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ANGVSTIA,

4, 1 999, pag.

Câteva gânduri privind locul şi rolul
Muzeului Carpafilor Răsăriteni
Înfiinţat în noiembrie 1 996 prin Hotărâre de
Guvern, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni face parte din marea
familie muzeală naţională care însumează peste 600 de
muzee mari şi mici, expoziţii şi case memoriale.
Dacă primii paşi în cultura românească îi face în

1 997 sub tutela Muzeului National de Istorie a
Transilvaniei, abia în anul 1 998, pri� concursul Prefecturii

Covasna, personal al donmului prefect dr. Gheorghe Tatu,
muzeul devine de sine stătător.

Achizitionând în anul 1 998 casa în care s-a născut
scriitorul şi p�blicistul, marele om de cultură Romulus
Cioflec, instituţia reuşeşte să dea în circuitul de vizitare, în
luna decembrie a aceluiaşi an, în preajma Zilei Naţionale,
prima expoziţie de baza - Casa Memorială din satul Araci,
localitate care a dat culturii şi spiritualităţii româneşti atâtea
nume ilustre, printre care şi cel al I.P.S. mitropolitului academician Nicolae Colan.
Începând din anul 1 998, muzeul are în planul său de
activitate o serie de expoziţii temporare organizate în
sediul Prefecturii sau în sălile muzeelor locale din zona, la
care se adaugă o intensă activitate de cercetare şi de publi
caţii, legate fie de operele lui Remulus Ciotlec, fie de rezul
tatele unor săpături arheologice şi cercetări etnografice în
zonă.
Printre cele mai importante realizări ale Muzeului
menţionăm cercetările arheologice de la Zolta!J, Leţ şi
Covasna, cercetările etnografice în zona lntorsurii
Buzăului privind oieritul; organizarea unor expoziţii de
înaltă ţinută: Cultura şi Civilizaţia în Cmpaţii Răsăriteni în
lumina noilor cercetări arheologice, Viaţa şi opera
scriitorului Romulus Ciojlec, expoziţia de artă plastică
Teodorescu Sion; publicarea Repertoriului arheologic al
judeţului Covasna, cele trei volume ale revistei
ANG VSTJA, editarea în seria "Restituiri" a unei piese
inedite a lui Romulus Cioflec "Moartea cu bocluc ",
Catalogul Expoziţiei "Cultura şi Civilizaţia în Carpaţii
Răsăriteni în lumina noilor cercetări arhfologice .
Aceasta din urmă a fost introdusă pe internet. In acest an
( 1 999) îşi trecuse în program realizarea expoziţiei de baza
a primei şcoli româneşti din Sf Gheorghe, clădire care la
insistentele muzeului a fost trecută în Lista Monumentelor
Istorice, cu ocazia împlinirii a 200 de la înfiinţare. Numai
motivele economice şi nerezolvarea statutului jurudic al
acestei clădiri, au făcut ca proiectul respectiv să fie amânat
pentru anul viitor.
"

Interpretat şi perceput iniţial ca un muzeu cu intenţii
etnocentriste, în realitate, prin activitatea pe care a
desfăşurat-o şi o desfăşoară, sperăm că a reuşit să
lămurească până şi părerile extreme. Muzeul este o insti
tuţie ştiinţifică, ce are ca scop cercetarea şi prezentarea ci
vilizaţiei şi spiritualităţii româneşti şi a celorlalte comu
nităţi conlocuitoare din zona Carpaţilor Răsăriteni. Una
dintre priorităţile muzeului o reprezintă cercetarea şi
punerea în valoare a interculturălităţii, fenomen care puter
nic a marcat arealul Carpaţilor Răsăriteni.
Aflat în faza obtinerii unui sediu în mun.
Sf.Gheorghe- clădirea din �trada Libertaţii nr. 7, cunoscută
şi sub denumirea de "Casa cu arcade", muzeul îşi poate
continua cu succes proiectele iniţiale, punând bazele unei
expoziţii permanente în domeniile enumerate mai sus.
De menţionat că respectiva clădire are puternice
rezonanţe istorice, este în proprietatea statului român, şi
este aşezată în centrul municipiului Sf. Gheorghe, în
apropierea altor instituţii culturale: Muzeul Naţional
Secuiesc, cele două teatre, Galeria de Arte, Muzeul
Spiritualităţii Româneşti şi Centrul Ecleziastic de
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan".
Sperăm că această tânără dar ambiţioasă instituţie
muzeală naţională, prin concursul direct al Ministerului
Culturii în subordinea căruia se află, prin concursul insti
tuţiilor de profil de pe ambele versante ale Carpaţilor
Răsăriteni şi cu sprijinul tuturor celor care doresc să încu
rajeze orice activitate legată de proiectele sale, să se bucure
de mai multă înţelegere şi ajutor şi să deţina locul pe care îl
merită în domeniul prezentării valorilor culturale în
regiune.
Ţinem să mulţumim celor care au sprijinit muzeul,
Prefecturilor judeţelor Covasna şi Harghita (unde trebuie să
obţină un spaţiu expoziţional şi de desfăşurare a acti
vităţilor conform Hotărârii de Guvern prin care a fost
înfiinţat), Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei în
frunte cu P.S. Ioan Selejan, instituţiilor culturale româneşti
din cele două judeţe, �inisterului Culturii, tuturor celor ce
i-au sprijinit acţiunile şi desigur acestui tânăr şi inimos
colectiv, restrâns ca număr, dar ambiţios şi performant în
realizări, condus de un director, dr. Valeriu Cavruc, unanim
recunoscut pentru activitatea sa ştiinţifică şi managerială.

La acestea se adaugă o intensă campanie de
cercetări în vederea depistării şi achiziţionării unor obiecte
din zonele aferente Carpaţilor Răsăriteni, pentru patrimo
niul propriu, domeniu în care a reuşit obţinerea unor rezul
tate spectaculoase.

'lnliin[lll din dorinta de a cerceta �i prezenţa pu
blicului vizitator civiliz:1ţin din :tona Carpaţilor Răsăritcni,
de pe amhelf:' vf:'rsante, ca lllll:.I:CU naţional sub directa coor
donare a Ministerului Culturii, Muzeul Carpatilor
Răsăritcni este instituţie activll în continuă dezvolt!lre.
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Mihail

Ion Gorgoi

Ord., consilier
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Studii geoarheologice asupra unor
artefacte ceramice din Neoliticul Timpuriu din România:
Statiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, jud. Neamt

Mostrele au fost primite de la Piatra Neamţ pentru

Date arheologice asupra staţiunii
Lunea - Poiana Slatinii

studii şi analize.

Asocieri din bazele de date. Materialele de la
Lunea au analogii în descoperirile de la Gura Baciului în
diferite complexe. Fragmente cu caracteristici aproape iden
tice apar în complexele de locuit din faza timpurie, neavând
semnificaţii cronologicc, ci culturale şi reprezentând rezul
tatul unei migraţii sudice, din Grecia, Tracia şi Anatolia zone unde se înregistrau tehnologii superioare de prelucrare
şi ardere a ceramicii.

Date generale despre staţiune. Staţiunea de la
Lunea, Poiana Slatinii (Fig. 1), a fost descoperită în anul
1983 (Dumitroaia 1986, p. 319), când a fost sondată. Săpă
turile încep în anii 1984-1985, cu care prilej sunt deschise
3 secţiuni (SI, SII, SJV). Staţiunea are 2 zone de locuire
marcate A şi B, cu o stratigrafie care se completează. O ca
racteristică a statiunii este marea cantitate de ceramică, cu o
pondere de 10°/o a ceramicii pictate (Dumitroaia 1987, p.
254).

Analogiile cu complexele din staţiunea de la Baciu
(umplutura diferitelor bordeie) sunt prezentate în tabelul 2.
Din seriile tabelului se observă că descoperirea din bordeiul
1 are analogii evidente cu complexele mai târzii P21 şi P5a,
rezultate ale aceloraşi migraţii sudice sus-menţionate.
(Lazarovici - Maxim 1995, p. 5). Materialele din bordeiul
20a au corespondenţe în locuinţa P5a, de la baza comple
xului. Analizând numai materialele de la baza complexelor
de locuit (tabelul 3) se poate observa că bordciul 20a nu mai
apare, ceea ce înseamnă că fragmentul de ceramică cores
punzător se atlă în poziţie secundară. Numărul redus al ma
terialelor identice este determinat de numărul mare de atri
bute comune (categorie, culoare interioară, culoare exterioa
ră, amestec, nctezire, ardere) folosite în clasificare.

Stratul de cultură are adâncimea maximă de 2,70 m.
Locuirea (tabelul 1) începe în neoliticul timpuriu, când apar
sporadice unne ale ceramicii liniare cu note muzicale.
Unnează materiale eneolitice timpurii aparţinând fazelor A
şi B ale culturii Cucuteni, din perioada de tranziţie spre
epoca bronzului, din epoca fierului (Hallstatt) şi epoca feu
dală timpurie (Dumitroaia 1986, p. 319; 1987, p. 254).

Localizarea. Statiunea neolitică Lunea este situată
pc Pârâul Ozana, afluent' al Moldovei, sub culmea Pleşului
(fig. 1 ), lângă satul Lunea, comuna Vânători (judeţul
Neamţ).

Analogiile din stratul de cultură (tabelul 3) relevă
prezenţa unui număr comparativ mare de frat,1' 11ente de la
adâncimea de O cm, nivel la care se situează descoperirile ce
aparţin migraţiei CBA (migraţia sudică definită ca CBA cu
descoperiri la Cârcca - Viaduct, Leţ, Trestioara şi Lunea Poiana Slatinii; vezi Lazarovici- Nica, 1991, p. 5 şi unn.).

Staţiunea se află într-o poiană, pc o movilă naturală
ce are un izvor de apă sărată, de unde şi toponimul Poiana
Slatinii. Autorii descoperirii pun în directă legătură impor
tanţa staţiunii cu existenţa şi exploatarea acestui izvor
(Dumitroaia 1986, p. 319).

Problematica arheologică a analizelor. Compara
rea materialelor de la Lunea-Poiana Slatinii cu descoperi
rile de la Gura Baciului sugerează că primele exemplare de
ceramică aparţin proceselor de migraţie (adică cele din bor
deiul B1) cele mai timpurii; iar locuinţele P5a şi P6a ultimei
migraţii, contemporană cu Policromia (Lazarovici - Nica,
1991).

Importanţa staţiunii rezidă în materialele ceramice
pictate- una din cele mai timpurii localizări care marchează
un proces de migraţie, o variantă a chalcoliticului balcano anatolian (prescurtat CBA), reprezentat în regiunea bal
canică de ceramica pictată bicrom şi policrom (cu un termen
mai general Policromie) şi de cele mai timpurii manifestări
ale culturii Vinea A (Lazarovici - Nica 1991; Lazarovici
1984; 1987 - 1988; 1992; 1993; 1995). Locuirea începe din
faza Starcevo - Criş IIIB (Dumitroaia 1987, p. 254;
Lazarovici - Traore, 1989 - 1993), când a fost produsă
ceramica pictată (fig. 2)- din care s-au executat şi analizele
prezentate în acest studiu.

În concluzie, considerăm că analogiile materialelor
de la Lunea- Poiana Slatinii cu cele din statiunea de la Gura
Baciului confinnă ipoteze mai vechi pri�ind o nouă mi
graţie. La Gura Baciului această nouă migraţie este presu
pusă mai ales pc baza unor forme ceramice (vase bitronco
nice, ceramica decorată cu barbotină, prezenţa unor frag
me nte cu un gen de angobă specifică Polim>rniei) iru· la
1 ,uncct - Poiana Slalinii prin [onnclc hilronconicc şi eera
mica pictată policrom. Este neet:sară o precizare: dt:scoperi
rilc d,, la Gur.� Oacinhn din JLu:•1 a ITT-n (eru·..: rnarchea7.� a
treia m igraţi e) nu sunt cele mai timpurii, aici lipsind multe
din carnctcristil·ilt: staţiunii arheologice de In Luue<t- Poian a
Slatinii (jud. Neamţ).

Gheorghe Lazarovici consideră că staţiunea repre
zintă şi un important centru de producţie, marcat atât decan

titatea mare de ceramică pictată şi tl·agmcnlt: ct:ram iee pic
late, cu urme de rt:huturi de ardere, cat �i de aglomerările dt:
argi 11\ galbenă răma�ii de la v;:�sclc mari spnrtl'. Prez<.:Hia
u11or acumulllri d..: l"cnuşil şi cărbune relevă procedee d<.: ar
den; a c<.:ramicii la supranl(lt solului (Lazarovici - Tmore,
08'.> - 1993), sim.ilru·..: cu cele prezentalt: de unele studii
<.:tnoarhenlogicc ( Traort:, 1989- 11:>1:>:3 ).

1

1
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LUCREŢIA GHERGARI, GHEORGHE lAzAROVICI, CORINA IONESCU, TUDOR TĂMAŞ

cuprinse între 0,0 1 - 2,5 mm diametru. Litoclastele sunt
reprezentate prin roci metamorfice (gnais, micaşist, şist
sericitos) magmatice (granit sau granodiorit, dolerit, masă
fundamentală andezitică şi dacitică) şi sedimentare (gresie,
tuf, silicolit). Cristaloclastele sunt reprezentate de cuarţ,
feldspaţi (plagioclaz, ortoclaz, microclin), lamelc de biotit
(de obicei deferizat) şi muscovit, iar dintre mineralele detrit
ice rezistente la activitatea factorilor exogeni şi cu densitate
mare (minerale grele) apar în cantităţi reduse granat, epidot,
zoisit, turmalină, amfiboli, piroxeni, titanit, zircon (incluzi
uni), apatit (incluziuni), hematit (tabel 6).

2. Studiul mineralogic-petrografic al
ceramicii din statiunea
de la Lunea '
Poiana Slatinii
Din punct de vedere arheologic, ceramica studiată
face parte din categoriile uzuală, fină şi semifină, cu ardere
în general bună (tabelul 4). Probele analizate au fost descrise
standard, după modelul folosit în baza de date a neoliticului
timpuriu, de la Muzeul din Cluj (sub numele GB.db sau
Baciu db: Lazarovici - Maxim, 1 995). De remarcat faptul
că microscopic nu se observă cioburi pisate (ceramoclaste).

2.3. Materia primă

Pentru studiul mineralogie s-au utilizat variate meto
de de analiză: microscopic polarizantă prin transmisie 1,
microscopic electronică cu baleiaj2 şi dirractometrie de raze

În ceea ce priveşte materia primă, compoziţia mine
ralogică a majorităţii probelor de ceramică indică utilizarea
unei argile polimictice, predominant illitică, slab siltică, lip
sită de calcit, situată în apropierea unor intercalaţii de tuf
(posibil o argilă badeniană) şi provenită dintr-o singură
ocurenţă (sursă).

X3.

2.1. Caracteristici structural - texturale ale
eera micii

Pentru proba 31 de ceramică, cu conţinut de calcit şi
bioclaste (resturi de foraminifere), presupunem ca sursă de
materie primă tot o argilă polimictică predominant illitică,
slab siltică, carbonatică, situată în apropierea celei dintâi
surse şi care aparţine probabil aceleiaşi formaţiuni geolo
gice de vârstă badeniană, dar la un nivel stratigrafic diferit.

Ceramica cercetată relevă prezenţa unei structuri
microcristalin - amorfe sinterizată, cu urme slabe de vitri
ficre. Granulometric, 60% din probe corespund categoriilor
lutito - siltice (rracţia arenitică găsindu-se în cantitate mică,
sub 1 0%) iar 40% din probe se încadrează în categoriile luti
to - silto - arenitice (tabel 5; fig. 3). Categoria granulomc
trică lutit (< 4 m) este majoritară şi variază între 60 - 75%.
Spectrul granulometric şi compoziţia mineralogo-petro
grafică a rracţiei arenitice confirmă degresarea cu siliciclastc
(amestec argilă - nisip) şi vegetale.

