
Constantin Catrina - "Folcloriştii despn: t�lldo:-ul muzical din judeţul Covasna". 
Felicia Diculescu - "Un interpret al cân1•!cul u i  Jlopular din depresiunea Întorsura 

Buzăului - Alexandru Popica". 
Elena M ihu, Vasil.:: Mureşan, Elvira Adri;m - "Muzeul bisericesc de la Biserica 

românească din Nădaşa" . 
Niculina Tânţar - <<"La margine" - un .'i i m  jespr-e pc pulaţia de ţigani din satul 

Hetea, comuna Vâlcele, j ude�ul Covasna>>. 
Maria Cobianu Bficanu - "Subetnicitate 1i margma.litatt: culturală la românii din 

Covasna şi Harghita". 
Elena Cobianu - "Sugestii :  un posibil cod d·� com p01tare în relaţiile interetnice". 
Szekedi Levente - "Cadre ale percep rit·i prc•bkmei etnice în elita intelectuală 

orădeană". 
Lily Rain - "Proce:.;e şi tendinţe privind fa 11i l i i l l� mixte" . 
Angela Bârsan - "Două aspecte concr·�tv ale in teretnidtăţii în judeţul Harghita: 

Doboi şi Gheorgheni - studiu de caz". 
Doina Teglaş - "Pr�o.;upări actuale şi de p•!r�pectivă ale filialei Harghita a centrului 

European de Studii în Probleme Etnice şi Comur.ic m: Soc ială" . 
Dumitru Panaite - "Colaborarea dintn: B s�rica r )rt:odo>:ă şi şcoală, ca factori de 

Cultură şi spiritualitate rom:iMască". 
Ioan Lăcătuşu - "I nfluenţa interferenţelor et!1Q-cultmale asupra relaţiilor interetnice 

în Sud-Estul Transilvaniei". 
Dezbaterea "Tradiţ ie  şi actualitate in pi!.swritul covi!.sne;m", organizată de Centrul 

Ecleziastic de documentare "Mtropolit Nicolae C\)la• r", Su:ţia Carp;1ţilor Răsăriteni a Muzeului 

Naţional de Istorie a Transilvaniei. Liga cultural-crcstină. "Andr·ei Şaguna'' şi Oficiul judeţean pen
tru reproducţia şi selecţia animalelor, Sflintu Gheor�:h�:. J 9 •Jctombrie 1 996 . .  

Sesiunea ştiinţifică "Din istoricul şi pn:z.�ntul ASTREI basarabene", (prilejuit de 
aniversarea a 70 de ani de la hfiintarea ASTREI basarabene) , org:mizat de Asociaţia pentru 
l iteratură şi cultură română "ASTRA" Onisifor Ghibu în colaborare cu Uniunea Scriitorilor 
din Moldova, Universitatea de Stat din Chişinău, Mitrupc.t.ia Basan biei, Ambasada României 
la Chişinău, Fundaţia culturală. "Onisifor şi Octavian Ghi bu", Chişinău, 26 octombrie 1 996. 

Ioan Lăcâtuşu - "Intelectuali covăsneni sprijinitori ai culturii basarabene". 
Sesiunea ştiinţitică "Arhivele în slujba �tiin!ei şi culturi i", organizată de Arhivele 

Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj şi Asociaţia Aniviştilor "David Prodan", Cluj-Napoca, 
29-3 1 octombrie 1 996. 

Ioan Lăcătuşu - ''Un document inedit despre episcopul Veniamin Nistor al 
Caransebeşului". 

Seminarul de etno-arheologie, Iclod, 20-23 noiembrie 1 996 .  
Valeriu Cavruc - "Problema interpretării ct n\lşarelor". 
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Sesiunea de comunicAri "Arhiva Braşov" - 250 de ani, 1 476-1 996" organizată de 
Direcţia j udeţean! Braşov a Arhiv elor Naţionale, Muz,�ul de istorie Braşov şi Inspectoratul 
de Poliţie al judeţului Braşov, Braş ov, 27-28 noiembri.e 1 996 . 

Ioan L!cătuşu - "Braşovul şi românii din Tre i  Sc aune, M:irturii documentare". 
Sesiunea de comunicâri "Românii din sud--e�tul Transilvani ei şi relaţiile lor cu 

naţionalitâţile conlocuitoare de-a lungul istoriei", organhatâ de Direcţia judeţeană Harghita a 
Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Judeţean pentru Culnr�i a . . judeţului Harghita. 

Ioan Lăcătuşu - "M!rtw·ii documentare p rivind 1 nt•::rfi!renţele etno-culturale în 
judeţele Covasna şi Harghita". 

Simpozionul "78 de ani de la Marea Unire'' , orpm izat dt: Prefectura j udeţului 
Covasna, Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Liga cultural
creştină "Andrei Şaguna", Direcţia. Judeţean!! Covasna 1 Arhivdor N:1ţionale, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi Inspectoratul pentru Cultură a judeţul ui Cmmsna 

Uniri". 

Dan Baicu - "Românii din Trei Scaune in do=u m.cntele vremii". 
Ioan Lăcătuşu - "Românii din Trei Scaune şi 1\ilarea Unire". 
Vasile Stancu - "Contrjbuţia românilor din diaspora franceză. la înfăptuirea Marii 

Dezbaterea "Strategia Gcrcet!rii şi valorifk ării patrimoniul u i  cultural-istoric din 
sud-estul Transilvaniei", organizată de Mitropolia Ardealul�:i, Crişanei şi Maramureşului, 
Episcopia ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Muzeul Naţic·nal de Istorie a Transilvaniei, 
Centrul Ecleziastic de documentare "Mitropolit Nicdac Col an"t Liga cultural creştină 
"Andrei Şaguna", Inspectoratul pentru culturii al . j udeţului Covasna şi Despă.rţământul 
ASTRA Covasna - Harghita, Sfânt LI Gheorghe, 7-8 decembri·! 1 996. 

Expoziţii temporare: 

1 .  Sud-Estul Transilvaniei in epoca bronzului. 
2. Expoziţia de icoane pe sticlă a pictorului Ioan Onw: Neme� din Sibiu. 
3 .  Din strădaniile celor patru ani de existenţă a Ligii c ul tural ·· c reştine "Andrei Şagw1a". 
4. Aspecte etnografice româneşti din localităţile judeplui Covasna .. 
5 .  Aspecte din istoria bisericii ortodoxe de pe cuprins .tl episc opiei Covasnei şi Harghitei.  
6. Aspecte etno-culturale ale păstoritului în zona Carpaţ i lor dt: Curburl. 
7. Din documentele Marii Uniri (în colaborare cu Dire �!ia . uc'eţ(:ană Covasna a Arhivelor 
Naţionale). 
8. I l  O ani de la naşterea episcopului Veniamin Ni stor ( 1  � :8(i - 1 996), (c1J sprijinul Mitropoliei 
Ardealului, Crişanei şi Maramur:!şului şi Episcopiei Caransebeşului). 

Alte activităţi: 

- Demersuri pentru întiinţrrea Muzeului Carpaţilor Hă!lăriteni . 
- Participarea la cercetarea sociologică efecnLat1:'1 de studenţii catedrei de sociologie 

din Cluj-Napoca pe tema convieţui rii interetnice şi a int1:rcuhuulităţii.  
- Susţinerea colocviului d•! admitere la  doctora l ·�u tt:ma ''Structuri etnice şi confe

sionale în judeţul Covasna" (Ioan Lăcătuşu). 
- Susţinerea examenului de "Metode şi tehnici sociologic·e" din programul de 

pregătire generală superioară în "ederea obţinerii titblui de doctor in sociologie (Ioan 
Lăcâtuşu). 
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- Absolvirea cursului de pregătire postl.:niversi �u;!, masterat, cu o dizertaţie cu tema 
"Iconografia bizantin� în sud-estul Transilvaniei" ,yar i :m Comşa.} 

- Susţinerea examenului pentru postul de c��rci:J:ălor principal I l  (Valeriu Cavruc). 
- Evocări istorice şi manifestări prilejcik de ' mplinirca a 200 de ani de la zidirea 

bisericii ortodoxe din M:1t1ănuş şi 1 00 de ani d� 18 Îr1�l1arc::a biscrcii ortodoxe d in Bărcani. 
- Dezvelirea plăcii comemorative de p•! casa pamhială din Araci în memoria epis-

copului Veniamin Nistor, prolopopului Aurel Nistor ?i medicului Pompiliu Nistor. 
- Dezvelirea şi sfiinţ irea bustului mitropo li·:ului N icolae Colan. 
- Marcarea şi sfinţirea locului unde se va ridic< m onumentul eroilor satului Bărcani .  
- Ridicarea şi sfinţ ir·�a unei cruci pe Jo,:u l b iserici i  ortodoxe din Câmpen i dărâmată 

samavolnic în toamna anului 1 940. 
- Lansări şi prezentări de carte - 1 5  
- Studii şi articole apărute în reviste de sr e: ialitate ·· 1 4  
- Articole de popc:Ja::i:r..are - 3 3  
- Conferinţe de pcpt1larizare - 9 

- Interviuri la radio, televiziune şi pre5<' s·�r isă - 1 6  
- �tudii şi articole despre personalităţi alt� cult!Jrii şi spi ritual iăţi i  româneşti apărute 

în suplimentul de cultură t·ditat de Liga culttrra l ·· ereştinii "Andrei Şaguna" în ziarul local 
"Cuvântul nou" - 1 O 

- Cercetări arheologice în zona de construcţie a l onductt:i de gaz metan Micfalău -
Sf. Gheorghe. 