Harta geologică a zonei Lunea (fig. 1 ) (Joja, 1 952;
Polonic & Polonic, 1 967; Harta geologică a României, scara
1 : 200.000, Foaia Piatra Neamţ, 1 968) relevă prezenţa, în
imediata apropiere a staţiunii, pe valea Slatinei, a unor depo
zite argiloase - mamoase cu intercalaţii de tufuri, având
vârstă badeniană (Miocen). Aceste roci sedimentare consti
tuie cu siguranţă materia primă din care s-a obţinut ccrami
ca de la Lunea.

Imaginile electrono-microscopice relevă o micro
textură în general poroasă, datorată temperaturii scăzute de
ardere şi prezenţei resturilor vegetale (fig. 4 şi 5). Rezistenţa
mecanică este relativ bw1ă. Urmărind dispunerea minc
ralelor lamelare (mice şi minerale argiloase) în interiorul
ciobului ceramic se remarcă orientarea lamelelor paralel cu
peretele ceramic, ceea ce indică modelarea amestecului
argilos prin presare - lovire. Orientarea resturilor vegctale şi
a lamelelor micacec pe unul din pereţi indică acţiunea de
împingere a materialului cu scopul de a micşora grosimea
peretelui (proba 3 1 ).

2A. Aprecieri asupra tehnologiei de
ob�nere a ceramicii
În urma studiilor mineralogice se poate concluziona
că pentru obiectele de ceramică din staţiunea neolitică
Lunea s-a utilizat ca materie primă un amestec omogenizat
prin frământare, format din argilă siltică cu degresant, res
turi vegetale şi apă. Din acest amestec s-au executat bulgări
(cocoloaşe) din care s-au obţinut, prin presare - lovire, pături
de grosimea dorită. Aceste pături au fost apoi modelate uti
lizând o formă suport. Suprafaţa vasului a fost netezită prob
abil cu ajutorul unui obiect. A urmat uscarea, omamentarea
şi în final arderea.

2.2. Compoziţia mineralogică a ceramicii
Ceramica este formată dintr-o matrice lutitică, con
stituită din minerale argiloase afectate termic, calcinate la o
temperatură de peste 600C, ceea ce a dus la formarea unor
lamele cu birefringenţă ridicată şi a determinat debutul unui
proces de blasteză (creştere de cristale) prin recristalizare.
La limita dintre lamele se remarcă pelicule fine cu indice de
refracţie şi birefringenţă scăzute care reprezintă sticlă devi
trificată (fig. 4 şi 5).

2.5. Deducerea temperaturii de ardere
Proprietăţile fizice ale ceramicilor (rezistenţă me
canică, porozitate, impermeabilitate la apă şi gaze, duritate
etc.) sunt determinate de calitatea materiei prime utilizate şi

În proba 3 1 calciclastele şi bioclastele calcitice sunt

afectate termic. fiinu înconjurate de borduri de sticlă sau
fiind total transfom1ate Îll siiclă. Descompw1eren pnrţ.ială a
en lcitul ui indicii ntingen:a Lmei lempcraturi dL' ce� 000 910 c.

Asoci�ţia primară de nlinemle argiloasc (minero.1lde
�rgiloa�e constin1enlt: ale materiei prime utilizate şi care au
participat la trnnsfimnările termice men�ionnte) este
reprezentată minemlogi«.: de: illit, montmorillorlil, c�olinit �i
posibil interslratificări de tipul illit/monlmorillotlit.
tenmc

În

se

masa micro lamelară a m atric ei argiloa�e afectată
disting litoclaste �i crist.aludastc cu dirn«.:llsiuni

2

de h'Tadul de vitrifiere realizat în procesul de ardere.
Vitrificrea depinde �i de temperatura la care sunt arse
ohie«.:tcle de argilă. dar �i de cantitatea �i tipul fondanţilor
( carbonaţi
proba 31 ) . 1 >eoarcce pentru l'Cnllllica de la
Lw1ca s-a utiliL..at argilă lipsită de carbuna!i de ca lciu sau
magneziu (cu excepţi� prohei 3 1 ) , foudanţii care au produs
slabe vitrificri sw1t în primul r..iml oxizii alcalini K20 sau
Na20, care pol fi pu:;;i în libertate prin arderea produselor
vcgctalc şi oxizii de fier, m�gncziu �i calciu eliberaţi in urma
distrugerii structuri lor mi.nernlelor argiloasc. Proba :Il se
dctaşea;.-�1 de restul probelor ;mal i;-.ate datorită prezenţei eal
ciclastelor şi a hioclastdur cal citicc, pre um �i a tempera-
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turii de ardere care a depăşit 900C, determinând descom
punerea parţială a carbonaţilor şi formarea zonelor vitroase.

f) Ardere.

Pe baza transformărilor structurale suferite de mine
ralele argiloase (transformări reflectate de analizele roent
gen - difractometrice şi termice) se apreciază temperaturi de
ardere de 700 - 800C (pentru majoritatea probelor), cu
excep�a probei 30 care indică o temperatură mai scăzută, de
cea 600 - 650C şi a probei 31 a cărei temperatură de ardere
a fost de minimum 900C.

Aprecierea temperaturii de ardere s-a făcut şi pe
baza transformărilor structurale ale mineralelor argiloase
prin difractometrie de raze X (fig. 6), care confirmă obser
vaţiile microscopice. Temperaturile de ardere variază de la
600° - 650°C pentru proba 30, la 700° - 800°C pentru pro
bele 32, 33 şi 34 şi cea 900C pentru proba 31 (tabel 7).

Materialele de la Lw1ca au analogii în descoperirile
de la Gura Baciului în diferite complexe. Fragmente cu ca
racteristici aproape identice apar în complexele de locuit din
faza timpurie. Reţinem numărul mare de fragmente de la
adâncimea de O cm, nivel la care sunt descoperirile ce apar
ţin migraţiei CBA. Analogiile cu descoperirile de la Gura
Baciului reprezintă materialele ce ap�n proceselor de
migraţie (B 1) celei mai timpurii, respectiv ultimei migraţii
contemporană cu Policromia (P5a şi P6a), confinnând
ipoteze mai vechi privind o nouă migraţie, la Gura Baciului.

2.6. Concluzii geoarheologice

Observa�ile mineralogice au permis stabilirea unor
caracteristici privind atât materia primă, cât şi tehnologia de
obţinere a ceramicii de la Lunea - Poiana Slatinii.

Pentru ceramica de la Lunea - Poiana Slatinii au fost
folosite două surse de materie primă, situate în apropierea
staţiunii, probabil în cadrul aceleaşi formaţiuni geologice
badeniene, dar la nivele stratigrafice puţin diferite.

Afirmaţia privind opţiunea pentru ocurenţe de
materie primă situate în apropierea staţiunii, în cadrul
aceleiaşi formaţiuni geologice, este un atribut caracteristic
pentru ateliere de ceramică, acestea utilizând de obicei o sin
gură sursă de argilă. Raritatea resturilor organice este un
indiciu al existenţei unei argile cu calită� plastice potrivite
realizării ceramicii. Lipsa urmelor de folosire ( ciobituri) pe
vase, modul de fragmentare a vaselor, indică rebuturi de
ardere. Absenţa locuinţelor poate fi legată de locuirea sezo
nieră, în perioada caldă, ceea ce nu exclude însă, şi exploa
tarea surselor de sare din zonă, ca o ocupaţie complemen
tară.

Coroborarea acestor date şi observaţii pledează pen
tru o tehnologie de ob�ere a ceramicii constitută din suc
cesiunea următoarelor faze:
a) Omogenizare prin frământare a unui amestec de argilă
siltică degresant + vegetale + apă;
b) Fasonare prin presare - lovire a bulgărilor de amestec
argilos;
c) Netezire a suprafeţei obiectului obţinut cu ajutorul unui
corp solid;
d) Uscare;
e) Omamentare (vopsire, încrustare);
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Abstract

Geoarchaeological studies on some ceramic artefacts from the early neolithichal
site of Lunea - Poiana Slatinii, Romania.
Conceming the mincralogical study of live ceramic samples cxcavated in the Early Neolithical archaeological site of lunea - Poiana Slatinii ( District
of Neamţ. Romania), ali ofwhich belong to the usual, line and semilinc categories of ceramics with a good buming, we have used 'arious analytical meth
ods: polarized microscopy (transmission), scanning clcctron microscopy, X - ray diffiactometry and thcnnic analyses.
The lutitic - siltic - arenitic tabric of the ccramics is a microcrystalline - arnorphous onc, with traces of syntherization.Thc ceramics show a lutitic
matrix (clay minerals as illite, montmorillonite, kaolinite and illite/montomorillonite interstratilies, changcll by heating over 600() including lithoclasts (meta
morphic, magmatic and sedimentary rocks) and crystalloclasts (mainly quartz, fcldspars, biotitc, muscovite and subordinately gamet, cpidote, zoisite, tour
maline. amphibol, pyroxen, titanite, zircon, apatite, hematite). Siliciclasts, calciclasts and bioclasts fonn temper. The presence of wgetables (grain chaff)
accounts for the high porosity ofthe ceramics. The composition (clay mincrals. glass, lithoclasts, crystalloclasts and bioclasts) suggests thc use oftwo sources
of raw materials for Lunea poncry, both placed insidc a Badenian polymictic clay mainly illitic. but at lli lferent stratigraphic levels.
Based on the mincralogical composition and thc heat transfonnations ofthe minerals, we may concludc that:
- two methods were used to mould the ponery: a) thc pressing ofthin laycrs on a fonn: b) coil building in rings or spirals:
- the smoothing of the surfacc by using an object or a slip:
- the buming at temperatures over 600C (600 - 650C - one sample; 700 - 800( - thrcc samples; 900C - one samplc ).
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Tabe/u/ 1
Succesiunea fazelor de /ocuire in StaJiunea Lunea - Poiana Slatinii
{după Dumitroaia, 1986 şi 1987)

EPOCA
Neolitic timpuriu

DA TE ABSOL UTE
4500 - 4300 B. C.

CUL TURA
Cultura Statt.evo - Criş
(faza 11/8/IVA)
Cultura ceramicii liniare cu
note muzicale
Cultura Cucuteni (fazele A
şi 8)

Neolitic mijlociu
Eneolitic

4200 - 4 100 B. C.
3600 - 300 8. c.

Tabe/u/ 2
AnafEgji a_!e_materialelo.t_c/in stCIJju_n�a L_l/f1_�_�u_mate_riaJe_ c/_if1 staJj_LJ_f1f!a_fJ3..��LJ..{(şUIJ.. .
StaJiunea Baciu (//)

.r����r r r1F�-

Tabelu1 3
Analogii ale materialelor din staJiunea Lunea cu materiale din staJiunea Baciu (III)

C().�.J�J:I_r:'_() logie

3KK1 1 3

3KK2 1 3
2KK2 1 3

31R2 1 3
3112 1 3 -
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Tabelul 4
SemnificaJia arheologică a probelor de ceramică de la Lunea

Nr Codllnv.
lpr.

Categorie Culoare Cod
SuprafaJa
culoare (± culoare)

30 1KIG 13/MN Uzuală

K

Roşie

I T P. 98828

31 3/12 13/MNI Fină
32 3KR 1 13

1

Roşcată

K

T P98830

Roşie

Fină

33 3KK1 13

34 2KK6 13

K

Roşie

Fină

K

Semifină Roşie

Amestec

Ardere

Bună
Pleavă
Cioburi pisate

Foarte bună
Exterior urme de
angobă, Lustru
Netezită

Nisip fin

Bună + ardere
secundară ?

Nisip

Bună; interior

Lustru
Monocromă

ars secundar

Lustru
Lustru

Nisip
Bună
Cioburi pisate
Pleavă

Suprafata

Nisip

Bună

denivelată, lustruită Cioburi pisate
puternic la buză şi
bine in rest

Tabelul 5
Caractere structural - texturale ale ceramicii de la Lunea
proba aren�
30.
5
31 .
10
32.
9
33.
12
34.
11

si�

eate �arii gra n u l ometrice

Nr.

1

20
30
25
20

75
60
66
68
69

20

0,3
0,5
0,5
2,5
1 ,5

Lutito-siltică
Lutito-siltică
Lutito-siltică
lutilo-silto-arenitică
lutilo-silto-arenitică

<D max

lutit

<

<
<
<
<

Structură

DA

Biodaste1

DA

DA

-

-

-

DA
Da
DA
DA

Resturi fosile provenite din roci

2 Resturi

Calddaste

Deqresant

Siliddaste

-

-

-

-

-

V�
DA

DA
DA
DA
DA

vegetale contemporane ceramicii, introduse de om in timpul preparării materialului argilos

Tabelul 6
ConJinutul in minerale grele al ceramicii de la Lunea
Nr.

Minerale grele

Alte minerale

pr.
Granat

30
31
32
33
34

Epidot/

.

-

.

.

.

.

.

.

-

.
.

..
. -

Tita nit

-

-

.

.
Obs. .

Turmalină

Zoisit

-

- o granula!crrl,

-

-

.

.

.

-

-

-

.. -

Piroxen

.

.

-

Amfibol

.

.

-

Zircon

Apatit

Calcedonie

-

-

.

.

.

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- doua - tret granule!crrl

N r . C u loare

G rad de ardere dedus pe

pr.

Temperatura de ardere

baza culorii

stabilită prin studii

31 .

Bună
Rosie
R oş ca tă Bună

33. Roşie
34__:_ Roşie

3 2 . Roşie

+ ardere secundară ?

Bună; interior ars secundar

Bună
Bună

5

-

.

-

Tabelu l 7
Comparatie între gradul de ardere dedus pe baza culorii ceramicii şi
temperatura de ardere stabilită pe baze mineralogice

30.

Ca leit

mineralogice

goouc
soovc
700 - soouc
600
- 6oU°C
- -----

700 -

?oo - soo··c

www.cimec.ro / www.mncr.ro

LUCREŢIA GHERGARI, GHEORGHE lAzAROVICI, CORINA IONESCU, TUDOR TĂMAŞ

2
UJ

u
c
.:I

L E GE N DA

I
1
1

\..

5i

�
E66ENBURb�=-==:::-�1

msipur1 ,gre:;i i , marnt

[]
[Zj
0
.

E65ERIAN

marne , gres11
argile , gresii

-

C RETACI(Poleogen

10 k m
1

n1s1 pur1 , urgile,mcm14
sare , tu}uri ,gip�ur1

MIOCEN
(Baden1an)

OlluDCEN

k m 51 � � 2 1 9

p 1 e tri�un , nis1puri

CUATERNARD

.

depozite de

tii�

1.

L

t - -D.059 m- -,
1

1

�"-""'\����

1

\

•

\

\

\

�
\

������
\

L - Q045m-l

k;\\\,5&�
\;)\\\

Ad

\

BO

60

40

20

\

\

Q
F
Q

Q

Pr. 31

F

F

P r. 33

_

50
1 . Locali zan:a sta ţ i u n i i arheologice

(dup�

Lunea -

1:

30

l'lan•" 1 .

Poiana S l at i n i i ( J udeţul

Neamt) ( X ) p �.; Harta

20
gc.ologid'i o.