- Şantierul arheologi ;; în aşezarea din epola lm•nz.ului Zoltan, judeţul Covasna, mai
noiembrie 1 996. 

- Pregătirea pentru tipar a "Repertoriului arheol ogic al judeţului Covasna". 
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HOTĂRÂRE ·"" - t'1t5/ltx;. l�'f� 
�ri vind înfiinţarea Muzaului Carţ;at1lt)i" i1ăi:.ărJten! 

GUVEm!UL Rm�Â�� lE !  hotib�ş:5: 
.\!"� .1. - Se în fi i�te�2E: Muzeu 1 Can�i Lo� �ăsări ter.i c.a - � . . ... 

ir.dituţi� publică cu patsur.:ali tate j ur·_h �c2: -�:n sub0r-di nc2 �a!'lis
te�u!�!: COJlturi! ,  avâr.d sc:dit.:l !n sp21_ i )  din  c i ă�ira::. Centrului 
de C�l tură 11.;r�u§" � juda-tul Covasna .  

t.:--t .2: - tl.::.zet: l Ct.r·Ftilor Ră �;�r·i'.::ad 112. fur:cHor.� cu 
secţii de-"1Storie11 , 11 etnJgraii e11 §i ·� :r':ă Hie&n�asc�i1i , U!")l!âr.d 
să-şi orgc.i·,iz�za fi l i  a le teritoriale de p ·,:rl ;  l cond:L i;ionc.t de 
exiet�nţa materială a e:.:por�a·calor. 

t . � { 1 ) F ' · . · •. M .• . r . . . . 
,..,_ li: • + 

• ii.t' .-;i. -. · .• · · atrliilO\}lU! UZCHHill uc.i'�;;;illCl' liaScl".! .. elil.  
se consfltuie ca umar-e a preluări � �  !>rin 1r·.;.r;:5·fer;· cus{odi-e , dri-li - J .' : - · - �· · ' + i i  .. . . . .  ,. b  · '  ., .  · · · ' · · · ·- �  · ·z · · · :: ,.. ,.. .. IC. v •  S.::.J C:.wi1lZ.J. :�, 1 (, 'u l lVI · Jr .... !i''.l. CtJ L l iJLc ; r; ... . :i. B re;,r� lr:""C::. :oc:.: -
tl!ri i ale prsistoriei § i  ci vi l i2:atiei. d:�<:c-r::r.: ane §i ro;nâ:'le§!i , 
da la J.\uzeul National .:>acuiesc din S�f;�ntu E:, :.y·ghs, :i :.:ceţul 
Covasr.a ,  Muze:Jl Secui Esc al Ciucului di11 Mi H'C:J!"'ea-C :iuc , judeiu1. 
Harghi ta , ��uzeul Naţic::�zl de I storie a fr•ans i l vanieţ din  Clu}
Napoca , j udetul Cluj , muzee le  jude te�e 3raşnv , Bi stri ţa-N§s�ud ,  
t-!ureş , d 2  la  �lte insHt•.<: i � de cultut� din  ţa ră , pr-1�cum §i  ţrin· 
'lr.reg ist:-area bun'Jr�l()r cul turc.le re:� JU<: t e  c in  cen:: t 2 r i l e  itiin· 
\i f ice de profil .  

(2) l1redarea-prel uarea I:KpoN, telor :se face pe 
bază de protocol închdat înţre pllrti . 
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- - 2 -
Art .4.- Muzeul Ca1·patilor_ R�sări'll!l'l l es·te conrius da un director 

numit prin ordin al minisfrului cu1t11· li . 

Art . 5.-0 )Muzeul Carpaţilor P.ăsăriteni 'Ja funcţiona· cu un 
.număr maxim de 16 posturi cu încadrarea în n�marul maxim de ·pos1ur1 
aprobat !Unister ului Cul turii pentru in�  t i  tu ţi ile  publ ice finanţa te 
din venituri extrabugetare .şi alocaţii t·e !a bugetul de stat .  
S<:lar izarea personalului se  asi gll"ă p�1tr ivi t re glel'llent?.r ilor !n 
\'igoare pentru 1nst ltllţiile publ ice CE: p,"'of i  l .  

{ 2)Structura organiza todc:a , ş � d  ul  de fu;.cţ11 ş i  rr.gula
tr.entul de or�anizare §i 'funcţiona:-e c:J.e r::uze� u l ui se 2prcb� pr in 
r.rrliri al ministruluJ. <:ul tUT"ii . 
. Ar t . 5 .- F inanţarl!a cheltuiel ilor c::J.'" i��·{ e �i cie cr.oi_t.a l z l r.  
t.'-111z�ului C2r ::� ţ1 lo:- Ri�s�rltP.rd S! asi �u:·li n l r. veni.tur i extrzbugc:tare 
şi elin alocaţi i  aCOI�d:� te  de la bugi� IJl � e  sh·: potr i v i !  orevsdcr i lor 
Ordonanţ,ei Guvernul ui r.r .�/lr-95 ,2prcbată p:" �il Lfq-aa nr .S6/l295 , rJ:J
bl icată în Mo!iito:-"ul Jf � ;:; ial al Româ:-,i�;- t ,  r. : r i� F- �1 1 nr .· l�o/1�0'\ . 

Art . 7.- Anexa nr . ?  la Hc.tărâr�a Guv�rr. wlui  �om§n1e1 nr .fl.!2/H"�Il4 . 
privir.d or gan izarea ş1 fun�ţionarea IU r,idar·ului.  Cu:�'IJ!'i i ,reoub l i- · 
�aU în Monitorul Of� ci� l ,  pa:"iea. l , r.r. lr9/3l . Y i l . l995,se 111orlifică 
§i se completeaiă astfe l : 

La Ca�itolul I l  cuvîntul 11su!wsr!ţU11 �-� î:n locuie§te cu 11aloca..; 
ţi_111 �i se introduce o nou� ooziţie c:v:!r11i W"!i1?.torul cur1rins : · 

. "24 - Muzeul Car·p.aţi lor _Răsăriter. l -� venituri extr:abugeta:--e 
§ 1  a loca ţ i i ·  ela la buqa t l.il r.i� �htn .  

t.rt . S . - (rezenta hotăr�e intră î '  vir�o�re începîrvJ c u  t'at?. 
de 1 ianuarie 1997 . 

P RIM MINISTRU , 
Nico!E.e Vaeăroiu 
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NEVOIA DE ANGVSTIA 
(Postfată) 
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Demersurile culturale întreprinse, după. deccmbrio! ' S9, de Centrul Ecleziastic de 
Documentare Mitropolit "N. Colan", de Liga Cul1:urai-Creştin�. "A. Şaguna" şi de 
Desplirţl!.mântul "Astra" Covama şi Harghita au prins uşoare contururi în anii '93 - 96, în 
beneficiul vieţii spirituale a românilor din jude:ţcle· Covasna şi  Harghita.  Hotl!.rârea 
Guvernului României de înfi intar·! a Muzeului Carpaţi l or R:1sa riteni - ivită abia în octombrie 
'96, după multe şovăieli şi bâlbâieli  penibile - părea să repare parţial acţiWlile de desfiinţare 
a WlOr instituţii culturale de pmfil mixt din zonă (ne g;indim la muzee, ansambluri folclorice, 
case culturale etc.), locul lor fi inc. luat numai de seqii ungureşti-sec u ieşti. 

Eroare ! 

Alianţa politicii PNŢCD - UDMR. instaurată în noiembrie ' 96, avea să spulbere şi 
ultimele speranţe ale românilor minoritari din Cova:ma - H arghi1:a, obligaţi să-şi pl!.rl1sească 
locurile de muncii, ba chiar şi casde proprii, sub perfic a ob: iid uirc a puterii locale. 

Demersurile sus-pome:ni telor societl!.ţi cultur<Jh:, care cer drept de supravieţuire în 
propria ţară, rămân fără nici un răspWls din partea in:;ti1 uţi ilor abi litate de la Bucureşti 
(Ministerul Culturii, Academia Română. etc.). StAruim asupra adresei nr. 5520/08.07. 1 997 -
semnatA de prefectul judeţului C::�vasna (Dr. Gh. Tah;) :li ::piscopul Ortodox de Covasna
Harghita (IPS Ion Selejean), trimisă d.lui Ministru al Cultu rii 1 .  Caramitru. În ea se solicita 
"o chibzuitli analizA şi un spr�jin în realizarea cerinţelor cLJitural e" venite din partea românilor 
din ţinuturile Covasna-Harghit:1. Bineînţeles, totul a răma:; fT.\Tl1 vreun demers pozitiv din 
partea d.lui ministru, care n-a întreprins nimic întru sa .vare.! ultimelor pâlpâiri de viaţl1 cul
turală românească în acea.Stă partt:: de ţară. 

Din păcate, aceeaşi jal nică lipsă de răspWlden o ccnstată.m şi din partea Academiei 
Române (în ciuda unor demersuri care păreau cu rezul tate pozitive din partea d.lui acad. D. 
Berindei). 

Pe plan local, bătăl ia supravieţuirii românilt •r este şi mai dramatică. Ne stau la 
îndemână zeci ş i  zeci de exemple. Să consemnlim aici .:;dn:sa n t'. 292/05 .06 . 1 997, semnată. de 
d.l. Farkas Sandor, primarul corn . Vârghiş, prin care ac<:sta se opune amplasârii unei cruci de 
lemn pe locul fostei biserici ortodoxe, dl!.râmatl1 în toamna .mului 1 940, în timpul ocupaţiei 
hortiste. Despre expulzarea brutal ă a maicilor greco-catolic(:, 'In 28.05 .97, de către "aleşii" 
autorităţilor locale, din Odorhei, s·a scris de o parte di n presli şi de ace•!a nu mai revenim aici. 
Un lucru mai puţin cunoscut este câ autorităţile locale din Sf. Gheorghe se opun cu 
încăpăţânare să ofere spaţiu p•!ntru Muzeul Ca:�paţi lor Râsăritt:ni, iar d . l .  Ministru 
I .  Caramitru rămâne insensibil la a:::eastă jalnică stare de faptt: .  Ne 'intrebăm - fără a găsi vreun 
rl1spW1S - unde este mult trân1biţatul "spirit european" :J l con aţionalilcr noştri? 

Recentul periplu transilvan (inclusiv în Cov<J sna-Ha:rghita) - august '97 - a d.lui 
Ministru Gv. Dejeu a dat o speranjă românilor, ce se :;in1 uitaţi şi primejduiţi în propria ţară. 

lată., acestea ar fi câte'-ta motivaţii pentru caJ"e şi Ftmdaţia Cultural-Ştiinţifică 
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"Dacia-RomAnia" (Cluj-Napoca)s-a angajat să. s;Jrijine, în continuare, efortul de tipărire al 
vol .  2 din anuarul ANGVSTJ A.  De asemenea, un :;priji 1 financiar substanţial a fost primit de 
la Fundaţia "Emil Gojdu'·' (:�ibiu). · 

În faţa nepăsării instituliilor centrale bucure}tene, abtl itate să sprij ine şi cultura 
românilor din Covasna-Harghita, unde fraţii no}tri rontir.uă să li c hăituiţi şi îndepărtaţi, ne 
întrebăm de ce şi până când această păgubitoare a1itudi 1e m,;:schină? Şi acum, ca ş i  cu 65 de 
ani in urmă, judecăţile poetului Oct. Goga răm:in de o tulhw·ătoare actualitate: 

"Obişnuit o viaţâ Întreagă să-mi incâlzt ·.s,: Sl�.fldul la razele idealului naţional. . .  
(. . .). . .  , atmosfera de cinism a guvernanţilor îmi r.:p1 �gnă :ii negustoria de vorbe mă scârbeşte". 

Prof. dr. Iustinian PETRESCU 
Flllndaţia Cultuntl-Ştiillţlfică " Dacia-România" 
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RECENZII - BOOlK JRE�viE.WS 

PETRE ŢURLEA, IP Şl TRĂZNEA · - A TROCIT.4"ŢI MA GHIARE 
ŞI A CŢIUNE DIPLCh\1ATICĂ, Editura E:1ciclopedică, 594 p.,  

Bucureşti, 1 996 

Această carte a d-lui Petre Ţurlea, apărută în pn�st q�ioasa Ed itură "Enciclopedică", 

"Ip şi Trăznea - atrocităţi maghiar•! şi acţiune diplomatică " ,  ne intoarce gândurile la panora
ma celor patru ani de stăpânire a L ngariei peste unele teritorii române�rli şi la câteva din con
secinţele ulterioare ale acelei sWpilniri. 

Mai precis, această carte ne dezvăluie un epis Jd din nenumlî:ratele întâmplări puse 
la cale de aparatul opresor al statului maghiar în cei 4 " n i  ce au unnat dictatului de la Viena. 
Prin aparatul opresor înţeleg an11a1a, jandarmeri a, poliţ i .1, ca � i  intreaga. birocraţie a regatului 
maghiar. Un aparat care a acţionat la comandă şi a stârnit p mi că şi groază, servind politica 
maghiară, despre care trebuie să şti m că nu era o pol it ic�� d;: fm1 ezie, dinamica acţiunilor sale 
fiind alimentată de un program ofi cial, care era al statului ungar. Acc:1sta. politică acţiona în 
primul rând faţă de români. 

Într-adevăr, asasinarea românilor a inceput i·nc;1 din prima zi a intrării armatei regale 
ungare în Transilvania. 

Cartea lui Petre Ţurlea tratează despre dou:l imprejurări tragice, când unguri i, 
copleşiţi de fanatica lor obsesie şi patimă pentru reir.stalarea presupusului lor "drept istoric 
milenar" de a subjuga alte neamuri ş i de a impune ordi n1�a �:isi\ "sanştefanistâ" - s-au purtat 
asemenea ·unor nelegiuiţi . Pentru acest motiv, conşti i n[ a comună a celor 4 ani de ocupaţie, 
nici nu a făcut vreo deosebire dintre ci şi nişte criminal! de r�nd. 

Când cugetul nostru caută sâ descopere cau.�dc c.rirr:clor comi se de maghiari rămase 
neşterse în memoria activă a întregului popor - remem•Jrare l la care obl igă cartea lui Petre 
Ţurlea devine un act de conşti inţă, care cere rlispunsuri c lare şi categorice.  

Cei care am trăit în Tram:ilvania de Nord ar ii apocaliptki ai  prigoanelor maghiare 
şi ai obsesiilor imperiale ale Ungariei, ştim că în faţa răulu i  e<LI"t s-a în făţişat cu întreaga vio
lenţă a teroarei şi crimei, românii ş i-au putut păstra pr·JIHi a lor fiinlă nwională numai datorită 
unei puternice rezistenţe, torţa c:ln::ia a impulsionat nu n umai :>pre judc,:ata clară dar mai ales 
spre acţiune spre o făptuire cok·:tivă solidară investită cu garanţia j usteţii acelei acţiuni . 

Solidaritatea şi unitatea românilor s-a dovedJ t a ft d•! mare importanţă şi mai târziu, 
când maghiarii - în urma unei ni�<;coc iri verbale - au [ncm:at să transfe:rc rlispunderile pentru 
crimele de ei săvârşite pc seama aşa-zisului "horthysm". un fd de alcătuire alta decât aceea a 
ungurilor, deşi aceştia au continuat, totuşi, să manevrele :ic�:eaşi maşmărie antiromânească, 
într-un nou context argumentatii•, bazat pe diverse "intt: 5.riiri",. în Europa, în NATO . . . . 

O carte ca aceasta, pe care o semnează Petre 'furk:a, ne mai obl igă să nu uităm vicle
nia şi răutatea, manevrate fără mlsură împotriva noast ră, c are s-au răsfriint asupra vieţii noas
tre şi au extirpat 200.000 de rom:îni , tot atâţia evrei, da.r �:i !:ârbi, ruteni, J:igani, şi au dezlănţuit 
spaimă, teroare, moarte. Memoria istoriei îi leagă pt: m :�.ghi2ri de faptele lor sângeroase, pe 
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care le-au s!ivârşit împotriva 1mor victime lipsite el � orit:·� ap�iran. 
Ceea ce a alterat concepţia de viaţ!i a tra�;hiarilor şi i-a determinat să irosească atât 

de jalnic moralitatea naţiunii lor - este convingerea d în spaţiul fostei "Ungarii istorice", 
lumea sli află la discreţia ab�:olută a stăpânirii mrghiare. Datorită acestei convingeri orgo
lioase şi înfumurate, ungurii se consideră îndrituiţ1 �l•i absoarbă t·;1t mai multe neamuri, prin 
distrugerea identităţii lor etnit;e. 