_A__/
10

zonei Lunea. - T g N�.;amţ

Hnn-.1 gcolugiL".l a RunnlniL"l. se
200.000, ICIG Rucure�1 i . I ')(,X. l·oaia Piatru NeamO.
1. Tipuri Jc cer�imică picr:-�t:i Star�cvo - Cri� de la LuHca - Po1ana Slati n i i (Durn i t 1 uaia, l 9Xh şi 1 9R7)

rrobelor de ceramică; proieqia Îtl triunghiul l u t i t ( L ) -si li (S) - nrcni1 ( A ).
de difracţie a razelor X pentru prohe de l.:Cfa!Uică de lu Lunl.:a - Poaana S l a t i n i i ( () cuan;
Ma - minca ale arg i loasc; H - hema t i l ; F - feld.,.paL M - muscnvit).

.1. r.ran ulometria

4. Spectn.·lc

6

www.cimec.ro / www.mncr.ro

4.

Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu ...

1.

2.
Plun•a 2.
h:t lciaj (SLM) a ccram i c i i de la 1 .1nu·. a - Porana Slntlnii.
ri.imasc du pt"1 arderea parţ i a l :'\ a vt>-er:-lnh.�h.n (v).

l . l 1 1 1ugim: d�l.:tnHiu-l l l i c roscopicil de

Mas�

cera.nuc� cu

gol un

2 . Imagine ch:cLrono-microscop idJ de haleiaj (Sl:M) a. ceram 1 c i i de la l . t u n:a - Poiana Slatini i .
Cristaloclaslc d e n a a r !

(Q), larnele d e n1icc ( M ),

'intr-o masH

7

m i c rol am c l ară slab s i ntcn/.ală ( S ) .

www.cimec.ro / www.mncr.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 9-1 2

Aşezarea culturii Schneckenberg de
la Ariuşd, jud. Covasna

Pe dealul "Tyiszk" în comuna Ariuşd (jud.
Covasna), unde se află cunoscuta aşezare , eponimă , au
fost . de.scop �rite în afară de resturile culturii Ariuşd şi
vesttgule dm epoca bronzului. Ferenc Lâszl6, care a
făcut această d�scoperire în curs.ul săpăturilor, despre
acest fapt a sens următoarele: , )n timp ce În humusul

pentru ceramica de la Sf. Gheorghe - Piatra de Veghe.
Acest fapt arată că la Ariuşd este o fază de dezvoltare a
culturii Schneckenberg, care poate fi o fază timpurie
(Proto - Schneckenberg) sau o variantă locaJă9.
Toporul cu braţele în cruce descoperit la Ariuşd
,mtr-un context de cultura Schneckenberg ridică proble
ma y rezenţei lui şi în perioada epocii bronzului tim
p� nu. Forma cea mai veche a acestui topor este topor 
cwcan de cupru descoperit la Reci în contextul culturii
� riu� d C�:�cuteni A2 şi are ca model toporul -ciocan de
ptatra (Ftg. 2) 1 0. Forma toporului-ciocan în cursul
vremii s-a dezvoltat, având mai multe variante între
care aparţine şi tipul de topor găsit la Araci (j �deţul
Covasna) la 25 m .�e la mormântul cu cistă de piatră,
care aparţme culturu Schneckenberg (Fig. 3-1 ) " . Locul
de descoperire se află la o distanţă de 2 km de la Ariuşd.
Toporul �u braţele �n cruce descoperit la Ariuşd la
dealul Tytsz � reprezmtă o fonnă dezvoltată (Fig. 3-2)
cunoscută dm perioada de tranzitie, din cultura Tisa
târzie, faza Tiszapolgar - Bodrogkeresztur 1 2. Acest tip
de topo : este cunoscut în răsărit în aria culturii Tripolje
(VeremJe) 1 \ dar şi în cadrul culturii Cucuteni fazele A
B şi B 1 4. Toporul cu braţele în cruce de cupru in afară
de cel găsit în cimitirul de la Decea Mureşului l S în
contextul bine definit a fost descoperit la Bră-duţ U ud.
Covasna) într-o groapă de cult împreună cu vase ale
culturii Tiszapolgâr - Bodrogkeresztur l 6.

de culoare neagră (IV a) în poziţie originală am găsit
vase pictate, obiectele găsite În humusul galben (IV /)
arată o altă cultură (Fig. l - I). Fragmentele de vase cu
decor incizat I:rezentate pe fotografia 7 provin djn
humusul superror de culoare galbenă (Fig. l-2) ". In
anul 1 9 1 3 constată următoarele: " Aşa suntem şi cu
toporul cu braţele în cruce de tip ardelean din cupru (?)
gă� it la adâncimea d_e 30 cm în humusul superior " ' .

M�rt�n R oska a publtcat tot d e l a Ariuşd din săpătura
Im Laszlo. două fragmente de vase decorate cu şnur
. l-3,4), pe care le încadrează în perioada de tran
(Ftg.
ziţie de la neolitic în epoca bronzului2. H. Schroller
încadrează materialul arheologic. implicit ceramica
găsită la Ariuşd, în humusul galben în cultura
Schneckenberg3. A. Prox constată lipsa ceramicii fazei
A a cultuJii Schneckenberg în materialul ceramic de Ia
Ariuşd4. In cursul săpăturilor executate între anii 1 9681 985 au fost descoperite fragmente de vase ale culturii
Schneckenbcrg numai pe panta nord-vestică a dealului
încadrate în faza B. 5 Pentru încadrarea materialului
arheologic descoperit la Ariuşd în humusul galben ne
stă la dispoziţie, în afară de ceramică şi o piesă de
cupru, un topor cu bratele în cruce, care este cunoscut
din neoliticul târziu şi din perioada de tranzitie la epoca
bronzului.

•
.

.. În sud-estul Transilvaniei, în aşezări ale eul
turn Schneckenberg, ca la Sf. Gheorghe - Piatra de Ve
ghe, la Sânzieni la Perki:i au fost descoperite numai
topoare c.u orificiul de înmănuşare transversal de tip
Dumbr� vtoara 1 7. Pe movi.la Perki:i au mai fost găsite şi
alte obtecte de aramă, pnntre care un topor plat şi un
top� r cu braţele în cruce. Toporul plat a ajuns în co
lecţta Muzeului National Secuiesc din Sfântu Ghe
orghe, iar �oporul cu braţele în cruce s-a pierdut şi nu se
poate st�btlt forma lui adevărată l H. Şi nu se poate afir
!,ll a cu siguranţă că acest tip de topor a fost reprezentat
111 această aşezare aparţinând culturii Schneckenberg.
Un topor cu braţele în cruce, ca descoperire întâmplă
toare, este cunoscut de la Leţ - Varheghiu 1 9, unde în
anul l 949.cu ocazia săpăturii executate a fost găsit şi un
pumnal dm cupru de tip cunoscut la Sf. Gheorghe Piatra de Veghe2o.

·

Materialul ceramic publicat de Ferenc Lâszl6,
de Mârton Roska şi cel găsit în anii următori constă din
fragmente ccramice. Pentru încadrarea lor într-o etapă
d : �ultură însă, pot fi folosite decorurile, pe care le
gastm pe aceste fragmente, confruntându-le cu
deco � rile ce �an.licii cunoscute din celelalte aşezări ale
aceste t � ultun dm sud-estul Transilvaniei. La Ariuşd au
_
fost &_astte
. fragmente de vase decora te cu imprimeuri cu
nur
t
�
.nsoţ � te .de cerculeţe, fragmente decorate cu dungi
m reltef, ltpsmd decorul " au repousse "6.

O.ecorul în relief este caracteristic pentru faza A
a culturtt Schneckenberg7, iar decorul cu şnur însoţit de
cerculeţe este un element de decor dominant în mate
rialul .ceramic descoperit la Jigodin şi Leliceni (jud.
T l argh1ta) X . Acest d ec or este necunoscut î n m a t eria l ul
c�rarnic dcs�o p crit �n a�czările ecrcciatc la �!'.
( , h eorghe
P1atra de Veghe �i la Sâm�:i�,;ni. Pasta ec ra 

nllcll uc

la

la

executat

Ill.'. Pl'e:<:intă aspe�ctul past<.�i şi decoru lui c u

nu

al

tol?�>rul \:U �raţele .în_ \:TU\:.e găs�t în a\:est strat aparţin

Roska const derl'l eli la Ariuşd humusul
��

t

caracteristic

Topor � ! cu braţele în cruce a fost găsit de Ferenc
. . fa f11nifa crfor doua Mmfl:tri fie Ht1 foc Hmk

penlru de.1p drţirea slra/urilor celur de jus �i celur de
sus. a serwt numai cl(/i!ren(a de cu luarea lur "·' ' · � i i l us 
trui arheolog 1-a înc a drat în epoca bronzu lui . Marton

A n u�d este mai grosol!ml\ iar decorul cu

şnur n i eernt�1 1 e 1 1 d e In Jigod i n şi S I'. Gheorghe
Pi a ra
de Veghe (hg., 1 - 5 ) . Arc decorul cu şnur
cemmicii de
J tguum, dar
an: găuri - butoni. decor

:;;n ur

.. .
Lu�:do
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SZEKELY ZOLTĂN

Brădut3 1, iar în valea Tâmavei Mari, la Cristuru Secu
'
iesc32. În aşezările culturii Coţofeni, care acoperă
aceste două culturi şi în această regiune, nu a fost găsit
nici un topor cu braţele în cruce. Este însă, cunoscut în
valea Mureşului din mediul culturii Coţofeni33 .

litic în epoca bronzului22. Ion Nestor este tot de părere
că toporul cu braţele în cruce de la Ariuşd aparţine
acestei epoci23. Au fost însă, cercetători ca H .
Schmidt24 şi T. Passek, care considerau c ă toporul cu
braţele în cruce de la Ariuşd şi cel de la Veremje aparţin
culturii Tripolje - Cucuteni25, H . Schroller îl încadrează
în ma-terialul arheologic descoperit în humusul superi
or de la Ariuşd în cultura Schneckenberg26. Prox este de
părere că toporul de la Ariuşd aparţine mai mult ariei de
cultură, pe care o reprezintă cimitirul de la Decea M ure
şului, decât fazei A a culturii Schneckenberg27.

La Ariuşd cultura Coţofeni nu este atestată, prin
urmare acest topor trebuie să fie considerat ca aparţi
nând stratului de jos de culoare neagră al humusului,
care reprezintă ultima fază de dezvoltare a culturii
Ariuşd - Cucuteni.
Toporul cu braţele în cruce în aria culturii
Schneckenberg nu este cunoscut. Descoperirile de la
Ariuşd, Araci, Sânzieni, Leţ - Varheghiu nu pot fi atri
buite acestei culturi. La Leţ - Varheghiu pumnalul din
cupru a fost găsit în stratul superior, deranjat de con
strucţiile medievale. Nu a fost găsit nici material eera
mic caracteristic culturii Schneckenberg34, iar toporul
cu braţele în cruce este o descoperire întâmplătoare,
care deocamdată nu se poate încadra în culturile ates
tate pe acest loc numai în cultura Ariuşd - faza B .

Pe baza celor relatate mai sus, se poate constata
că toporul cu braţele în cruce la început a avut formă de
ciocan-topor de piatră. Un astfel de topor de cupru a
fost găsit la Reci într-o aşezare a culturii Ariuşd28.
Acest tip de topor în formă dezvoltată de topor cu
braţele în cruce a devenit unealta caracteristică a cul
turii Bodrogkeresztur, însă este atestat şi în fazele AB şi
B ale culturii Ariuşd-Cucuteni29.
În sud-estul Transilvaniei cultura Bodrogke
resztur este atestată în valea Oltului la Reci30 şi la
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Resume
La station de la culture Schneckenberg d' Ariuşd
Ferenc L1.szl6 a trouve dans la couche superiure de la stahon Neolitique d ' Ariuşd fingments des vases de l ' epoquc du bronzc ct w1c huchc u dcux
en croix. En ce q u i concerne cette decouvertc l'autcur a l'opinion, que. la ceramique apparrient a l " epoqu e du bronze a la phase initiale de la cul

tranl·hants

tw·c Schncckcnberg et la haehe a la phase tardive de la eulture Ariuşd
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1 . Ariuşd. Stratigrafie lă<.:ulă de Feren<.: Liszlu.

La stratigraphie faile par Ferenc

1.

Lâszlâ.

l-4. A ri w şd . Ccram ica c u decor şnurat. Ceram iqu e avec dt:cur a la conle rou/ee.
Ccramica cu decor şnurat. Ceramique a vec decor a la curele ruulee.

2. Ari u�d. l o'ragmcnte de vase de <.:tdlură Sdmc<.:k<.:ubcrg. Fragmenls des vases de la culture Schneckenbet:f!..
5 . S lăulu Gheorghe.
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Plansa 2.
1. Reci . Topor-ciocan din cupru. Pic-hache en cuivre.
2 Ariuşd. Topor cu bratele in cruce. /Iache a dctL"I: tranchants en cruh.
3 . Araci. Topor cu bratele in cruce. Hachc a deLL"I: tranchants en croix.
4. S făn tu Uhcorghc. Topor cu gaură de inmănuşarc. /Iache a douille.
5. Sânzieni. Topor cu gaură de înmănuşare. Hache a douille.
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Consideraţii privind situatia etnoculturală
in sud-estul Transilvaniei in epoca bronzului mijlociu

Aflat la confluenţa a trei provincii culturale, sud
estul Transilvaniei întotdeauna era puternic legat atât de
restul Transilvaniei, cât şi de teritoriile aflate la est şi sud de
Carpaţi. Ponderea elementelor de factură intracarpatică,
central-, sud-est- şi est-europeană în această zonă în decur
sul vremurilor a oscilat semnificativ. Această constatare
este pe depJin valabilă şi pentru perioada mijlocie a epocii
bronzului. In pragul acestei perioade sud-estul Transilva
niei aparţinea, aşa cum atestă descoperirile de tip Zoltan,
unui cerc cultural de sorginte certă central-europeană, ca
racterizat prin ceramica ornamentată cu striaţii şi amprente
textile (Besenstrich und Textilmuster Keramik). La înce
putul bronzului mij lociu în Depresiunea Ciucului apare
grupul Ciomortan care prezintă laolaltă elemente de tradi
ţie central-europeană de tip Besenstrich Keramik şi cele
specifice versantului estic al Carpaţilor Răsăriteni de tip
Costişa. Apoi, în bronzul mijlociu evoluat, sud-estul
Transilvaniei a fost înglobat în spaţiul cultural al Bazinului
Carpatic 1 dominat de cultura Wietenberg, perioadă în care
elementele extracarpatice de tip Costişa-Komarow, Monte
oru şi Tei îşi fac simţită prezenţa în zonă. Trecerea de la
perioada mij locie la cea târzie a epocii bronzului a fost mar
cată de o schimbare majoră: sud-estul Transilvaniei, prin
extinderea complexului cultural Sabatinovka-Coslogeni
Noua, a cărui arie cuprindea teritoriile între Marea Azov2,
Dunărea de Jos şi sud-vestul Transilvaniei\ a fost înglobat
în cercul cultural Carpato-Niprovian4.

fi avut rolul unorfocare de geneză! ale complexului cultur
al Sabatinovka-Coslogeni-Nouas. Diversitatea ridicată a

manifestărilor culturale din bronzul mijlociu în sud-estul
Transilvaniei demonstrează că această zonă constituia unul
dintre cele mai importante noduri de legătură dintre cul
"
turile " clasice ale bronzului carpato-dunărean, iar apariţia
aici, spre începutul bronzului târziu - cel puţin atât cât re
zultă din cele mai importante lucrări privind cultura Noua 
a unor manifestări atribuite etapei Proto-Noua, o reco
mandă, alături de câteva zone din Moldova, drept unul din
tre posibilele focare de geneză ale culturii Noua.