Pe baza unei documentaţii exhaustive, Pe1n! Ţurlca reuşeşte să dea coerenţa şi forţa 
evoclirii unor întâmplliri de co şmar din perioada tlic tatul Ji  de la Vi�na, când au fost masacraţi 
români, fiindc!l. erau români ; ·�vrei pentru eli erau (·v rei, când au tost distruse cămine, când a 
fost nimicit respectul faţă de tiinţa umană, libertatea,. şi tot atunci maghiarii au încercat s!i ne 
distrugă l imba, viaţa spiritual;i, cultura şi avutul . 

La acest sabat infernal, organizat sub simb :�lui � Jăntului n:ge Ştefan, devenit azi sim
bolul oficial al Ungariei, au participat, pe lângă ar arah.l de stat, pe lâng!l. profesioniştii ofi
ciali ai teroarei şi  distrugerii ,  şi voluntarii civili, provenind din toale structurile societăţii - de 
la ţărani şi muncitori pân!i la .;onţi şi baroni. 

Cartea lui Petre Ţurlea ne mai îndeamnă '>a nwdităm şi asupra formelor actuale ale 
agresiunilor hungariste antiromâneşti. Poate astfel s·� va rc:dc ştepta sentimentul solidarităţii, 
conştiinţa celor ce se petrec sub patronajul ambiţiill)r m�.gh iare şi a obsesiei lor, de a fi măcar 
"primii între cei egali", în ace :e împrejurări când ungmii nu socot necesar să-şi judece ei sin
guri comportarea faţă "de români şi  acele motive c m: au determinat, de-a lungul unei lungi 
istorii, săvârşirea unui şir de agresiuni, pentru .:: a:'''� riispund moral şi vor trebui să dea 
socoteală . . .  

D e  c e  oare n u  a apărut măcar o vagă tcntr.tivă :l.e reconc iliere din partea ungurilor? 
Când în ultimii ani, Ungaria a cerut de douA ori iertare de Lt slovaci, de trei ori de la evrei, ca 
şi de la ţigani - pentru crimck faţă de aceştia. 

Apoi când sârbii au j udecat crimele un!�rilor din 1 94 1 ,  ..:ând armata ungară a ocu
pat Bacica, guvernul de la Budapesta i-a extră.dat pe <LUtorii masacrului de la Novisad, în 
frunte cu generalul Ferencz Szombathelyi, fost şt:f .:ti mare] ui stat major, care a şi fost execu
tat prin spânzurare, la 4 noiembrie 1 946. 

Din documentele pu',licate de Petre Ţu.rlea afH\m, în sc himb, că ofiţerii maghiari, 
care, in frunte cu colonelul Lehotzky, au organi la :  m� acrcle de la lp şi Trăznea, ca şi alţi 
ofiţeri ori civili ungw·i, asasini şi ei, nu au fost c:<tt âd aţi spre a fi judecaţi în România. 

Mai trebuie notat d1 regimul comuni:;;J; din România nu a acordat nici o atenţie 
crimelor comise de unguri Impotriva românilor. Ca şi aşa-zisa democraţie de după 1 989, in 
cele trei variante guvemam�n-:ale.  

Astfel, Ungaria continuă nestingherită agi�:aţia •: i :  
- pentru revizuirea Tratatelor de l a  Trianon şi P ari s; 
- pentru aplicarea principiului autonomiei . urmfu"ind măeCI.T crearea unor formaţiuni 

statale maghiare în cadrul altc r state naţionale; 
- pentru divizarea şi ·:mpărţirea Românid ·:ntre tmgw·i, ucrainieni şi bulgari . 
Aceleaşi obiective de ieri, acelaşi ţel :  tec:� � � g:u·ea teritoriilor pierdute. Dar şi 

ameninţliri. Iată ce spune fostul ministru de externe al Ungc1riei, Geza Jezensky, avertizându
ne că "România are o Bosnie proprie a ei, situată în ct:nt�ul Transilvaniei . "  Şi tot el afirmă că 
"nu naţionalismul maghiar tmbuie condamnat, d insufii:: knta democraţie din ţlirile vecine 
Ungariei." 

Iar preşedintele Ungariei, Arpad Gonc:z a lansct următoarea formulare: "În ceea ce 
priveşte Transilvania, existii o singurA altemativoi: naţiune<t maghiară ţine în modul cel mai 
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categoric la dreptul ei de proprietate asupra intregii Tramilvani i  . . Naţiunea ungară este gata 
ca in orice clip!i să ia anna in rnllnli pentru a-şi exerci1a acest drept, sacrificându-şi chiar viaţa 
în lupt!i" .  Etc, etc. 

S-ar mai putea cita, fără număr, asemenea texte despre intenţ i i le maghiarilor, faţ! de 
care oficialitatea ţării noastre ră�punde cu felicitări la comemor an:a acelei revoluţii maghiare 
care şi-a propus, intre altele, sa pună in practică urmii1oarea indicaţie a lui Kossuth: "să ne 
grăbim, s!i ne grăbim ca să-i m�1ghiarizăm pe rom in i , pe croaţi, pc saşi - căci altfel ne 
prăpădim." 

Cât de actual este cuprinsul scrisorii lui Kogălniceanu d"ltre Bariţiu, din 1 ianuarie 
1 888: "Cu toţii simţim, in inima fiecăruia din noi f:,:is t!i. durerea de a vedea politica greşită 
şi funestă ce se urmăreşte în contra românilor de dHre concl�tNenii noştri maghiari, politic!\ 
mai înainte de toate funestă însu.::i statului maghiar ( . . .  ) Ac•!i care voiesc a stinge naţionali
tatea românA in Ardeal şi Banat !:unt mai mult duşmanii prezentului şi viitorului Ungariei, 
decât ai însuşi românilor.'' 

Astăzi, Ungaria poate să dicteze României dorinţei•! proprii ! 
Dar şi Ucraina poate, după cum se pare, să dicteze României dorinţele sale proprii, 

demonstrând cât de ne fondată este voioşia zburdalnic 1 a actualului ministru de externe al 
României în privinţa problemei u•:rainiene, arătând (:ă o.:ttm:ni i astăzi guvernanţi la noi sunt 
lipsiţi de principii. Ei au în schimb obsesii .  

O asemenea obsesie esk aceea eli, istoria •:ea adcvl'hatl a României a început cu 
biruinţa electorală din noiembrie 1 996. 

Aceeaşi fabulaţie istondi. au avut-o legionarii in 1 9 40.  lată ce spunea Horia Sima în 
toamna anului 1 940: "Prăbuşirea teritorială să nu tl:! lnspăimdnte. B:iruinţa din septembrie 
(1 940) e mult mai însemnată decât tot trecutul istoric de pân3. acum, pentru că poporul româ
nesc devine pentru întâia oară stăpân pe destinul lui.'' 

lată cum un complex ideologic, de esenţă mi�tic:ă., apare în fata noastră nu ca ceva 
ce a existat, ci ca un fenomen transferabil, in stări şi împrejurări ulterioare. 

Cartea d-lui Petre Turlea cere să fie citită cu lmu·e aminte. A�.tfel, ea va contribui la 
înannarea noastră contra unei c:rize morale într-o viaţă ee parc tot m.ai mult a fi �ă lege şi 
fără oprelişti de ordin moral. 

TotodatA., să nu uităm d. nici acum nu se cunoaşte :ifra reală a românilor masacraţi 
în Transilvania de unguri, nici a românilor masacraţi în Bu:ovina şi Basarabia. Mă refer la 
masacrele de la Lunea, Făntâna Alb!i, din pădurea Varr1 1ţa. Cine: dintn: noi cunoaşte oare des
tinul celor 600.000 de români, care mai trăiesc astăz:. in Sih!ri:t ? 

Prof. dr. Raoul Şorban* 

• Prezentare ţinută in 1 5.03 . 1 997, .;; u prilejul lansArii cllrţii la I'rirn&ia Cluj-Napoca 
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IONESCU T., ISTORIA GÎNDIRII ECONOMICE DIN 

ROMÂNIA (1900- 1944), Edit,Jra Economică, 376 p., 
Bucureşti, J 996 

În actuala perioadli de tranziţie din ţan, noa�lr�. o carte despre principalele doctrine 
economice din România se cerea scrisă atât din raJ:iuni t�oretice, •;ât şi practic-economice. O 
astfel de analiză pertinent!\ a teoriilor şi doctrinelot e�.:onomice se impune, căci timp de circa 
o jumătate de secol s-a întrcn.pt orice posibilitati! J.Jgică de repunere în circulaţie a acestora, 
venită din partea dictaturilor instaurate in Român ia (în cepând cu anul 1 938) şi atingând punc
tul culminant în timpul dict::tnrrii comuniste. 