*

În ceea ce priveşte raporturile dintre Transilvania
de sud-est cu alte teritorii în perioada mijlocie a epoci i
bronzului trebuie avute î n vedere următoarele:
În bronzul mij lociu sud-estul Transilvaniei a fost
dominat de cultura Wietenberg, aici fiind identificate toate
fazele evoluţiei saJe9.
•

· Grupul Ciomortan (după alţii cuJturăiO) cunoscut
datorită cercetărilor din aşezarea eponimă aflată în valea
superioară a Oltului, în depresiunea Ciucului I l , la început a
fost considerat drept aspect zonal al culturii Monteorul 2,
apoi a fost prezentat ca o cultură de sine stătătoare 1 3, iar
uneori este privit ca un aspect intracarpatic al culturii
Costişa l 4, parte componentă a complexului cultural
Costişa-Komarow-Bjaly Potok (DUMITROAIA, 1998) răs
pândit cu precădere în zona Carpaţilor Răsăriteni: în sud
estul Poloniei, Ucraina Subcarpatică, vestul Moldovei
Centrale şi de Nord, precum şi în sud-estul Transilvaniei.
Deoarece aşezarea Ciomortan nu a fost cercetată exhaustiv
(s-a săpat cea 8% din suprafaţa sa), iar materialele au fost
publicate sumar, multe aspecte au rămas nelămurite. Astfel,
nu este clar raportul cronologic dintre materialele de tip
Ciomortan şi cele de tip Wietenberg: dacă este vorba de
două niveluri distincte de locuire sau avem de a face cu
unul singur, conţinând materiale de tradiţii diferite. S-a
admis - fără să fi fost surprins un context stratigrafic con
cludent - existenţa a două niveluri de locuire din epoca
bronzului şi, respectiv, că nivelul Wietenberg este ulterior
celui de tip Ciomortan l s. Altă problemă o constituie fizio
nomia adecvată a " culturii " Ciomortan, materialul eera
mic fiind publicat selectiv: cu predilecţie ceramica fină şi
semifină, ornamentată cu triunghiuri haşurate sau umplute

Deşi îndelung discutate, cauzele şi mecanismele
transformări lor culturale intervenite in perioada de tranziţie
de la bronzul mijlociu la bronzul târziu în spaţiul Carpato
Danubian, precum şi aspectele etno-demografice ale aces
tui proces, sunt departe de a fi lămurite satisfăcător. De cele
mai multe ori acest fenomen complex este pus pe seama
unor deplasări de populaţii sau a unor impulsuri din partea
culturilor Sruby sau Sabatinovka, deşi, aşa cum am mai
menţionat5, nu toate argumentele aduse în sprijinul acestei
ipoteze sunt valabile. In ceea ce priveşte elementul autoh
ton, indiferent de rolul acordat acestuia de diferiti autori,
contributia lui la formarea culturii Noua este rec�oscută
unanim. 'însă, mecanismul transformării mai multor culturi
"
"clasice bine individualizate ale epocii bronzului într-o
entitate culturală relativ unitară, deocamdată este de abia
intuit.
Una dintre ipotezele de lucru plauzibile pare a fi cea
conform căreia un rol important în acest proces I-ar fi j ucat

evoluţia conver-gt·n"i u L·u/turilur carpato-dunâreano pon
ticc� din epoca hmnzului mijlociu, proces t�woriznl nlill de
i n ten si licarea re l a{iilor dintre acestea, cât şi de pulcrnicclc
inlluenţe externe din partea dviliza�ii l or balcanice, central
şi ·�st-<�1Hnp,�1ll�1• Fvicl�nt. �onti nntnl , intensitatea şi am
ploarea acestor relaţii nu au tbst nceleaşi pe toală î n ti nderea
arcalului Cmpato-Niprovian şi, api;ori, esle posihi l ca
LOill'k, in l'af'l' noporl urilc c u h mnle mi fost mai strilnsc, să

cu impwlsăluri 1 ",
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consi ut:ralt:

..

ut:l in i torii pt:nlru " cultura
Ciomortan. llustrnţiile publicate n u dat impresia un ei simi
litudini prommţatc cu ccram.ica culturii Costişa de pc ver
santul opus al Caq1aţi lor Răs ăritc n i , astfel încât unii ccr
cctrnuri ::;c im:l inu spre a considera , . cultura " Ciumurtau
c..lrcpl a.1pect lransilviinean al c.:ul Luri i Cosli�a 1 7. lu :silml!Î<�
in care nici materialele culturii Coslişa., n ic i cele tlc Lip Ci o

morlan nu sunt publicate corespunzător, oric.:c.: spcl•ula!ii pc

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC
această temă rămân premature. Încadrarea, atât culturală,
cât şi cea cronologică, a acestui grup trebuie verificată,
inclusiv prin reluarea săpături lor, întrucât raportul cronolo
gic dintre ceramica de tip Ciomortan şi cea de tip Wieten
berg din aşezarea eponimă a fost stabilit aproape exclusiv
pe calea tipologică.

Sighişoara29_ La acestea se adaugă şi un vas din Ţara Bârsei
prezentat de Alfred Prox30 ca
aparţinând culturii Tei .

(Lehmgntbe Hangestein)

Elemente d e tip Suciu d e S us a u fost recent ates
tate în cadrul unei aşezări Wietenberg la Racoş - "Piatra
Detunată"3 1 _ Se constată astfel, diversitatea ridicată a ma
nifestărilor culturale în sud-estul Transilvaniei în bronzul
mijlociu. A. C. Florescu, enunţând că descoperirile de tip
Noua 1 în sud-estul Transilvaniei se caracterizează prin
asocierea elementelor de tradiţie Monteoru, Costişa,
Wietenberg şi Tei32, admitea, de fapt, chiar posibilitatea ca
spre începutul bronzul,!li târziu în această zonă să se fi pro
dus sinteza culturală. In acest sens, cercetătorul credea că
materialele din aşezările Nicoleni şi Rotbav33• precum şi
cele din necropola Jigodin34 atestă contribuţia culturii Wie
tenberg, alături de culturile Monteoru, Tei şi Costişa, la for
marea culturii Noua.
•

Recent, prin bunăvoinţa lui Janovits Istvan, am pu
tut studia un material arheologic reprezentativ provenit din
sondajele sale neautorizate efectuate în anul 1998 în aşe
zarea Ciomortan. O bună parte (cea 50%) din această cera
mică, atât cea grosieră, cât şi, uneori, cea semifină (inter
mediară), este ornamentată în stilul Besenstrich l8 (Fig. 2),
câteodată pe ambele suprafeţe. Nu se poate deocamdată
stabili cu certitudine dacă această ceramică aparţine grupu
lui Ciomortan sau culturii Wietenberg, sau, eventual, unui
alt nivel de locuire nedefinit încă.
În ceea ce priveşte poziţia cronologică a grupului
Ciomortan faţă de descoperirile de tip Wietenberg din
aşezarea Ciomortan, diferenţele tipologice sunt atât de
mari, încât este greu de admis posibilitatea existenţei aici a
unui aspect cultural mixt (de factură Costişa-Wietenberg).
Sunt două posibilităţi: fie ceramica de tip Wietenberg
reprezintă " importuri " în mediul Ciomortan, fie avem de a
face cu două niveluri distincte de locuire din epoca bron
zului în aşezarea eponimă, ultima posibilitate fiind mult
mai probabilă. Oricum, până la reluarea cercetărilor în aşe
zarea Ciomortan, problemele menţionate vor rămâne în
suspensie.

În ce măsură materialele existente pot confirma
aceste idei ?
Studierea ceramicii de la Nicoleni aflată în fon
durile Muzeului din Cristuru Secuiesc, a permis urmă
toarele constatări:
•

a) Vestigiile din această aşezare aparţin mai multor
culturi: Coţofeni, Wietenberg şi Noua (Fig. 4 - 7);
b) Materialul păstrat în depozitul muzeului nu este
împărţit după niveluri de locuire, ca de altfel şi în publicaţia
respectivă35;

Elementele de tip Monteoru (Fig. 3) în sud-estul
Transilvaniei, de cele mai multe ori apar în contextul altor
culturi: Schneckenberg(?)19, Ciomortan şi Wietenberg,
descoperirile Monteoru " curate " fiind puţine - numai vase
izolate, un mormânt şi câteva " urme de aşezări " necerce
tate vreodată20_ De remarcat că majoritatea descoperirilor
de tip Monteoru au fost documentate în dreptul Pasului
Oituz, apoi în valea Râului Negru (Breţcu, Cemat, Cata
lina, Leţ, Sânzieni, Târgu Secuiesc, Turia), iar apoi de-a
lungul Oltului până în zona Sibiului (Braşov-Bartolomeu,
Poiana Mă-rului, Selistat, Teliu, Ţichindeal), ceea ce indică
una dintre cele mai probabile căi de pătrundere şi
răspândire a produ-selor acestei culturi extracarpatice în
Transilvania (Fig. l ).
•

c) Ceramica culturii Wietenberg, cantitativ, depă
şeşte cu mult pe cea de tip Noua;
d) Materialul ceramic studiat nu prezintă nici un
element care să combine caracteristicile specifice culturii
Wietenberg cu cele de tip Noua.
Se poate astfel, conchide că nu există dovezi pre
cum că ceramica de tip Wietenberg şi Noua de la Nicoleni
aparţine aceluiaşi nivel de locuire. Asemenea eventualitate
oricum n-ar fi constituit un argument în favoarea contri
buţiei culturii Wietenberg la geneza culturii Noua. Prezenţa
elementelor Noua în mediul cultural Wietenberg ar fi putut
să fie determinată deopotrivă şi de contactele dintre aceste
două culturi. De remarcat, că ceramica de tip Noua de la
Nicoleni nu are trăsături care ar permite încadrarea ei în
ceea ce este considerat Noua 1.

Elemente de tip Tei apar în sud-estul Transil
vaniei (Fig. l ) încă din prima .�a fază (izolat şi doar în Sfăntu
Gheorghe-Piatra de Veghe (Orko), dar mai ales în a treia sa
fază: Braşov-Valea Răcădăului, Braşov-Bartglomeu,
Rotbav, Crizbav, Selistat, Râşnov-Gura Cheii (Odweg),
Hălciu, Mereşti2 1 _ De remarcat, că alături de descoperirile
"
Tei III " curate cunoscute în special în Ţara Bârsei, se
cunosc şi artefacte care prezintă caracteristici mixte
Wietenberg-Tei, ca cele de la Mereşti22 şi Braşov23.
Concluzia unor autori, că afluxul grupurilor de purtători ai
culturii Tei în a III-a fază a sa în sud-estul Transilvaniei s
ar fi datorat presiunilor din partea culturilor Sabatinovka24,
Coslogeni şi a grupului Petrişoru-Racoviţeni25 este greu de
acceptat, în-trucât este puţin probabil ca la acea dată
entitătile culturi!le mentionilte să fi existat. Pătnmdereil
•

Constatările de mai sus mă determină să consider,
spre deosebire de A. C. Florescu36, că aşezarea Nicoleni
aparţine culturii Wietenberg, eventual cu elemente Noua,
sau suprapusă de o locuire Noua, chestiune asupra căreia
nu mă pot pronunţa, decât după ce se vor relua săpături le în
această aşezare. Până atunci însă, aşezarea Nicoleni trebuie

să fie exclusă din ceea ce este considerat să fi fost faza
Proto-Noua (Noua 1).

Inventarul necropolei Jigodin din punct de vedere
al încadrării sale cronologice pare uşor contradictoriu. Ma
joritatea vaselor ceramice prezintă o serie de elemente care
sugereaw lr..tdiţiile cul turi l or d i n bronzul tnijlociu. As tli:l ,
•

gmpu�·i l or Tei în Ţara Bârsc i trebu ie pu să ma i curând pe
seama predecesorilor c ul luri i Sabalinovka din stcpclt:
Nnrd-l'nnlice care, in l:iZa linală a hronzuiUJ ll11.J ioclll,
exercilă presiuni asupra Euro-pei de Sud-Est26 .

•
Pl eefi n d de In mnterinh1l eermnie descoperit în
u m plutmn unui bordei de In Turia (F ig .9) , Szekcly Zs.
enunti'i rolul imporlnnl pe care I-ar li jucat influenţele. din

partea . . comple:-..:ului cultural Gârla lv/are - Cârna - Zuto
Brdo - T'atina "27.

Elemente de laclură Costişa-Komarow în s ud
estul Transilvaniei (Fig. l) au fost ates tate la Rotbav28 şi la
•

14

una din căni (Fig. 8/4) a fost decorată pe marginea fundu
lui cu şirul de crestătw·i, umamcnt ncinlâlnit in cadrul cul
turii N oua, în schimb bine c unoscut în cultura Wictenberg,
de exemplu la Turia (f'ig. 9/3). Alt vas, în fom1ă de lalea
(Fig. X/3), poate li comparat cu tipu l de vase cru·actcristicc
cullurii Komarow n . O cană (Fig. 8/2) este dccorală pc gal
cu dmill l i n ii orizont.!le �i cu un �ir de 'impunsi'ituri între ele,
ornament bmc cunoscut în culturile Costişa3�, Komarow39,
Wietenberg-111, şi a l te culturi din bronzul mijloci u carpato
dunărean. Unul dintre monninlclc Jin această nccropolă se
alla într-o culie de piatrJ.4 1 , tip de construcţie funerară reia-
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Consideratii privind situatia etno-culturală în sud-estul Transilvaniei în epoca ...
şi târziu. Cel mai relevant context stratigrafic pentru bron
zul mijlociu a fost surprins în timpul golirii unei cavităţi de
dimensiuni neobişnuit de mari (cca.30x9m, şi 2m
adâncime) cu forma uşor arcuită orientată cu axul lung
N-S în direcţia unei pante relativ accentuate, care a fost
săpată în bronzul timpuriu, iar după abandonare s-a umplut
pe parcursul celor trei perioade ale epocii bronzului.
Stratigrafia umpluturii gropii, atât cât s-a putut observa, a
fost următoarea (Fig. 1 0/C):
1 . Stratul caracterizat de un sol gălbui nisipos cu
ceramica din faza finală a epocii bronzului timpuriu apar
ţinând orizontului cu ceramica de tip Besenstrich und Tex
tilmuster, pentru care cele mai apropiate analogii sunt
cunoscute în grupurile Gomca-Orleşti din Banat şi Olte
nia, Iernut din Transilvania, culturile Nyirseg şi Hatvan din
Ungaria58.
2. Lentilă de pământ negricios amestecat cu cenuşă
şi conţinând ceramica din bronz mijlociu (a se vedea mai
jos).
3. Arsură puternică (vatră?) având la bază frag
mente ceramice mari din bronzul târziu (cultura Noua).
4. Stratul din bronzul târziu (cultura Noua) con
ţinând o cantitate impresionantă de cenuşă.
5. Nivel subţire marcat de o aglomerare de frag
mente de lipitură şi ceramică a culturii Noua.
6. Stratul arabil conţinând materiale din diferite
epoci, de la eneolitic până la sec. al XIX-lea.
Stratul 2 aflat între stratul din finalul bronzului tim
puriu şi cel al culturii Noua a furnizat date noi, în partea lor
cea mai mare necunoscute până acum în sud-estul Transil
vaniei, privind mai ales raporturile dintre culturile intra- şi
extracarpatice din bronzul mij lociu.

tiv rar atestat în cadrul culturii Noua, bine cunoscut însă, în
culturile din bronzul mijlociu în spaţiile aflate la est de
Carpaţi: culturile Mnogovalikovaja42, Komarow43 şi
altele. Pe de altă parte, unul dintre vase (Fig. 8/ 5), nepu
blicat până acum, ornamentat cu striaţii verticale, poate fi
comparat şi cu recipientul din depozitul de piese de aur şi
bronz din Cugir, sincronizat cu orizontul Cincu-Suseni,
adică Ha A l 44. Şi vasul în formă de lalea ar putea fi com
parat cu tipul asemănător din culturile Bclogrudovka45 şi
Vysocka46, contemporane cu o fază târzie a culturii Noua
(adică tot în Ha A 1 ). Şi în ceea ce priveşte cistele de piatră,
mai menţionăm că acest tip de construcţie funerară s-a mai
folosit în bronzul timpuriu47, precum şi în prima epocă a
fierului4X. Toate acestea nu înseamnă că atribuirea necro
polei de la Jigodin perioadei Noua 1 trebuie respinsă, ci
doar că deocamdată datele în acest sens sunt insuficiente.
Aşezarea Rotbav cercetată de A. Vulpe şi Maria
Marcu încă nu este publicată. Din puţinele date incluse în
Repertoriul culturii Noua se poate constata prezenţa în
această aşezare a unor elemente de tip Costişa, Tei, Mon
teoru şi Wietenberg, pe care A. C. Florescu le-a prezentat
ca aparţinând aceluiaşi nivel al aşezării, Noua I49. Insă, atât
timp cât materialele nu sunt publicate şi nu se ştie contex
tul arheologic exact din care provin, ele nu pot fi luate în
considerare.
•

În ceea ce priveşte ceramica din aşezarea Turia,
contrar opiniei colegului Szckcly Zs., care o consideră
drept mărturie a unor influenţe .din partea " complexului
cultural Gârla Mare - Cârna - Zuto Brdo - Vatina " sau
" culturii Vatina - Gârla Mare "50, cred că această ceramică
aparţine cu siguranţa culturii Wietenberg, iar elementele
ceramice " străine " acestei culturi sunt mai curând de fac
tură Monteoru. Majoritatea ceramicii din complexul în dis
cuţie îşi găseşte multe analogii în cadrul culturii Wieten
berg. Astfel, pot fi citaţe multiplele analogii pentru torţile
cu terminaţiile duble5 I . Incrustarea cu alb de pe unul dintre
vasele de la Turia, tehnica de ornamentare, care ar putea fi
considerată mai puţin obişnuită în cadrul culturii Wieten
berg, are totuşi analogii în mai multe aşezări ale culturii
respective, inclusiv la Sighişoara - Dealul Turcului52. Şi
motivul ornamcntal realizat în această tehnică este cunos
cut în cadrul culturii Wietenberg53. Cât priveşte influenţele
extracarpatice, se constată similitudinea dintre căniţa cu
două guri în forma de pâlnie de la Turia (Fig. 9/3) cu exem
p l arul de la Sărata Monteoru aparţinând culturii
Monteoru54. Grăitoare este şi asemănarea dintre ornamen
tul de pe unul dintre vasele de la Tmja (Fig. 9/4) şi cel de
pe un capac de la Sărata Monteoru55. Incă un element oare
cum străin mediului culturii Wietenberg îl constituie toarta
supraînălţată cu butopul cilindric (Fig. 9/2), considerată a
fi " de tip Noua "56. In ceea ce priveşte încadrarea crono
logică a ceramicii de la Turia, analogiille în cadrul culturii
Wietenberg I I (8) şi Monteoru ICI par a fi cele mai rele
vante, în timp ce toarta " de tip Noua " este un element prea
comun ca să concureze cu analogiile menţionate. Pentru o
mai bună înţelegere a specificului complexului de la Turia
trebuie avut în vedere şi faptul că acest complex pare să fi
avut destinaţia culturală, iar ceramica din el pare să nu fi
fost de destinaţie uzuală. Mai merită subliniat şi faptul că
toată această ceramică are urme de ardere secundară care a
modificat aspectul său iniţial, în aşa fel încât cercetătorul
mai puţin atent poate fi derutat.
•

Depunerea în discuţie era răspândită pe o suP,_rafaţă
de cea. 3x4 m, grosimea sa maximă era de cea 0,4 m. In sta
diul actual de cercetare este greu de precizat dacă ea s-a for
mat prin alunecarea materialului rezidual sau reprezintă
urme directe ale unor procedee antropice preistorice. Mate
rialul arheologic din depunere este puternic fragmentat, ni
mic nu părea să se fi aflat in situ şi nu s-au observat urmele
vreunor lucrări de amenajare.
Materialul ceramic descoperit, în ceea ce priveşte
componenţa pastei şi tratarea suprafeţelor, este compus din
trei categorii mari: grosieră, semifină (intermediară) şi.fină.
Ceramica grosieră are un aspect comun (Fig. I l ;
Fig. 1 2/ 1 -4), ea fiind caracteristică mai multor culturi ale
bronzului mij lociu din Europa Centrală şi de Sud-Est. Mult
mai relevante sunt fragmentele unor aşa zise " vase-cup
tor " (Fig. 1 3/ 1 ,2,4), care în teritoriile adiacente îşi găsesc
cele mai apropiate analogii în cadrul culturii Wietenberg59.
Ceramica semifină, reprezentată recipiente de
dimensiuni mijlocii, se caracterizează prin pastă amestecată
cu cioburi pisate mărunt, suprafaţa netezită, uneori cu slip,
predominant de culoare neagră sau cenuşie. Din cauza ca
racterului său fragmentar, de foarte puţine ori s-au putut
reconstitui forme întregi. Printre formele întregibile se re
marcă o oală cu gâtui îngust şi corpul puternic bombat,
ornamentată sub gât cu un brâu în relief (Fig. 1 2/5).
Ceramica fină este predominant neagră şi lustruită,
în timp ce numărul fragmentelor ceramice de nuanţe mai
deschise (gălbui şi cenuşiu) este mai mic. Şi acea�tă cate

gorie este reprezentată de u n material puternic fra1"'lnentat,
as l lcl încât doar câteva li.mne ale rccipicntclor pot fi rccon

Contribu\ii impurlanlt: privind si lua\i a t:lnm:ullumlrl
din bron.:t.ul m ij l uc i u în sud-t:stul Transi lvaniei aduc noile
cercetări de la aşc,arca Loltan, jud. Covasna57 • Această
aşezare a fost locuită în cneo l i ti c, hronz timpuri u, mij lociu

- "An1fore " cu corp bi troncon ic, gât cilindric înalt
cu două to11i în handă trase din hl l71i (Fig. l 4). Acenstl\
tonnă cera mică arc cele mai aprop iate analogii i'n cul tura
sliiuiie:
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Costişa6I şi gmpul Ciomortan62.
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teoru, Tei şi Wietenberg, precum şi îp unele situri atribuite
aşa-zisei fazei Proto-Noua (Noua /). In cele ce urmează voi

- Majoritatea fragmentelor ceramice provin de la
căni, uneori cu una sau două torţi supraînălţate (Fig. 1 5/
9, 1 1 ; 1 6/1 ; 1 7/2).

cita aceste analogii în ordinea lor cronololgică, aşa cum
sunt ele încadrate în literatura de specialitate.

- Capace (Fig. 1 5/8). A fost găsit un singur frag
ment. Piesa aparţinea unui tip bine cunoscut în cadrul cul
turii Monteoru, mai ales în perioada IC 1 62.

Pentru benzi haşurate analogii multiple şi apropiate
se cunosc în cadrul culturii Tei - fa::.a Tei-Căţelu: Căţelu
Nou64.

Deseori ceramica fină este ornamentată. Se con
stată următoarele tehnici de omamentare: incizie, încnts

Pentru ceea ce am numit motivul .. brădut' " citez
următoarele analogii:
În contextul culturii Monteo111 (lb):

tare, imprimare, împunsături, împunsături succesive, cane
lare. Adeseori tehnicile ornamentale menţionate sunt apli

•

În cadrul culturii Tei 1 ( Tei-Căţelu, după V.
Leahu), Muntenia:
Greci66, Căţelu Noz/'7 şi Ulmeni- Tăuşanca68; Bun-

cate pe aceleaşi recipiente sau chiar se regăsesc în aceleaşi
motive decorative.

Sărata Monteoru65.
•

A. În tehnica inciziei şi încrustării sunt realizate motive aşa

zise .. vegetale ":
- Linii drepte dispuse vertical şi orizontal, uneori în
grupe (Fig. 1 5/ 1 -3; 1 611 ; 1 7/ 1 ,5);
- Benzi înguste haşurate (Fig. 1 8/1 );
- .. Brăduţi " compuşi din linii verticale ( . . trunchiul" ) şi oblice (Fig. 1 3/3; Fig. 1 5/4-7, 1 O) sau orizontale (Fig.
"
1 8/ 1 ) ( .. ramuri );
- .. Brazde semănate " - ornament realizat prin inci
zii - dipuse deopotrivă vertical şi/sau orizontal ( .. brazde ")
- şi şiruri de împunsături ( .. boabe plantate ") - dispuse între
sau de-a lungul inciziilor (Fig. 1 4; Fig. 1 5/6; Fig. 1 7/3,4);
- .. Lanul semănat " îl reprezintă triunghiul haşurat
cu linii oblice şi puncte între ele (Fig. 1 8/6);
- .. Lanuljimil " este redat prin romburi haşurate cu
linii oblice (Fig. 1 6/6);
- Şiruri orizontale de incizii scurte şi oblice (Fig.
1 6/3);
- Crestături realizate pe marginea buzei sau pe mar
ginea capacului (Fig. 1 5/8);
- .. Cruce " formată dintr-o linie dublă continuă (Fig.
1 5/8), realizată pe capac.
B. Tehnica canelării este reprezentată prin patru motive:
- Caneluri late oblice (Fig. 1 6/2,4; 1 9/1 );
- Caneluri verticale de lăţime mijlocie (Fig. 1 8/3, 1 3 ;
Fig. 1 9/2-3),
- Caneluri orizontale înguste (Fig. 1 7/2),
- Caneluri în formă de spirală, de lăţime mijlocie
(Fig. 1 8/1 2).
C. Tehnica imprimării este reprezentată de:

getu, niveJ //69.

In cadrul culturii Costişa, Moldova:
CJ!slişa70; Lunca7 1 .
I n cadrul fazei Proto-Noua:
În Moldova: Podu Iloaiei72; Truşeşti, stratul Jl3;
Răusenf!4; Valea Lupului - la�P'; Tâ1peşti'i6; GÎrbovăţ77.
In Transilvania: Rotb01·7' .
Pentru motivul ornamental .. hra::.de semănate " cele
mai apropiate analogii sunt cunoscute în culturile Cos-tişa,
Monteoru, Wietenberg şi Tei, în grupul Bja�r Potok, Noua 1
de tradiţie Costişa, precum şi în faza timpurie a culturii
Coslogeni.
În cultura Monteoru (IC2): Sărata Monteoru79;
(lb): Sărata Monteorus<>.
în cultura Costişa: Costişcfii;
In cultura Tei: Faza Bungetu ( Bungetu, nivelul
JX2l; Faza,Tei-Căţelu (Căţelu Nou._83, Ulmeni-Tăuşanca84J;
Jn grupul Bjaly Potok: Zeiawa85;
•

•

•

•
•

•

In cultura Wietenberg sunt mai multe variante ale
acestui ornament:
a) ca un element decorativ independent86.
b) asociat cu alte tehnici şi motive ornamentale:
b 1 ) cu caneluri oblice late87;
b2) cu diverse variante ale ornamentului de tip
•

Zahngestempellunft'';

b3J cu tringhiuri haşurate cu incizii oblice89.
In cadrul culturii Noua (faza Noua I): Vaslw'9o,
•

Glăvăneşfii Vechi'9 1 , Tăvădărăştt'92, GÎrbovăţ93, Probota94.
In cadrul culturii Coslogeni: Ulmu95.
În ceea ce priveşte tehnica canelării trebuie specifi
•

- Alveole circulare (asociate cu circumvolunii rea
lizate prin împunsături) - .. Kreskannelur Einstichsaum "
(Fig. 1 8/ 1 0- 1 1 );

cat că diferite variante ale acestei tehnici ornamentale au
analogii în culturi diferite. Astfel, canelurile late şi oblice
par a fi mai curând de origine Wietenberg. Canelurile ver
ticale au analogii mai strânse în cadrul culturilor Costişa şi
Monteoru, în timp ce canelurile orizontale şi cele în for-mă
de spirală, mai ales cele asociate cu şimri de Împunsături
sau cu incizii oblice scurte, au analogii apropiate în cultura
Monteoru şi Noua (faza Proto-Noua). Canelura spiralică
este larg răspândită şi în cadrul culturii Wietenberg:
Mereştr'96, Nicufa97 şi altele.

D. Tehnica împunsăturilor este reprezentată prin:

1 6/2).

- Şiruri orizontale din puncte (Fig. 1 6/5);
- Şiruri verticale din puncte (Fig. 14);
- Şiruri orizontale de împunsături cu unghia (Fig.

- Circumvoluţii din puncte - asociate cu alveole cir
culare, ., Kreskannelur Einstichsaum '' (Fig. 1 8/ 1 0- 1 1 ).
E.

Tehnica impunsăturilor succesive

-

Pentru prima dată ornamentul de tip Kreskanne/ur
Einstichsaum este atestat în estul Transilvaniei. Analogiile

Ş i mr i orizontale (Fig. 1 8/7).

Unele tehnici �i motive decorative sunt întâln ite
'imprcun ă, aşa cum este cazul unui ti·agment mare de vas,
pe care sunt di spu se alL<:m<ltiv . . brazdele semcinate " (pc
am be l e j umată�i a l e c01pului rccipicnnllui) şi . . brâduţi " numai pe j umătatea superioară a corpu lui (Fig. 1 4/2).
A�:eca;;i sil ua( ic se constată şi pc un fragment de toartă f?l
(Fig. 1 4/())1> 1 . Pe un f'ragmcnt de toattă (Fig. 1 8/4) şi pc un
fi·agmcnt de perete ( Fig. 1 �/()) se asociază t re i tehnici orna
mentale: incizie. încrustare �i lmpunsături . Tehnidle �i
motivele ornamentale sus menţionate îşi gn sesc cele mni
apropi ate analogii îu l"llllurilc Cos/işa, Kornamw, 1\,frm-

p!:!nlru acest tip de ornament su nt bine cunoscute în une l e
c u ltu ri di n bronz ul m ij l oc i u � i liirL i u, precum :;; i din Ha A,
toate răspîmdilc pc leriloriul Transilvaniei de vesl, in Banat,
Ungaria de Est :;; i în wdul Slovacici'l8. Ornamentul oare

cum si..t1J..ilar este cunoscut şi la ÎllccpunJl bronzul mijloc iu:
ÎII caurul Ht<:ci ti..t npll!ii a cult urii Murcş00 şi in fa/.a timpurie
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( IC4, 3) a culnu·ii Montcom l 00. Ţinfind cont de contextul
stratigralk de la Zoltan analogi ile din bro nz u l târziu şi
l l a l lslall timpuri u pol li e l i min ate din discu�ia pri v i n d
încadrarea cronologică a produ sel or ccramk�: respecti v�:.
Cele mai apropiate analogii ale omamenn1lui discutat sunt
uin l�tza târzic a bronzului mij lociu Balta Snrata IJI I !l l ;
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Consideraţii privind situaţia etno-culturală în sud-estul Transilvaniei in epoca ...

perioada târzie a C!Jlturii Vatinal 02: faza târzie a c�lturii
Mureşi03; cultura Zuto Brdo - Garla Mare 1 04; penoada
târzie a culturii Otomani 1 os.

n u văd o explicaţie mai plauzibilă decât c�a c�nfon_n căreia
stratul doi de la Zoltan contine şi matenale 1med1at ante
rioare nivelului Noua. În acest sens, menţionez că la Balta
Sărată nivelul III este urmat nemijlocit de nivelul care
conţine şi ceramica cu analogii pertinente în cultura
Noualo7.

încadrarea cronologică şi culturală a
ceramicii din cel de-al doilea nivel de
la Zoltan.