În contextul arătat, cartea d-lui prof. Toaccr Ionescu, de la Catedra de Economie a 
Universităţii clujene, acoperă o mare nevoie simlit:t Yn viaţa social-economică a perioadei pe 
care o traversăm. 

Cartea este structurată în 6 mari părţi : 1 .  O tc() J'ÎI� cu semnificaţii istorice: gândi
rea economică socialistă din România (1870-1 ')2 1),. Il. 1:eo rii dc:spre solidarismul social
economic cu circulaţie in ]România interbelicii, IIL lloctri:ne economică liberală şi 
neoliberală din România, IV. Doctrina ecoJJ,omidi a tir ănismului, V. Gândirea 
economică cooperatistă din perioada 1 900-1 9-l\4, Yt O tem;e infirmată de istorie: 
gindirea economică marxis1 i din România in;terbdit:ă. 

Fiecare parte izvoră� te dintr-o cunoaşten: a.profundată a bibl iografiei referitoare la 
teoriile şi doctrinele economiee din România. Sunt relidare reali zările şi minusurile acesto
ra, insistându-se asupra per3onalităţilor care au dat viaţă ac·cstor doctrine şi teorii economice 
- �ră să se evite prezentarea 1mor dispute analizat·;� <:t'iti c .  

Cartea recenzată cuprinde şi o ÎNCHEIERE (p. 358 - 364)., în care autorul face o 
pertinentă şi !ucidă paralel�� între tranziţia econo mic�  din Român i a  de după 1 9 1 8  şi, respec
tiv, actuala perioadă inaugurată în decembrie 1 9  89 .. Pt� bunii. dreptate,autorul conchide că fac
torii de decizie "vor fi obligaţi să ia in seamă şi rea.'itâţile existente actualmente in ţara noas
tră, să privească şi la realităţile generale ale sfârş ill rlu ; de mileniu, să privească tendinţele 
ce se conturează pentru viitor: Noua societate nu 1 a pu:ea fi decât o societate democratică, 
cu posibilităţi de exprimare a democraţiei şi de pro.'ec ţie socială mult mai dezvoltate decât în 
perioada interbelică . . .  " 

Tabloul sintetic şi wprinzător pe care-l o:er;l c �;.rtea elaborată de prof. Ionescu este 
o încoronare a preocupărilor anterioare ale O-sale de a scoate la lumină părţi mai mult sau 
mai puţin cuprinzătoare di n gândirea econornidt rom 3nească (f. Ionescu: Ideea unităţii 
naţionale reflectată în gândirt�a economică din 7hms.i/v.mia (1848-1918), Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti 1 983,  T. Ionescu �:i colnb . :  Studii de istorie a economiei şi 
gândirii economice româneşl'i, Editura Dacia, c;u}Nap<JCa 1 985 ş.a.). Pc de altă parte, 
această carte înseamnă o nouă acumulare calitativa. în lit�ra tura de profil, o continuare a unor 
preocupări izbândite cu multe decenii in urmă de l na inlaş[ ai gândirii economice româneşti 
{l. G. Duca: Doctrina liberală, Editura Cultura mţion:tlă, Bucureşti 1 925,  D. B. Ionescu: 
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Istoria doctrinelor economice, Si biu, 1 941  etc. etc .)  
Cartea profesorului Teodor Ionescu "Istoria gândirii economice din România", prin 

conţinutul ei bogat şi analitc, .�e impune ca o sinwzi' a g:indirii economice româneşti din 
perioada 1 900- 1944 - fiind o lucrare de aleasă ţinută ac :td•:mică în şirul de cărţi apărute în 
ultimii ani în prestigioasa "Edi:�ură Economic!!" din Bt tcure�lti. 

Ducinia Crina Petrescu 

TEODOR CHINDEA, CONTRJBUrll LA ISTORIA 
ROMANILOR DIN GIURC]'El./L -C/UCUL UI, 

Editura Brăduţ, Târgu "f\1un�ş. 1 995 

La Editura Brăduţ din l:irgu Mureş, a văzut 1 umi n8'. ti parului ediţia a II-a, revăzută 
şi adăugită, sub îngrij irea profesorului Mihai Suciu, a Iu cr:lri i "Contribuţii Ia istoria românilor 
din Giurgeui-Ciucului" de Teo<lor Chindea, volum a)�i 1.:11 in amd 1 93 O Ia Tipografia Koman 
din Gheorgheni .  

Editorul a considerat oportună inserarea în cur rinsu l noi i edi1.i i a unui medalion con
sacrat vieţii şi activităţii multiple a dască1ului-cărturar T·:!odor Chind•�a. a unui argument al 
cunoscutului istoric şi arhivist d r. Ioan Ranca din Târgu Mur'!Ş şi a unui gând-evocare (Bădiţa 
Todirică) creionat cu multă cu.lo ue . . .  afectivă de c ătre fra tele automlui, juristul Dumitru 
Chindea. 

Lucrarea prezintă aşezarea geografică a Giur,�eului şi originea numelui său, popu
laţia şi legăturile Giurgeului cu Moldova până Ia Uni.rea cea Mare şi procesul de maghiarizare 
la care au fost supuşi românii de-a lungul timpului. 

Un loc important în IL1crare îl ocupă probl ende l·;!gat<: de vechimea elementului 
românesc în Bazinul Giurgeului,  densitatea populariei romilne şti în lK:eastă zonă în diferite 
momente ale istoriei. 

Sunt prezentate relaţiile Ardealului cu Mo .dova în t i mpul l LJi Petru Rareş, Vasile 
Lupu şi Ralcoczi II şi mai cu s<:amă a lui Mihai Viteazt l .  Sunt evidenţiate şi explicate 
mişcările migratorii ale populaţiei, de o parte şi de altl:1 a mttnţ i lor Carpaţi. 

Procesul de asimilare al românilor, pe baza pol itici i oficiale a guvernelor care s-au 
succedat până la 1 decembrie 1 9 1 8  este bine şi comperent reflectat în cartea dascălului căr
turar Teodor Chindea. 

Lucrarea lui T. Chindea, a cărei reeditare trebu c aprcci at:l ca un lăudabil fapt de cul
tură se încheie cu câteva gânduri şi soluţii pentru salvm!a e leme:ntulu i românesc care pot fi 
concentrate în cuvintele lui Andri!i Mureşeanu şi azi : •·sta :i neclintiţi la postul pe care va 
chemat soarta, nu aşteptaţi de la nimeni nici mulţunme nici recunoştinţă, ci in bine şi-n rău, 
în pace şi în război, ţineţi sus şi tare stegul măntuiri i  pL•porului nostru". 

Constantin Costea 
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EMIL MICU, DIN TRECUTUL BISERICESC, CULTURAL ŞI 
ECONON!IC AL ROMÂNILOR DIN SECUIME, 

Editura Bravax, Braşov 1 996 

Lucrarea a apârut, prima dată la Tipogra :ia ASTRA din Braşov, în anul 1 996, sub 
semnătw-a cunoscutului istoric şi om de cultură br<�şovean Emil Micu. Ea a fost reeditată sub 
egida departamentului Barşa de Sus al ASTRE! dir Cristian- Bra�.ov (a cărui preşedinte a fost 
regretatul profesor Ioan Soiu) prin grija redactor i  .or Doru Munteanu, Monica Munteanu şi 
Ioan Popa. 

Pe cât de restrânsă ca dimensuiuni (are doar 4 5  Je pagini), lucrarea este pe atât de 
valoroasă. Studiul eruditu:lui cărturăr E.Micu, d\JP�L o incursiune în istoria românilor din 
secuime, sugestivă pentru întreaga zonă, prezi:1U1 o cukgere d(: documente referitoare la 
biserica ortodoxă şi şcoala confesională româneasdi di 1 satul Do boli de Jos, comuna Ilieni, 
judeţul Covasna la sfârşitul SI!Colului al XIX - ka. 

Bun cunoscător al realităţilor din sud-estul Transi lvaniei (împreună cu Vasile C. Pop 
şi L. Someşan a întocmit lucrarea monografiei! ''Dep -�siunea lntorsurii Buzăului"), Emil 
Micu swprinde numeroasde intervenţii ale preotului Nkole Puianu pentru salvarea celor 
două instituţii fundamenta le pentru păstrarea :.dt:ntităţii naţionale şi confesionale a unei 
comunităţi româneşti supuse unui puternic proc(:S dr� deznaţionali zare. 