Prin unnare, trebuie să admitem, o dată în plus, că
stratul doi de la Zoltan conţine materiale din diverse
secvenţe cronologice ale bronzului mijlociu.
*

Ceramica din cel de-al doilea strat de la Zoltan,
văzută în ansamblu, nu-şi găseşte analogii nici într-o enti
tate culturală cunoscută până în prezent. Văzute însă, sepa
rat, practic toate elementele îşi găsesc analogii în diferite
culturi, mai ales în cele din bronzul mijlociu: Costişa,
Monteoru, Wietenberg şi Tfli, precum şi în monument�!�
atribuite fazei Proto-Noua. In prezent, este greu de stab1ht
propOrţia fiecăruia dintre aceste elemente culţurale în ma
terialul prezentat, întrucât majoritatea trăsătunlor culturale
definitorii sunt comune tuturor culturilor menţionate, în
timp ce elementele specifice doar uneia sau alteia din cultu
rile menţionate sunt mult mai puţine.

Un număr semnificativ de fragmente ceramice din
bronzul mijlociu şi începutul bronzului târziu a fost desco
perit în afara contextului stratigrafic cert. Dintre acestea
menţionez fragmentele unui vas mare cu o toartă �sau
torţi?) supraînălţată, cu corpul bombat, omat pe umen cu
triun-ghuri realizate prin canelare, umplute cu alveole cir
culare (Fig. 20/ 1 -4). Nu cunosc analogii exacte pentru acest
vas, însă, analogiile cele mai apropiate, în ceea ce priveşte
ornamentul, sunt cunoscute în faza târzie a culturii Wieten
berglox. Alt fragment a fost decorat în tehnica Zahnges
tempellung (Fig. 20/7), iar două fragmente au fost orna
mentale cu .. din(i de lup " (Fig. 20/9). Din depunerea infe
rioară a .. cenuşarului " culturii Noua, alături de ceramica
de tip Noua, provine un număr redus de fragmente cera
mice de tip Noua 1 de tradiţie Monteoru. Printre acestea
menţionez căni cu gâtui bombat (Fig. 20/5) şi un fragment
de buză înaltă decorată prin caneluri orizontale, între care
se află şiruri de incizii scurte oblice (Fig. 20/6). Cele mai
apropiate analogii pentru această ceramică sunt cunoscute
în zona adiacentă de peste Carpaţi, în sud-vestul Moldovei,
la Cândeşti i09, precum şi în Muntenia în faza a IV-a a cul
turii Tei l 10.

Trebuie precizat că cel de-al doilea strat de la Zoltan
nu reprezintă un complex închis, iar limitele sale stratigra
fice sunt prea largi - de la sfarşitul bronzului timpuriu până
la începutul bronzului târziu, ceea ce face posibil ca stra
tul respectiv să cantină materiale din mai multe faze ale
bronzului mijlociu. Î� ceea ce priveşte analogiile citate mai
sus, trebuie avute în vedere următoarele circumstanţe.
Paralelismele cu cultura Costişa în stadiul actual de cer
cetare nu pot contribui la precizarea încadrării cronologicc
a ceramicii de la Zoltan, întrucât această cultură a evoluat
de la începutul bronzului mijlociu (ceramica de tip Mon
teoru IC3 în context Costişa) până în pragul bronzului târ
ziu (elementele de tip Costişa în ceramica de tip Noua 1),
iar periodizarea ei de abia se află în curs de elaborare 1 06.
Ceramica de tip Wietenberg descoperită în acelaşi context,
este de un aspect atât de comun, încât nu se poate preciza
căreia dintre fazele acestei culturi aparţine ea. Elementele
de tip Tei sunt de tip Bungetu şi Căţelu (la - lb după V.
Leahu). Cât priveşte elementele specifice exclusiv culturii
Monteont, analogiile se încadrează în fazele J C2, ICI, şi
mai ales lh.

Unele concluzii
Probabil, materialele arheologice din stratul doi de
la Zoltan apat1in unui aspect cultural sincretic, necunoscut
până acum, rezultat din contactele dintre culturile Mon
teoru, Costişa, Tei şi Wietenberg în sud-estul Transilvaniei.
Nu se exclude totodată şi posibilitatea ca cel puţin o parte
din aceste materiale arheologice să aparţină diferitelor
secvenţe ale bronzului mijlociu şi astfel să doeumenteze o
succesiune de pătrunderi (sau doar depuneri?) a unor ele
mente din spaţiile extracarpatice. Sper că cercetările viitoa
re vor aduce date noi în această privinţă.
•

Este lesne de constatat că analogiile existente, con
fonn cărora ceramica din stratul doi de la Zoltan s-ar
încadra într-o perioadă corespunzătoare Monteoru Ib, iar
mai ales cele de tip Balta Sărata III par a contrazice analo
giile de tip Tei-Căţelu şi Bungetu, întrucât aceste faze ale
culturii Tei sunt considerate substanţial mai timpurii (con
temporane cu Wietenberg 1, Monteoru IC3-IC2). Tocmai
datorită analogiilor de tip Tei-Căţelu, în publicaţiile ante
rioare (CAVRUC, 1 997, 1 997a), materialele de la Zoltan au
fost sincronizate cu Wietenberg 1, grupul Ciomortan şi
respectiv cu faza Monteoru IC2. Trebuie avute însă, în
vedere şi multiplele analogii de tip Monteoru lb, ceea ce ar
pleda pentru o încadrare mai târzie decât cea pe care am
susţinut-o anterior. Totodată consider necesară o precizare
legată de raportarea materialelor prezentate la cronologia
aşezării pluristratigrafice Sărata Monteoru: întrucât toatii

ccramica, prin care n fost dem on strată evolutia culturii
Monlcom, în a��:zarea cponirn;i a iust descoperită în �traiul
ctc cullur�1, parc li.larte posibil ca o parte din ca să apar(ină
nivc lurilor de locuire mni Vl'dJi ali.: a�ezări i . P.stc de nrdint>a
evidenţelor �;ii m1 toate m aterial e descoperite într-un strat
sau nivel in tr- o aşezure plurislratigralică îi npmţiu.

În ceea ce priveşte analog i i le de tip

Rnha Siirata I I I .

Descoperirile de la Zoltan pentru prima dată atestă
ponderea importantll a elementelor de tip Costişa în sud
estul Transilvaniei. In lumina acestui fapt mă întreb dacă şi
ceramica asemănătoare de la Rotbav citată de AC. Flo
rescu drept una de tip Noua !, nu aparţine şi ea culturii
Costişa? Trebuie menţionate totuşi şi unele deosebiri dintre
eeramica de tip Costişa de la Zoltan şi cea de tip Costişa
din Moldova: prima este mult mai fin lucrată, iar în ceea ce
priveşte culoarea ceramicii fine şi semifine la Zoltan pre
•

domină cea neagră, în timp ce în Moldova această uth:goric
de cele mni multe ori este de nuan(e gălbui, <..: i'irămizie şi gri.
Alt element spcc i lic al ceramicu de tip Costişa de la Zoltan
il constitUie ponderea ridicată a omamcnta!ici în tdmieo
i'naustfu-ii. Să fi t()st acenstii purticularilalt" determinată tit>
i n n u mţclc din partea culturi i Tei'!
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• Afirma1ia că sud-l•stul Transi lvnnici a fost puter
nic infl ucu1at din pa11en . . cumplexului cultural Vatim1-
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VALERIU CAVRUC

Gârla Mare ", cel puţin în stadiul actual de cunoaştere, nu
are nici un suport material.

Transilvaniei încă în faza sa timpurie, probabil ca wmare a
pătrunderii unor grupuri de purtători ai acestei culturi din
Moldova, moment care pare să fi fost contemporan cu
penultima fază a culturii Wietenberg.

În sud-estul Transilvaniei există descoperiri de tip
Proto-Noua, numărul lor însă, cel puţin deocamdată, este
foarte mic. La Zoltan vestigii le de acest gen sunt de tradiţie
Monteoru. La Jigodin, după toate probabilităţile matelj
alele descoperite poartă amprenta tradiţiei Komarow. In
ceea ce priveşte Noua 1 de tradiţie Wietenberg, se con
statată că în sud-estul Transilvaniei nu există nici o desco
perire certă de acest gen. Cultura Noua apare în sud-estul
•

*

Înainte de a încheia aceste rânduri, ţin să precizez,
având în vedere stadiul cercetărilor, încă precar, caracterul
mai mult sau mai puţin ipotetic al concluzii lor de mai sus.
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Abstract
Few ideas concerning the Ethno-Cultural situation in the
South-Eastern Transylvania in the Middle Bronze Age
Due to its positioning in thc confluence area of three cultural provinccs, the South-Eastem Transylvania was always closely related to the
rest of Transylvania, as wcll as to the tcrritories situated cast and south of Carpathians. The proportion of thc elements of intercarpathic, central,
south- castem and eastcrn-European nature in this arca has oscillated considcrably throughout the agcs. This statement is also valid for the Middle
Bronze Agc ( MBA) . During the transition from the Early to the Middle Bronze Agc, the arca in discussion belonged, as the Zoltan discoveries
certify, to a cultural arca of a certa in central-European origin. These discovcries arc characterizcd by the so-called Besenstrich und Textilmuster
Keramik. A ftcr that, at the bcginning of thc MBA, in the Ciuc Dcpression the Ciomortan group appearcd; this combines the elements of central
European tradition of Besenstrich Kcramik type with those specific to thc castcm slope of thc Eastern Carpathians. Thc following period is
characterized by the domination o f thc Wietenherg culture in this area. At thc samc time, a signilicant amount of extracarpathian cultural-(demo
graphical?) elements (Costişa-Komaro\1', Monteoru and Tei) penetrated the Wietenberg environmcnt in South-Eastem Transylvania. . The transi
tion from the MBA to LBA was marked by a great change: by thc extension of the Sabatinovka-Cos/ogeni-Noua cultural complex, whosc area
included the territories betwecn the Azov Sca, Lower Danube and South-Westem Transylvania, South-Eastern was included in thc Carpatho
Dnicprovian cultural area.

The causes and the mechanisms of this cultural transfonnation, as well as its ethno-demographical aspects, are far from bcing
convincingly cxplained. This complex phenomenon was mostly attributed to somc demographic movements or to some impulses from thc Sruby
or Sabatinovka cul tures, although not ali the arguments sustaining these hypotheses arc valid. Concern ing the local element, irrespectivc of the
rolc granted by some authors, its contribution to the Noua culture formation is unanimously rccognizcd. Howcver, it is sti li unclear how dilTerent
cultural cntitics convcrgcd to create a single cultural entity.
Onc of the plausible hypothescs secms to be that the important ro le in this process was playcd by the convergent cvolution of the MBA
carpatho-danubiano-pontical cul tures. This process was encouragcd by the intensification o f thc rclationships between "classicar' cultures of the
Bronzc Age and also by thc strong externa! intlucnces from the Balkan, central- and eastem European civilizations. It is obvious that the content,
intensity and scope of thcsc relationships werc diffcrcnt in every part of thc Carpatho-Dnicprovian arca. It could bc possible for the areas where
the cultural relations were more close, to ha ve had thc ro le of some . . genesis foci " of the Sabatinovka-Coslogeni-Noua cultural complex. The
cultural divcrsity from the MBA in the South-Eastem Transylvania suggests that this arca could bc one of the mosi intense nctworks of relation
ships bctwecn the "classical" Bronze Age carpatho-danubian cultures. The appearance here, at the beginning of thc LBA, of some Proto-Noua
typc monuments recommends this area as onc of possible genesis foci of the Noua culture.

To chcck such a possibility, the pa per analyzes thc artifacts belonging to thc so-called Proto-Noua stagc from South-Eastern Transylvania.
Thc conclusion is that one of the "emhlematic" monuments from this area altributed to this stage - Nicoleni - belongs to at least three cultures:
Coţofeni, Wietenberg and Noua. Thus, this settlcmcnt must be excluded from what wc used to caii the Proto-Noua phase. There are few Noua 1
discovcrics in South-Eastcm Transylvania. These are of two kinds: of the Monteoru (Zoltan) and Komarow (Jigodin) origin.
As to thc rclationships between the Bronze Age "classicar' culturcs, it is dcmonstrated that this arca was pcnetrated by the Monteoru,
Tei, Costişa and - maybc - Komarow cultures. Thc main way used by the Monteoru culture bcarers was the Oituz pass - Râul Negru valley - Olt
valley, up to thc Southcrn Carpathians. As to the Tci eul ture, its bearers, possibly under the pressure of the Ponto-Caspic warriors, penetrated
South-Eastcm Transylvania through Predeal or/and Bran passes and inhabitcd mainly Ţara Bârsci. Thc Costişa elements penetrated the discussed
arca from Westcrn Moldavia through Ghimeş and Oituz passes. In the Sf. Gheorghe - Rotbav area there arc attested mixed cultural pattems, which
combine together ali the abovc cultural elements (Zoltan and Rotbav).
The recent discoverics at Zollan demonstrate the fact that sometimes mixed cultural pattems combining Montcom, Costisa, Tei and
Wietenberg clcments appeared in this arca.
Thc main conclusions arc that. in the MBA, South-Eastem Transylvania was a contact zone between Southeastem-, Central- and East
Europcan cultural streams, so that synthetic entities had been fonned here. As to the Noua culturc, it seems to have appeared here due to thc
penetrat ion of small Noua 1 groups from Southcm and Northen Moldavia. To what extent the relationships bctween MBA culturcs in this arca
influenccd the fonnation of the Noua cui ture, the issue remains unanswered yct.

Valeriu Cavruc
Cercetător Dr., Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
Tel. 067/3 1 4 1 3 9
e-mail: mcr@planet.ro
,
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Răspândirea elementelor culturale de origine extracarpatică în sud-estul Transi lvanieii în epoca bronzului mij lociu.

The spread ofthe extra-carpathic cultural elements in the south -eastern Transylmnia in the Middle Bronze Age
A - descoperiri de tip Montcoru (M) - discoveries of Monteoru f)pe;
B - descoperiri de tip Tei (T) - discoveries of Tei f)pe;
C - descoperiri de tip Ciomortan (C) - discoveries of Ciomortan type;
O - descoperiri de tip Costişa (Cs) - discoveries of Costişa type;
E - descoperiri de tip Komarow (K) - discoveries of Komarow type;
F - descoperiri de tip Noua I (N-I), inclusiv cele atribuite de A.C.Fiorescu 

discoveries ofNoua 1 type. including those atributed to it by A . C. Florescu.
"
1 . Braşov ,Bartolomeu , BR, T,M ;
2 . Braşov .,Bartolomeu - N isipărie",
BR, M;
3. Braşov "Valea Răcădăului", BR, T;
4. Braşov "Valea Răcădăului" - Baia
snldaţilor, T, BR;
5. nraşov "Fnbrica de cănimidă",
T,BR;
o. Brl.it�>th\.VlM i

7. Cntalina,C:V, M;

K. Cemat,,Pământul lui Ruben"

CV,M;
9. Codka,RR,T;
1 U. Crizbnv,BR,T;
I l . Feldioara

"Şcmtla de agriculturii " ,

BR,M,T;
1 2. Hălciu, BR,T,Cs;
1 3 . Jigodin (N-I);
1 4. Leţ "Varhegy",CV,M
"
1 5 . Mereşti ,,A1maşer ,HR,T

16. Nicolcni ,J'siir6sdii16", HR,
după A.C.Florescu);
1 7 . Păuleni-Ciuc, I I R., C, M;
1 8. Pl:lcn i,C(');

(N-1.

1 9. Puirrn. CV. C('!);

Poligonul de Tragere, LW.., T;
R1şnov, BR. "Oedwcg liohlc", T;
Ri�nuv,T,BR;
Rothav,H R. M,T,C.:s,N-1;

20. Poiana Mărului .nR,M;

21.
22.
11.
24.
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25. Selistat BR, M,T(?);
26. Sfăntu Gheorghe "Piatra de
Veghe", CV, M, T(?);
"
27. Sighişoara ,.Dealul Turcului , MS,
K;
28. Sânzieni,CV,M;
1 1 . Turia,CV,M (?);
1 2. Ţich mdeal,l:R,M;

29. Tfn·gu Secuiesc,CV, M(ll);
10. Tcliu,BR , M ;

33. Uwcloch,HR.T;
35

34. Yalcn Ccti'\tii,BH ,T;
Zoltan, CV, M ,T,Cs.
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ANGVSTIA, 4, 1 999, pag. 43-46

Aşezarea culturii Wietenberg de la
Baraolt, judeţul Covasna

În ultimele două decenii, număml descoperirilor
arheologice, aparţinân9 bronzului mijlociu, culturii Wic
tenberg, s-a înmulţit. In sud-estul Transilvaniei, vechilor
aşezări, care au fost cunoscute şi cercetate anterior - Peş
tera Almaşului 1 , Sf. Gheorghe2, Baraolt' - s-au adăugat noi
puncte, cum ar fi: necropola de incineraţie în urne de la
Turia4, complexul închis de la Turia\ cetatea TurieiC', ce
tatea Jidănească (Zsidevăr) de la Valea Scurtă, comuna Po
ian 7, aşezarea de la Cematx, care a fumizat date importante
în legătură cu dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţilor
bronzului mijlociu şi noile descoperiri de la Baraolt.

Materialul arheologic recoltat, comparându-se cu
ceramica descoperită în 1 98 1 , este mai bogat în fonne şi
ne-a furnizat mai multe date cu privire la încadrarea crono
logică a acestei aşezări.
Ceramica este destul de frab'111entară, dar totuşi se
pot stabili mai multe forme de vase. După pastă, ceramica
se împarte în felul următor:
a). Ceramica grosieră, lucrată dintr-o pastă cu pietriş, cu
suprafaţa pereţilor zgrunţuroasă şi aspră. Culoarea cerami
cii variază de la cenuşiu la cărămiziu, cenuşiu-maroniu spre
brun-cenuşiu.

Deşi număml descoperirilor a devenit destul de ma
re, totuşi - din cauza lipsei unei strategii clare - nu cunoaş
tem suficient nici începutul, nici dezvoltarea intemă, nici
sfârşitul culturii Wietenbcrg, pc teritoriul de sud-est al
Transilvaniei.

b). Ceramica fină, confecţionată dintr-o pastă bine frămân
tată, având ca degresant nisipul fin. Vasele sunt bine arse şi
au o gamă vatiată de culori, de la negru la galben cărămi
ziu. Suprafaţa netezită este acoperită cu slip, în majoritatea
cazurilor este lustruită.

În anul 1 98 1 , ingineml geolog Stok Laszlo de la
Baraolt, ne-a anunţat că la marginea estică a oraşului, spre
Biborţcni, pc malul stâng al pârâului Baraolt, a descoperit
o aşezare a culturii Wietenbcrg9. Aşezarea se află de fapt,
pc o terasă întinsă, care a fost tăiată de noul curs al pârâu
lui, în urma lucrărilor de reglementare, când pârâul a fost
mutat cu cea. 600 m în direcţia nord, spre pârâul Dongo.

Forma vaselor:
Ccramica este destul de fragmcntară, dar totuşi se
pot stabili anumite forme.

În urma cercetărilor de suprafaţă şi din malul noului
curs al pârâului Baraolt, la confluenţa lui cu pârâul Dongo
a fost strâns un material ccramic destul de bogat, printre
care se află şi un fragment de cărucior de lut, care a fost
publicat de scmnatarul acestor r<înduri 1 0.

1 . Vase de mărime mijlocie, de tip borcan, cu gură largă, cu
gât cilindric, confecţionată din pastă bTfosieră. In general,
numai partea superioară a acestor vase s-a păstrat. Sunt
ornamentale pe marginea buzei sau sub buză cu brâu alve
olar (Pl. IV-2) sau cu creste (Pl. 111-3, IV-3).

Cu scopul obţinerii unei stratigrafii a acestei aşe
zări, în cursul campaniei de săpături arheologice din vara
anului 1 995, s-a făcut un sondaj de verificare ale cărui re
zultate le vom prezenta în continuare.

2. Străchini cu gura evazată şi buza oblic tăiată, ornamen
tată cu benzi haşurate sau cu creste pc buză (Pl. 11-3, III-2).

Aşezarea se află la 2 km est de Baraolt, spre Bibor
ţeni, la dreapta drumului care duce la Sf. Gheorghe. Cu
ocazia reglementării cursului apei, pârâul a fost mutat şi pe
ambele maluri au ridicat d�-a lungul pârâului câte un dig
protector, înalt de cea. 2 m. In profilul acestui nou mal arti
ficial CJeat se văd urmele aşezării şi multe fragmente cera
mice. Intre dig ş( pârâu nu s-a putut lucra, această f'aşie
fiind prea înb'Ustă. In afara digului, spre sud a rămas o fâşie
de fâneaţă îngustă de 1 O m, după care încep culturile agri
cole ale proprietarilor care nu ne-au permis să facem săpă
turi.

3. Castroanc cu benzi haşurate pe umăr (Pl. 1- 1 ).
4. Vase mari, cu patru colţuri trase din marginea vasului (Pl.
III- ! ).

5. Pahare cu buza răsfrântă în afară şi cu umăr bombat şi
fără decor (Pl. IV- I ).
Omamentarea vaselor este destul de variată şi ca
racteristică culturii Wietenberg. Întâlnim brâul alveolat (Pl.
IV-2) sau incizat în mai multe variante (Pl. IV-3, I II-2,3),
împunsăturilc cu unghia, ornamentul făcut cu mătura, (Pl.
1 1-2), cand u ri verticale �i diagonale, (Pl. JJ-.1 ), ornamen t în
tonn11 de melc (Pl. V 1 ) , omamente spiraliee de. Uneori
decoru l este îneruslal cu var, (Pl. 1 - 1 . 1 1-3.), în tâl nim şi mai
mu lte tiputj de procminenţc, pa st ile �i hutoane ( Pl . 1-1, 1 1 2,3, V-2). In cadru l ac�:slui material eeramie se află ş i o

N<.:-U rumu::; U�l:i LI�'<.:U�tu tlîşic Îllb'l.l�tU dr.: liln�u!i't, p<.:
care , paralel cu pariiul, arn executat u n � an 1 uc vcn l i carc, 'in

dircc(ia est vest, lung ue 1 5 TT1 �i lat ue 1 ,5 III. Sub humusul
20 cm se atU\ tm strat de umpluturll, in care s-au
dL'SL'·l•perit lll<tÎ unaltc fragrncntL' de v•1sc •1par(inând eulturii
Wietenberg, d01r d i n păcate stratul de cultură a tost distrus,

1-,rros de

tol p:im[mtul fiind întors cu ocazia lucrărilor de

mentare a cursului apei.

regle



tip Hallstatl.

tomiA cu buton, caractcnstac� culturii Noua, precum şi câte
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SZEKELY ZSOLT
ceramic descoperit este asemănător, conţinând. în afara
vaselor culturii Wietenberg şi fragmente caracteristice pen
tru cultura Noua şi Hallstatt.

gică a acestei aşezări, trebuie să ne bazăm pe materialul
ceramic descoperit. Varietatea fonnelor vaselor, precum şi
ornamentele ne arată că la Baraolt a fost o aşezare a culturii
Wietenberg, din faza ei târzie de dezvoltare, Wietenberg III.
Unele vase arată analogii cu materialul cerarnic descoperit
la Sf. Gheorghe - Bedehâzal l şi Sf. Gheorghe - Gemvara
- Avasalja12.

Neavând o stratigrafie, nu putem să ne exprimăm în
legătură cu evoluţia culturii Wietenberg.
Materialul descoperit la Baraolt arată multe asemă
nări cu cel găsit la Nicoleni - într-un context stratigrafic
clar, care reprezintă ultima fază de dezvoltare a culturii
Wietenberg şi faza de trecere spre cultura Noual4. Cert este
faptul că această terasă a fost locuită începând din bronzul
mijlociu, culturile Wietenberg şi Noua, Hallstatt, La Tene
dacic şi până în epoca prefeudală.

Datorită faptului că locul nisipăriei, care a fost cer
cetat de Zoltân Szekely în anul 1 959 1 3, unde au fost desco
perite mai multe gropi aparţinând culturii Wietenbcrg şi
Noua, se află la cea 600-700 m sud de pârâul Dongo şi
actualul curs al pârâului Baraolt, putem spune că este vorba
despre aceeaşi aşezare de mai mare întindere. Şi materialul
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Abstract
The Wietenberg Culture Settlement from Baraolt, Covasna county
In spring, 1 98 1 , near B araolt, at the confluence of thc Dongo and Baraolt brooks, during the control! ing of the channel, a Bronze Age
settlement was discovered. Among the rich amount of pottery, !here were found a fragmentary clay waggon and the clay wheels which enrich the
findings from the Bronze Age in the South - Eastem Transylvania. I n 1 995, this settlement was verified excavating a 1 5 m. long trench. Judging
by the pottery found at Baraolt, the settlement belongs to the third stage of the Wietenberg culture.
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Aşezarea culturii Wietenberg de la Baraolt. jud. Covasna

1.

2.

3.
Planşa

1.

Baraolt, cultura Wietenberg, Fragmente ceramice.

Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.

Planşa II.
Haraolt, cu ltura Wietenberg, J7raj.,'111 e nte ceramice.
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Baraolt, cultura
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Planşa III.
Baraolt cultura Wietenberg, Fragmente ceramice.

Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.
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Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.

1.

2.
Planşa V.
Baraoll, ..:ullura \Vi..:l..:nb..:rg. Fragmente ceram ice.
Rarao/1,

1
'
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Descoperirile Epocii Bronzului
de pe teritoriul judeţului Mureş

lui satulu"), Cipău ("Dâlmă", "lCIA", "Şcoală"), Glodeni
("Sat", "Terasa II", "Terasa III" superioară a Mureşului),
Goreni ("Casa Ion Câmpeanu", "La cruce", "Valea Logi
gului"), !băneşti ("Piatra Orşovci", "Pietroasa", "Pietroasa
lsticeu"), Sf. Gheorghe-lemut ("După coşuri", "La biseri
ci", "Pe şes"), Sântioana de Mureş ("Cetatea 1 ui Ciac",
"Dealul bisericii", "Ffmtâna Turcului") şi Târgu Mureş
("Cetate", "Cotitura Dâmbului", "Universitatea "Petru
Maior"), iar la Lechinţa de Mureţ două ("Podei",
" Sălişte").

Descoperirile epocii bronzului din aria judeţului
Mureş sunt, spre deosebire de cele ale perioadei de tran
ziţie, cncolitice, mult mai bogate, mai dense şi mai variate,
ele exprimând evoluţia firească spre progres a societăţii
vremii, de factură, în marea ei majoritate, tracică. Aceste
antichităţi provin din aşezări, necropole sau morminte sim
ple investigate, dar au fost, unele, puse în lumină şi prin
descoperiri întâmplătoare.
Vechea literatură arheologică a considerat o parte
dintre antichităţile, care le-a prezentat sumar (unelte, arme,
obiecte de podoabă etc.), ca aparţinând probabil epocii
bronzului, nefixându-le o încadrarc cronologică şi culturală
sigură. Este cazul unor antichităţi descoperite în 12 loca
lităţi ale j udeţului (Cecălaca, Cipău, Criş, Oaia, Dane,
Dumbrăvioara, Leordeni, Nadeş, Pădureni, Reghin, Sas
chiz, Sighişoara), în 1 5 puncte topografice co11siderate toa
te ca fiind .. probabil din epoca hronzului ". In marea lor
majoritate însă, mărturiile arheologice sigure din epoca
bronzului provin din 86 de localităţi ale judeţului, fiind
descoperite în 1 35 de puncte topografice.

Prin plasarea topografică, multe aşezări sunt situate
pe culmi (platouri) de dealuri înalte, unele izolate, greu
accesibile, uşor de apărat. Aşa sunt cele de la Band "Cetatea surpăturiî" şi "Măt,rura de Sus", Bezid - "Fâneaţa
Mare", "Sare de mătase", Bogata - "Deasupra satului",
!băneşti - "Piatra Orşovei", "Pietroasa" şi "Pietroasa - Isti
ceu", lemut - ,Dealul Gala", Lechinţa de Mureş - "Podei",
Mădăraş - "Dealul Csupilab", Moreşti - "Podei", Reghin 
"Podişul Bengului", Sărăţeni "Cetatea lui Csombold",
Sighişoara - "Dealul Turcului"(Wietenberg) şi "Dealul Vii
lor", Sântioana de Mureş - "Cetatea lui Ciac" şi "Dealul
bisericii", Târgu Mureş - "Cetate" şi "Cotitura Dâmbului"
şi Vânători "Dealul Rotund". Unele aşezări au folosit pro
babil fortificatii nah1rale, cum au fost cele de la Bemadea 
'
"Dâmbău" şi sărăţeni - "Cetatea lui Csombold".

Cum am afirmat la început, ele provin, cu precă
dere, din aşezări. Se cunosc până în prezent, în aria judeţu
lui Mureş 67 de localităţi cu aşezări în 94 de puncte topo
grafice, din epoca bronzului: Acăsari, Adămuţ, Band,
Batoş, Bezid, Bogata, Boiu, Breaza, Călugăreni, Cerghizcl,
Chinari, Cipău, Corunca, Cristeşti, Cuci, Curteni, Oaia,
Dcdrcd, Dileu Vechi, Dumbrăvioara, Fânaţe, Gheja, Glo
deni, Goreni, Gomeşti, Gurghiu, Herepea, !băneşti, l emut,
Iştihaza, Lechinţa, Livezeni, Luduş, Moreşti, Nandra, Naz
na, Oarba de Mureş, Ogra, Onncniş, Orosia, Ozd, Pădu
reni, Pănct, Petrilaca de Murcş, Ranta-Bogata, Recea,
Reghin, Remetea, Târgu Mureş, Sărăţeni, Sângeorgiu de
Mureş, Sântana de Mureş, Sântioana de Mureş, Sfântu
Gheorghe - Iemut, Sighişoara, Stcjărenii, Şaeş, Şoromiclea,
Tăureni, Târgu Mureş, Torba, Ţiptelnic, Ungheni, Valea
Rece, Vânători, Vidrasău, Voiniccni şi Voivodeni.

La Bcmadea - "Dâmbău" (săpături 1. Glodariu, N.
Vlassa, 1 966) au fost dezvclite două bordeie şi două
morminte de înhumaţie în poziţie chircită cu inventar (uti
laj litic, ceramică etc.). Probabil aici a fost o fortificaţie
Sighişoara - Wietenberg, peste care s-a suprapus o alta,
dacică.
La Sărăţeni, "Cetatea lui Csombold", situată pe un
bot de deal, la vest de sat, are o fortificaţie din epoca
bronzului (nu din cea feudală, cum credea O. Balazs).
Cetatea, pe care este aşezarea, avea un acoperiş curios al
valului făcut dintr-un strat de bolovani din piatră.
Materialele descoperite (ceramica etc.), ca şi sistemul de
fortificaţie, o datează în epoca bronzului.