Cunoaşterea realităţilor din Dobolii de Jo�:, cu .:tcccnte, deseori dramatice, permite o 
mai bună înţelegere a situatie i  specifice în care au fo�t nev oiţi să- şi apere identitatea românii 
din fostele scaune secuieşti . . 

Prezentarea demersurilor întreprinse c.e preotul Nicol f: Puianu către Mitropolia 
Ardealului, Banca "Albina", G.:!Zeta Transilvaniei � i  numemase personalităţi marcante ale vremii, 
oferii imaginea unui lider local :are ştie ce trebuie să iad. pen1 ru propăşirea comunităţii sale şi efi
cienţa unei impresionante solidarităţi, inclusiv a fraţilor de pfste Carpaţi, concretizată in constru
irea unei noi biserici ortodoxe O 895) şi renaşterea şcolii c:mlesionale ( 1 897). 

În finalul lucrării este publicat Regulamentul fondului d·� bucate al "bisericii greco
orientale din Dobolii Inferi ori", document ce ccntiru: principiile şi modul de funcţionare al 
unei forme de întrajutorare deosebit de eficientă ;)t: 1tru comunitate a ortodoxă în ansamblul ei 
şi pentru fiecare membru în parte. 

Reeditarea lucrării (:ste nu numai un bcndic şi necesar gest reparatoriu faţă de 
autorul ei, omul care a avut atât de mult de suferit pentru convingerile sale, dar şi o nouă şi 
utilă posibilitate de cunoaştere a istoriei IocaliUiţilur din Arcul Intracarpatic. 

Io:m Lăcătuşu 
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Aşteptat de mulţi cu speranţă, primit de alţi i cu re2crve, iar de alţii cu indiferenţă 
manifestată prin neonorarea invitaţiilor primite - s imp•monul "Mari prietenii între oamenii 
de cultură şi ştiinţă români şi  magh iari", organizat la s 'ărşit J I  lunii martie 1 996, la Covasna 
de către Liga Cultural-Creştină "A.ndrei Şaguna" şi Fil iala Covasna a Fundaţiei "Armonia", 
a fost cu certitudine o reuşită. 

Manifestarea s-a bucurat de ecouri pozitive I'n pro.:sa scrisă şi vorbită, dar mai ales în 
inimile şi sufletele participanţilnr, mărturie stând în ac est s;:ns. numeroasele aprecieri sosite 
pe adresa organizatorilor. 

Cu ocazia simpozionullli a fost lansată şi lucrarea "l'·:mnanenţa convieţuiri i paşnice" 
(ediţie bilingvă româno-maghiara.), de Vasile Lech .nţan, ahivi3t la Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale din Cluj-Napoca. Apărută în condii i i  grLfil'c deosebite, la Editura Regiei 
Autonome "Monitorul Oficial" Bucureşti, prin grija hmdaţiei "Amtonia" pentru familiile 
etnice mixte din România, lucrare<L grupează o serie de : .rti cote  ':emnate în ultimii ani în presa 
clujeană, de neobositul şi valorosul cercetător al docun: entelor de arhivă, Vasile Lechinţan. 

Bun cunoscător al istori1:i sud-estului Tran:>i l l'<tnit i şi susţinător constant al efor
turilor de valorificare a documentelor referitoare la trecutul românilor din aceastl!. zonă, 
Vasile Lechinţan a cuprins şi de această dată, inforrr. .. 1ţ i 1. referitoare la realităţile din arcul 
Carpatic . Reţin atenţia, în acest sens, articolele ''Secuii l a  Bucureşti ş i  în ţinutul Bacăului la 
începutul secolului al XIX-lea", " Clopotniţa dărânntă' ' ,. ' 'M artnrii apiirări i  preotului român 
din Do bolii de Jos, judeţul Trei Scame, din 1 9 1 7", "Sol i dari tate faJ:ă de românii din secuime". 

Oferind o lectură captiva11tă lucrarea "Perman!nta �:onvicţuirii paşnice" reprezintă, 
pe de o parte, o invitaţie ia contbuarea cercetărilor pe aceast:1 probJ.;:matică şi punerea în 
valoare a ceea ce ne uneşte, iar pe de lată parte, constiuie u 1 Î lldemn la meditaţie şi acţiune 
în spiritul convieţuirii paşnice , prezente şi viitoare pe aGeste mdt::aguri din inima Românie i . 

J oan Ucătuşu 
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IOAN LĂCĂ TUŞU, IDENTITATE ŞI CULTURĂ LA ROMÂNII 
DIN SECUIAfE, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1 995 

Cunoscut ş i  pasional cercetător al istoriei rnm inilor din secuime, personalitate bine 
cunoscută şi apreciată a acestor locuri, Ioan LAcătuşu abordează în cartea sa trei aspecte funda
mentale: 

1 .  Românii din arcul interior al CarpaţLOJ în contextul general al evoluţiei societăţii 
transilvane, cu accent asupra condiţiilor lor spec:i1ke d1: viaţil şi de păstrare a identităţii .  

2. Spiritualitaea românească şi identitatec1 naţională, privite mai ales prin dăinuirea 
bisericii strămoşeşti şi a invăţământului confesional. 

3. Viaţa culturaLi şi importanţa mitropoliţil or Andn!i Şaguna, Nicolae Bălan, 
Nicolae Colan, a protopopi lor Aurel Nistor, Ioan Ratiwiu, a eruditului istoric Nicolae Iorga, 
precum şi a altor personalităţi în influenţarea pozit tvfi a destinului românesc din această zonă 
aflată în chiar centrul pămllntului românesc. 

Autorul pune la  în.d�;:mâna cititorului o deosebită irdormare documentară, un impre
sionant număr de date, de fapte istorice şi de carac tere, C• perspectivă inedită asupra evoluţiei 
românilor din spaţiul transilvan de care se ocupă .şi care apaxţine leagănului ţării noastre. Nu 
lipsesc nici aspecte politice, religioase şi sociaie, prez�nt ate în c:ircumstanţele generale ale 
situaţiei din Europa veacului în care ne aflăm. 

Unul din mesajele principale ale cărţii t:st � legat de primatul adevărului, invitaţia de 
a cunoaşte adevărul înaintt: de toate, sub toate asp�<:tek lui, uneori tragice. N i  se relevă ast
fel câ în răstimpuri grele pentru români, preoţii ş .. ·rnviiţăLorii au fost "nu numai cânnuitori 
spirituali, ci şi îndrumă.tori în strâdania de păstntrt' a identităţii emice şi culturale" (pag. 80). 
În lupta pentru apmtrea credinţei şi a unităţii n aţ onak, înaintaşii, prin veacuri, au ştiut să 
infrunte timpul, sâ ducă, în nemurire, un suflet i �rt ăt0r �i bun. 

Unitatea de limbă şi tradiţie a românilo:�, : zvoriită din conştiinţa originii comune, s-a 
maturizat treptat şi s-a mater ializat in constituirea Statului Na�ional Român Unitar la 1 Decembrie 
1 9 1 8. Aflăm din importanta lucrare a lui Ioan UicLtuşu aspecte inedite privind modul în care 
românii din secuime s-au solidarizat cu năzuinţelt: fireşti ale i ntregului neam, la Alba Iulia. 

Evidenţiem şi faptul că, în păstrarea identit:iţii şi a credi11ţei străbune, românii nu au 
folosit violenţa decât atum·i dnd jugul devenise de newportat. Ei s-au remarcat, îndeosebi, 
prin rezistenţa pasivă şi capacitatea de a râbda. li 1 eroism nobil, plin de înţelegere, care se 
explică prin insuşirile sufktului profund creştin. 

Autorul subliniazli, in concluzie, necesi'tatea de "reactuaii zare a vieţii cetăţenilor din 
arcul interior al Carpaţilor la cerinţele pentru gf:nt:raţia de astăzi şi pentru urmaşi". Viitorul 
comun al locuitorilor de orice naţionalitate ori conf,!si un•! tn:buie dezvoltat, fireşte, pe 
temeiul frăţietăţii în Hristos. Aceasta este prerni�;a fu1damentală a unor relaţii demne de 
numele de creştin şi de om. 

Paginile frumoasei c ărţi a lui Ioan U.ciitt.şu sunt de: un deosebit interes atât pentru 
profesionişti ai istoriei, cât şi pentru publicul larg, pent�u slujitorii altarelor străbune, pentru 
cetăţenii români de orice naţionalitate şi confesiune in eontext european. 

Gh. Răţulea 
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În ultimii ani, literatura românească se îmbogiţeşte cu noi titl uJ"i care, într-un fel sau 
altul, desfereacă faţete ale adev�rului legat de pământul :ii ntn! Prut şi Nistru, apropiindu-1 în 
firească curgere spre Ţară. O astfel de lucrare este şi 1:1!a a d-1 JÎ lfhme Pop, dr. în Drept, mult 
timp înalt funcţionar în M.A. E., astăzi deputat în P�rlamc:ntul de la Bucureşti. 

Cartea despre Basarab1a se vrea un argument solid � i  răspicat la falsul grosolan 
ticluit de P. P. Moldovan în cartea "Moldovenii în i�:t()r it· "  ·· care vrea să acrediteze ideea 
teoriei staliniste potrivit căreia basarabenii ar fi un alt popor Şl ar vo:rbi o altă limbă decât 
limba română ! 

Cele 1 1  capitole ale cărţii dezbat nedreptatea Ş I. urni linţa la care au fost supuşi 
basarabenii ,  din partea bolşevicilor şi avatarurile prin car.; su11t nevoiţi să treacă fraţii noştri, 
în străbaterea greului drum al n!devenirii la adev!l.r şi (l•::rnocraţie .  Topirea identităţii 
româneşti pe rugul sovietizării, expropierea moralâ şi et ononică din partea imperialismului 
sovietic sunt oprelişti greu de trecut în peisajul actual al Basarabie i. Nelegiuirile alohtonilor 
au lăsat râni adânci în românitat·�a basarabean!!.. Unitatea tie l imbă, unitatea de neam rămân 
cheză.şie în eforturile ce se fac spre regăsirea sutleteas�:â şi de conş1.iinţii a noastră sub acelaşi 
tricolor, în acelaşi stat întregit. 

Documentarea câ1ţii recenzate este laborioas1i ŞI trecttt11 prin flitrul unui rafinat ana
list politic. (Şi-a susţinut doctoratul la Universitatea din Gt'neva, cu o apreciată teză în Drept 
internaţional). Anterior, Dr. I. Pop a mai publicat volwm:Je: Voisinage et Bon voisinage en 
droit international, Ed. Pedone, 383  p., Paris, 1 980; ��cinâtc. zea şi buna vecinătate în drep
tul internaţional, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedicâ 667 p. ,  Bu:w-eşti 1 986 .  

Dar cartea despre Basarabia a d-lui dr. 1 .  Pop, p e  lâtt:Jă w1 aparat critic-documentar 
bine pus la punct este înzestrat cu c· frază alert!!. şi ac<�t�si bii.ă - atribute ale unei bune şi atrac
tive lecturi . Iată de ce Basarabia - din nou la răscruce iş i  gă:;eşte căutare în largi cercuri de 
intelectuali, indiferent de profilu l  profesional. 

Prof. dr. Iustinian Petrescu 
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DANDEA E. A . ,  POLITICĂ ŞI ADA11JV!STRAŢIE, Editura 
"Mureş", 230 p., Târgu :tvlureş, 1 996 

Emil A urei Dandea - doctor in drept şi în ştiinţe ak administraţiei,avocat, om politic, 
deputat în Parlamentul României, primar al Târgu Mureşului în anii 1 922-1 926 şi 1 934-1937 
a fost exclus cu brutalitate din istoria scrisă ş i  di:l i storia tr�ită a României contemporane de 
reprezentanţii regimului totalitar de import, care şi în a·: est ctz au proct:dat exemplar la distrugerea 
memoriei marilor bărbaţi care au contribuit la inftptu in:a ş consolidarea României Mari . 

A văzut lumina zilei la 23 ianuarie 1 893 in loca itatea Bucium Sat Gud. Alba). După 
clasele primare şi gimnaziale urmează cursurile F'at:ultl1ţi i  de Drept din Cluj şi ale Academiei 
Comerciale din Viena. Chemat sub arme în oastea imperială implicată în războiul mondial 
este rănit in lupte . Devine pre:1edinte al Societăţi. Tinerimii Rom�lllc, se ataşează de Partidul 
Naţional Român, participă la Constituirea Sen�.tul 1Ji N�q:ional Român din Ardeal, este ales 
membru in Comitetul Executiv al Consiliului Naţional Român din Ch�i . Va fi prezent la Alba Iulia 
ca delegat oficial din partea studenţimii la Marea Adunare 'la]:ională de la 1 Decembrie 1 9 1 8. 

Drept recompensă pentru activitatea s;;t, Consiliul Dirigent îi atribuie calitatea de 
consilier şi secretar al Primiiri :!i clujene. În vara :mului J 9 1 9  participă ca voluntar în campa
nia din Ungaria contra regimului comunist al lui Bela Km.  

În  perioada mandatului de primar a l  Tftrgu MuJ"eşului, Dr. Dandea asigură clădirile 
pentru funcţionarea şcolilor româneşti : Liceul de b�1ieti "Al . Papiu Ilarian", Şcoala Normală, 
Liceul de fete "Unirea" ş.a. Tot acum se pun pietrde dL: temelie pentru cele două catedrale 
româneşti : ortodoxă şi greco-c:atolică, se introdltc:e gawl metan în oraş ş.a. 

La alegerile parlamentare din 1926 obţirie ur mandat in Camera Deputaţilor. Ca deputat 
de Mureş susţine celebrul discurs "Nemulţumirile Ard?<� ·'ului şi Chestiunea minoritară". 

În anul fatal 1 940,on.şul Târgu Mureş e:;te � i  el vktima Diktatului de la Viena. Aşa 
se ajunge ca Dr. Dandea să se stabilească la Bucureşti, und,,: practidi avocatura, înrolându-se 
cu ideile, cu acţiunile sale în lupta naţională de :recnp0rare a. teritori ilor pierdute. 

După Eliberare se întoarce la Târgu Mur•!Ş .  J'art idpă la alegerile din noiembrie 1 946 
in care au fost trădate adevăratele forţe democrati ce .  0;! acum începe calvarul Dr. Dandea, 
care asemenea majorităţii el itelor româneşti devire ·,dctima hărţuielilor politice. Peregrinează 
prin diferite oraşe îndeplinind munci obscure şi um ik. Esk arestat �ră să fie judecat şi dus 
în lagărul de muncă forţată de la Poarta Albă ( 1 952- 1 953) .  Mai apoi este angajat ca munci
tor şi paznic de noapte la Vale.a Călugărească. În cel·� din urrnă est(: sortit să-şi trăiască ultimii 
ani dintr-o pensie umilitoare IOVR. 

Emil Dandea avea s�L se stingă din viaţă a 1 8  august 1 969, la Bucureşti . Potrivit 
dorinţei sale testamentare corpul neînsufleţit i-a fm t adt:s la Târgu Mureş şi înmormântat în 
cimitirul Bisericii de Lemn. 

Valoarea naţională şi deschiderea europeană a ideilor Dr. Dandea, privitoare la actul 
politic şi la cel de administrare a comunităţilor urrm1e se desprinde din articolele publicate, 
în deceniile 3 şi 4, in Revista Administrativă, Oraşu.', Socieratea de Mâine, Glasul Mureşului, 
precum şi în studiile Politica şi administraţia w.•; 1una.'â, Ideea naţională în guvernare şi 
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administraţie, Principii pentm o lege a organizării or�·:�lor �:. a.m.d. 
Repunerea în circulaţie a i deilor administrati ,·f� �i a :�ândirii politice a Dr. Dandea a 

fost o iniţiativă lăudabilă a domnilor D. Poptămaş ş i M .  A. Mircea, c are s-au îngrij it - sub 
vari i aspecte - de tipărirea cărţii . A·;eastă "Culegere dt: L:xte" ·�ste :>truc1urată în opt capitole : 
I. Principii politice şi administartive, Il. Din lupta v ielii, I II. Dicursuri ocazionale, IV. 
Pro Justiţia, V. Consideraţiuni asupra chestiunii mi11oritarc, VI. :vtonografia oraşului 
Tirgu Mureş, VII. Chestiunea moţilor, VIII. Note om rupc1ae. 

Acest efort pasionant "a c-:!rul muncă, discemământ şi rigoare . . s-a săvârşit, astfel, 
un act util şi necesar, punându-se la îndemâna celor de asti;zi fexte de certă valoare docu
mentară, teoretică şi practică, înde?sebi pentru cei care :�:dăzi doresc sii se consacre, cu ade
vărat intereselor obştii". 

Ruxanlllra Mălina Petrescu 

BĂDESCU, 1 . ,  DUNGACIU, D. , SOCIOLOGIA ŞI 

GEOPOLITICA FRONTIEREI, Edi·:ura Floarea Albastră, 
(vol. 1 3 54 p. + voi. II .  357 p .. ) ,  Bueureştil. 1 995 

Cartea elaborată de I l ie Bădescu, Dan Du1J gaciu �i colaboratorii (S. Cristea, 
C. Degeratu, R. Baltasiu), este de o stringentA actualitatf', nu numai datorită situaţiei 
geopolitice din zona Europei Central e şi de Est, ci şi  pentm modul de tratare şi fundamentare 
pe care o aduce în această delicată problemă. 

Frontierele, limitele, graniţele sunt realităţE dt: can: n u  putem face abstracţie, ele 
reprezentând elementul de definir� a tot ceea ce este d i Cerir :; i are o altă identitate decât 
subiectul preocupării noastre. L imitele nu sunt, în cioJ<h părerii unom, elemente artificiale. 
Ele sunt parte organică, integrantă, a tot ceea ce există In lumea acea�:ta, reprezentând sem
nul distinctiv al calităţii ce define:1te identităţile. Fro nti e rele politice, etnice, religioase etc. 

limitează teritoriile naţionale, statale etc. conturând spaţi·u! identităţi i şi specifităţilor. Să nu 
uităm că problema nu este aşa de simplă cum pare la pri na vedere. Ex i:;tă situaţii şi  nu puţine 
când fi inţează l imite în interiorul altor l imite, frontier·� in cuprinsul frontierelor. În interiorul 
unuia şi aceluiaşi stat pot exista mai multe frontiere; eul :ura li:, religioase, climatice sau chiar 
etnice. Dar evident acestea prezint� caracteristici diferit.;> . De pildă minorităţile etnice nu sunt 
delimitate de acelaş tip de frontiere .  Spre exemplu lipovcni i  c;u·e tră.iesc in zona deltei Dunări i 
nu constituie o minoritate izolatti, neprietenoasă, exclm ivist:i, agresivă .. Frotiera dintre ei şi 
români este absolut permisivă, transparentă, constituim'. un element: de' apropiere şi colabo
rare umană. Spre deosebire de aceasta, frontiera dintre s•:euii maghiarizaţi şi români este una 
extrem de dură, discriminatorie, şovină şi exclusivi!;tă .;are j eterm�ntL crearea unei enclave 
duşmănoase,  refractare la dialog . Episodul recent (tr.ai '97), cu călugăriţele greco-catolicc 

care sunt pe cale să deschidă un centru pentru copii deLn·orhaţJ, în Odorheiul Secuiesc este 
grăitor. Comportamentul deliberat ostil al secuilor maghi arizaţi :faţă de <:âteva călugăriţc,  fllrâ 
apărare, a fost subuman. Ura, separatismul, exclusivi m ul fac: imposibilă calificarea acestor 
acte, acum la sf'arşitul celui de-al doilea mileniu. 

Vedem aşadar că frontiera şi problemele sale nu pot ii tratate identic nici măcar atun
ci când este vorba de frontiera divtrselor minorităţi t:tni �e de pc t(:ritoriul ace luiaşi stat.  
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Prin urmare, clarific area noţiunii de front i eră şi a funcţiuni lor sale în toate ipostazele 
în care ea apare este o necesitate. 

Frontierele însă pot sâ reprezinte şi zone de contact între naţiuni şi culturi . Ele pot 
fi transformate in zone de complementaritate în rn�i.-;wa în <:are riveranul inţelege s:i-şi pro
moveze intersele sale fundamentale şi de bună vecinlitate 

Nivelul de cultura şi civilizaţie îşi sptm� cuvântul . Dovada irevocabilă o constituie 
celelalte 1 4  minorităţi de la noi care dovedesc mul t bun :�imţ, şi în vi rtutea acestuia au stabilit 
cu românii realţii de colaborare şi de convieţuire pa.�nkă. 

Începând cu turcii şi tătarii şi terminând eu germanii, d•!ci o largă. paletă de limbi şi 
culturi, frontierele funcţionează. ca elemente de legătur:i şi nu de izolare. 

Sigura frontieră dificilă este cea de maghi2.ri şi C•!i maghiarizaţi, al câror comporta
ment ridică dificultăţi de comunicare, ca să nu c:.i vorbi 11 de convieţuire. 

Ceea ce am menţionat până acum repn:zint:1 doar o parte a problematicii frontierei. 
Orice om având pretenţia de contemporan al ac·�s1 ui st:i.rşit de mileniu trebuie să se familia
rizeze cu problemele atât d�: controversate ale trontierei , iar dacă este şi locuitor al ariei 
Central - Est Europene an: cu atât mai mult obli.§:aiRa taţA de propria sa supravieţuire să se 
informeze despre câteva aspe cte absolut vitale pertm asigurarea acestei supravieţuiri. 

Dispariţia bomelor de ftontierli nu este sinonimâ cu dispariţia frontierei. Cei ce cred 
câ pot şterge graniţele sunt ni şte utopici. Frontiere le vo r exista atâta timp cât vor exista naţi
uni diferite, familii diferite şi oan1eni diferiţi, , adic:i pc tot parcursul existenţei speciei 
umane. De noi depinde, im;â, transformarea acc:;tn fro 1tbre in zone de schimb, de difuzare 
a valorilor culturale, econom.ce şi ştiinţifice, într-1m cuvânt de colaborare. 

Cele două volume ale lui Blidescu şi Dtmgaciu reprezintă o inspirată prezentare a 
unui domeniu cu care, deşi suntem mai puţin fami liarizaţi, este de o mare importanţă. pentru 
noi toţi. 

P1rof. dr. Adrian Moţiu 
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Homburg, 1 ( 1 9 1  O) şi urrn. 
SAI- Studii şi articole de istorie .  Bucureşti, 1 ( 1 956) şi urm. 
Sargetia - Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Hum:doara. De·va, 1 { 1 937), II ( 1 94 1  ), III  

(= Contribuţii la cunoaştt�rea regiunii Hunedoaa., 1 9 5 6), IV ( 1 966) şi  urm. 
SCA - Studii şi cercetâri de antropologie. Bucureşti. 
SCIV - Studii  şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, 1 ( 1 950) - 23 ( 1 973). Vezi şi SCIVA. 
SCIVA - Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie .  Bucureşti, 25 ( 1 974) şi urm. 

(Continuă publicaţia SCIV). 
SCN - Studii şi cercetâri de numismatică. Bucureşti, 1 ( 1 95/) ş i  urm. 
SIB- Studii de istoria Banatului. A1uarul Facultăţii de L i tere, Filosofie, Istorie. Secţia Istorie . 

Timişoara, 1 ( 1 977) şi ·'lnn. 
SlovArch - Slovenskă Archeo logia. Casopis Slovenskej Akad,!mie Vied. Bratislava, 1 ( 1 953) 

şi urm. 
SMMIM - Studii şi materiale de rr uzeografie şi istorie militbră Bucureşti, 1 ( 1 968) şi urm . 
Starinar - Starinar. Organ Srpskog Arheoskog Drustva. 3·�ograd, 1 ( 1 E 84) şi urm. 
StCI - Studi i  Clasice. Bucureşti , 1 ( 1 959) şi urm. 
StComC - Studi i şi comunicări de etnografie-istorie, Ca.r<u�sebeş. Caransebeş, 1 ( 1 977) - IV 

( 1 984). Vezi şi Tibiscum. 
StComSibiu - Muzeul Brukenthal. Studii şi comunic�Lti 1\rhe :·logie-istorie. Sibiu, 1 ( 1 956) şi 

urm. 
Suceava - Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. Su·�eava. 
Studia - Studia Universitatis "Bab,;:ş-Bolyai".  Cluj ,  1 O 956) : 7i  urm. 
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SympThr - Symposia Thmcologica. Bucureşti. 
Tibiscum - Studii şi comunicări de etnogratie-istorit�. Muzeul Judeţean de etnografie şi al 

regimentului de graniţă Caransebeş. Car;msebe·ş, V ( 1 986) şi unn. (Continuă 
publicaţia StComC) . 

Tibiscus - Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoara, l ( 1 97 1 )  şi urm. 
Tituli - Tituli .  Rivista di epigrafia antica. Roma. 
TransAntJ - C. Daicoviciu, La Transylvanie dar s 'antiqui tc . Ed . .a I I I-a, Bucureşti, 1 945 .  
TRET - Tortenelmi es Regcszcti Ertesitll. Timi �oora, l (1 88.5) XXXIII ( 1 9 1 7).  
ZborNM- Zbomik Radova Narodnog Muzeja. B er•grad.  1 ( 1 956- 1 957) şi urm. 
Ziridava - Ziridava. Studii �i cercetări. Muzeul Regional (apof Judeţean) Arad. Arad, 1 ( 1 967) 

şi urm. 
ZPE - Zeitschrift fUr Papyrologie und Epigraphik. Bonn. 
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