În cazul unor localităţi, literatura de specialitate
menţionează mai multe aşezări. Opt aşezări sunt menţio
nate numai în perimetrul oraşului Iemut ("Bedec",
"Bideşcutul Mare", "Castel", "Cimitirul vechi", "Dealul
"
Gala", "Fundul Bedeelor", "Hulpişti", "Toţăghi ), şapte şi
în municipiul Sighişoara ("Platoul Câmpului", "Dealul

Majoritatea aşezărilor epocii bronzului sunt însă,
situate pe terasele mai joase sau mai înalte ale râurilor (Mu
reş, Tâmave) sau pâraielor judeţului (Comlod, Luţ ş.a.), pe
movile (tell-uri) scunde, pe grinduri. Aşa sunt cele de la
Band - "Terasa Tram.lafirilo(', Uatoş - "( ilcuind", Bogata 
"Canton CFR", Brcaza - "In do s u l morii", Cipi1u - "O<il
mă", "ICIA", " Ş c o a l ă", Iemut - ,,Bedee", "Bideşcutul

Turn1 lui" (Wietenbrg), "Mlu'III;Î n l u l lui Scaria l i n", "Platoul
Cimpului". "Vadul din ( lr oapa V ul pei ". "Valea l )r;u:ul u(,
"Dealul Viilor"). Lil Rm1d se cunosc cinci ilŞC7flri ("In
spatck: gării", "M ă gura de Sus", "Mocaia", "Terasa Tran
Llafiri lor", "Valea Tranuallri lor''), i ar la Bczid patru
( "Fiin��ata Mar��... "Lor·. ,;ktnllll lui Raduly F��rcnc7",
"San: dl· măl:!Sl'" �i More�ti, tol •1t::ill'" (,J lulă", "1 a fu rci",
"M ăzări:;; te"', "Podei"').

În rnai m u l te I(J(.:ali iitţi au li1sL reperlori•ltl' câte trei
a�eziiri: flogala ("Canton CFR", "Dealul Bisericii", "Dea-

Mat�·", ,,HiuqcLLlul Mic", "Ca:stcl'', "Ciutilitul v�Tlli",
,j lulpişli" ), l�tilmL<I, OgnL .. �t'sul viilor", Sf Gheorghe Icrnut - "La biserici", " l'c �cs", Sângcorgiu de Murcş -
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VALERIU LAZĂR
însorite. dar lipsite de curenţi, ca cele de la Band - "Valea
Trandafirilor"', Goreni - "Valea Logigului", Gurghiu "Valea Sărată", lemut - "Fundul Bedeelor", Sighişoara "Vadul din Groapa vulpei" etc.

urnă. Urnele aveau drept capac un castron, ornamentat cu
caneluri şi, respectiv, o lespede de piatră (astăzi în MNIT).
Materialele descoperite au fost atribuite fazei a III-a a cul
turii Sighişoara-Wietenberg.

Numeroase antichităţi din epoca bronzului provin
din descoperiri întâmplătoare. Până în prezent se cunosc
asemenea descoperiri în 1 4 localităţi (în 1 7 puncte topo
grafice): Apold, Band, Batoş, Criş, Dedrad, Emei,
Gălăţeni, Găieşti, Gomeşti, Săbed, Suveica, Şincai, Târgu
Mureş.

Mai multe urne din lut ars, împreună cu o verigă de
aur în formă de corn (se aflau în fosta col. M. Pataki), se
menţionează ca fiind descoperite la Mădăraş - "Dealul
Csupilab". Piesele au fost datate în faza finală a epocii
bronzului.
Un alt cimitir, de înhumaţie, a fost explorat la
Moreşti, pe "Hulă". Săpat în 1 954 (K. Horedt. D. Popescu
ş.a.), cimitirul de întindere redusă, cobora puţin pe panta
dinspre "Pârâul Cetăţii" (secţ. LIV).

Alte antichităţi, pe care le prezentăm mai detaliat,
au fost scoase la lumină din necropole sau morminte izo
late. Astfel, de la Aluniş - "Cimitirul reformat" provin
materiale ( astăzi în I\1NIT) dintr-un cimitir de incineraţie
(nedatat cultural).

Adâncimea celor 25 de morminte, chircite, varia
între O, 1 5 - 0,50 m. Un mormânt era aşezat într-o ladă
făcută din plăci de piatră. Inventarul cimitirului a fost bogat
şi variat, cuprinzând vase (ceşti cu to� supraînălţate, cu
creastă sau butoni cilindrici), din câţiva cercei şi butoni din
bronz (auri�), inele din bronz, spirale de păr, confecţionate
din bronz surit etc. Aşezarea cimitirului se afla dedesubtul
valului exterior de fortificaţii. dincolo de "Măzărişte".

La Bahnea a fost descoperit un mormânt de copil în
cutie de piatră, cu un vas-bol, cenuşiu (în păstrarea
Muzeului orăşenesc Tâmăveni), atribuit culturii Braşov
Schneckenberg.

În cunoscuta necropolă prefeudală de la Band "Cetatea surpăturii", explorată de Şt. Kovacs, în anii 1 9061 908, au fost descoperite şi trei morminte din epoca
bronzului, jefui te şi răvăşi te din vechime.

O necropolă de incineraţic, aparţinând culturii
Sighişoara-Wietenberg, a fost descoperită la Sighişoara, în
"Cartierul Plopilor" ("Herţeş"), unde au fost aduse la
lumină două morminte în urne, ca şi ceramică fragmentară,
foarte probabil din aşezarea aferentă. Materialele desco
perite sunt azi în Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
(MNIT: col. A. Mureşan, autorul descoperirii).

Mormintele au avut ca inventar vase omamentate
cu proeminenţe triunghiulare, trase din muchia buzei, cu
decorul în fonnă de vârtej cu patru braţe terminate în spi
rale colţuroase, realizate în tehnica împunsăturilor intermi
tente, atribuite culturii Suciu de Sus (nu culturii Tei, cum
s-a crezut), precum şi două ace de podoabă.

O altă descoperire este de la Tăureni - "Primărie".
Aici, în grădina primăriei, cu prilejul unor lucrări de con
strucţii au fost descoperite două monninte de înhumaţie cu
inventar, aparţinând culturii Noua. Din inventarul
mormintelor au fost recuperate două vase ajunse în Muzeul
Judeţean Mureş. O cercetare la faţa locului (V. Lazăr) nu a
mai putut duce la recuperarea altor materiale, întrucât
mormintele răvăşite au fost distruse.

De la Bemadea - "Dâmbău" se cunosc două
morminte de înhuma�e în pozitie chircită, cu inventar (uti
laj litic, ceramică etc.), atribuite culturii Sighişoara Wietenberg.
La Cheţani a fost descoperit, în 1 928, un mormânt,
cu inventar (două căni din lut, ornamentale; azi în Muzeul
Judeţean Mureş), datate în faza târzie a epocii bronzului,
probabil aparţinând culturii Noua.

Cele două vase sunt ceşti, de formă bitronconică şi
de culoare cenuşie; au decorul canelat şi dispus oblic sau
meandric. Torţile sunt supraînălţate, prevăzute cu creastă.

Cunoaştem un cimitir la Cipău - "Gară", descope
rit în 1 954, cu prilejul explorării nisipului din zonă. Punctul
situat lângă Mureş, între linia ferată şi şosea, la sud-vest de
sat, a păstrat morminte cu schelete întinse pe spate, în pozi
ţia chircită. Din inventarul unui mormânt provin: un colier
din sârmă de bronz, gros de 0,002 m, care se afla pc gâtui
mormântului, o brăţară din bronz, ovală, cu secţiunea
rotundă, decorată cu incizii la mijloc şi margini, o zăbală de
fier, o strecurătoar� lucrată grosolan şi un vas cu gât înalt,
cu corpul bombat. In celelalte morminte au fost descoperite
trei vase cu torţi supraînălţate, dintre care unul avea o mu
chie pe toartă , iar unul avea decorat corpul cu caneluri
oblice. Antichităţile din morminte aparţin, de asemenea,
culturii Noua.

În aşezarea de la Şincai - "Cetatea păgânilor",
investigaţiile noastre au descoperit două morminte cu
inventar aparţinând culturii Braşov - Schneckenberg, iar la
Zau de Câmpie, în toamna anului 1 998, a fost decopertat,
prin săpăturile efectuate în punctul "Dispensarul medical
uman" - un mormânt atribuit aceleiaşi culturi.
Se cunosc, aşadar, până acum necropole sau mor
minte izolate descoperite în 1 5 localităţi ale judeţului. Ele
aparţin în parte culturilor Br<:,�ŞOV - Schneckenberg, Sighi
şoara - Wietenberg şi Noua. In ansamblul lor, multe dintre
antichităţile epocii bronzului, descoperite în aşezări, necro
pole, morminte simple, izolate sau descoperite întâmplător,
nu au încă stahi litii o identitate cu l turală. Literatura arheo
logică l e incndrcazi\ înci\ global în epoca bron:.�:ului. O aml
liză tipulogică mai atentă �i mai dct.aliat.l ar ti, tărl\ îndoia il\,

Morminte de i n humaţ ic şi de incincratic din perioa
da tim p uri e a epoc i i hrnnzului sunt menţionate şi la Cuci "Dâmbul păros" (săpături lus ti l u lul uc h luric �i AriH:ulugic
el i n Cluj-1\:npoc.n ş i Muzeul Judeţean Mure�). alături de o
locuinţl\.

în măsură să stabilească multora tlintre aceste antichităţi
ap artenenta culturali\.

De la Ereea se dau c.n descoperiri . tiirf1 precizf1ri
topogrnfi ce, mormi nte rle incineraţie rlin epoca brn n ml u i ,
in care s-au găsit un1e, ceşti cu o toană, o strac hină - capac
ş .a. De asemenea, erau a i c i şi mai multe obiecte d i n bronz,
datate în faza timp urie a epoc i i bronzulu i .

P c m i cul promontori u numit ,.l lulpi�ti'' (sau " l .a
l l ulpi:;; t i") tic l a krnul, N. Vlassa a uc scupcri l un c im i t i r de
incincraţie. în 1 960, scoţând la lumină două morn1intc in

turii

Deocamdati'l, despre unele ştim ci\ nparţin

nraşov-Schneckenberg

(Uahnea,

Dedmd

sigur cul
- "Valea

Lub'Î.b'l.Iiui'". Moreşti - .,Podci'', Târgu Mureş - "Uni ver
sitatea "P. Ma ior' ·, Şincai, lorba, Voivodcni - "La �coală.",
Zau de Câmpie ; probabi l cul t ur i i Trichtt:rht:cht:r - Tg. M ureş
(llniversitatc.a .J'etn1 Mawr" ); cele mai n urneroa.�t: culturii
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Descoperirile epocii bronzului de pe teritoriul judeţului Mureş

Piatra cioplită

Cipău - "Dâlmă"; "ICIA", "Şcoală", Corunca, Cuci,
Curteni, Daia "Grădina lui Miron", Dedrad - "Valea
Logigului", Dileu Vechi, Fânaţe, Gomeşti, !băneşti - "Piatra
Orşovei", Iemut - "Bedee", "Bidcşcutul Mare", "Cimitirul
vechi", "Dealul Gala", "Fundul Bedeelor", "Hulpişti'·,
"Toţăghi", Lechinţa - "Podei", ,,Sălişte", Moreşti - "Podei",
Orosia, Ozd, Pănct, Pctrilaca - "Csortos", Ranta - "Bercul
tărcilor", Recea, Reghin, Sf. Gheorghe - "După coşuri", "La
biserici", "Pe şes", Sighişoara - "Cartierul plopi lor", "Dealul
Turcului" (Wietenbcrg), "Monnântul lui Scariatin' ·,
"Platoul Câmpului", "Vadul din Groapa Vulpei'·,
Sângeorgiu de Murcş - "Capela", Sântioana de Mureş "Pad", Stejăreni - "Calea strâmtă", Şaeş - "Romrich",
Şoromiclea, Târgu Mureş - "Cetate", "Cotitura Dâmbului",
"Ţiptelnic, Ungheni - "Rotunda", Vidrasău, Vânători "Dealul Rotund" şi Voivodcni - "La şcoală").

Cu excepţia dcşeurilor, numeroase (aşchii, nuclee
etc.) se cunosc puţine piese din piatră cioplită. La Batoş "Gledinel" au fost scoase la suprafaţă fragmente litice cu
unne de prelucrare din aşezare de tip Sighişoara Wietenberg. Asemenea fragmente s-au descoperit şi la
Sântioana de Mureş, în punctul amintit mai sus.

Piatra şlefuită
Obiectele din piatră şlefuită sunt mai numeroase.
Literatura de specialitate menţionează descoperiri de dălţi,
ciocane, topoare-ciocan, topoare, cuţite, măciuci (buz
dugane), pietre de măcinat (râşniţc), fusaiole, obiecte de
podoabă (pandantive, figurine), fonne din piatră (tipare,
valve) pentru turnat obiecte din metal .

Câteva sunt atribuite culturii Suciu de Sus: Band "Cetatea surpăturii", Gorneşti - .,Şura hârburilor", Sf.
Gheorghe - "După coşuri". Restul antjchităţilor sunt din cul
tura Noua (Adămuş, Apold, Band - "In spatele gării", Bezid
- "Sare de mătase", Bogata, Cipău - "Gară", Goreni - "La
cruce", Gorneşti, Iernut - "Bedee", "Bideşcutul Mare",
"Castel", "Fundul Bcdeelor", Lechinţa - "Sălişte", Livezeni
- "Moara de la Cetatea de tină", Luduş - ,,Abator", Moreşti
- "Hulă", "Măzărişte", "Podei", Nandra, Onneniş, Rcmetea
- Tg. Mureş, Sighişoara - "Dealul Turcului" (Wietcnberg),
"Dealul Viilor", "Platoul Câmpului", "Valea Dracului",
Sântioana de Mureş, Stejărenii, Şacş, Tăureni - "Primărie",
Târgu Mureş - "Cotitura Dâmbului", Ungheni, Voiniceni,
Voivodeni - "La şcoală").

Se menţionează dălţi la Sighişoara - "Cânepişti" (o
daltă din amfibolit) şi Săbed; topoare-ciocane la: Sântioana
de Mureş - "Cetatea lui Cioc" (2 piese); topoare - la Batoş
(un topor de luptă, din faza timpurie a epocii, descoperit
întâmplător), Dumbrăvioara (o piesă), Habic (topor din
granit, perforat, din bronzul timpuriu), Iemut - "Dealul Ga
la" (topor plat), Lechinţa de Mureş - "Podei" (topor de
luptă din amfibolit), Pădureni (o piesă), Sfăntu Gheorghe 
Iernut, Sighişoara - "Dealul Turcului" (Wietenberg),
Suveică şi Vădaş - "Bozond".
Literatura de specialitate mai menţionează desco
perirea de măciuci (buzdugane) la Sighişoara - "Dealul
Turcului" (Wiet�nberg, o piesă cu patru proeminenţe),
cuţite ia Band - "In spatele gării" (cuţit curb din gresie, cul
tura Noua), Nadeş (cuţit curb din ardezie calcaroasă).
Din aşezările de la P ipea, Sângeorgiu de Mureş, şi
Vădaş - "Bozod" cunoaştem râşniţe din piatră.

Inventarul descoperirilor

Descoperirile arheologice au adus la lwnină şi
fonne din piatră (tipare) pentru turnat obiecte din metal.
Tiparul unui "umbo" de scut a fost descoperit la Găleşti.O
valvă de tipar pentru turnat podoabe provine de la"Dedrad
- "Păşune", o alta de la Sfăntu Gheorghe - "Pe şes .

Uneltele şi annele, ca şi podoabele epocii bronzu
lui, sunt mai bogate şi mai diversificate tipologie şi
funcţional.
Alături de obiecte din silex, piatră, os şi corn,
primesc o utilizare tot mai mare, mai largă, cupru!, şi prin
aliajul acestuia cu cositorul (antimoniu sau arsen), br�nz�l,
a cărui metalurgie va cunoaşte îndeosebi în etapele mtJ iocte
şi târzie ale epocii un neîncetat progres.

Prelucrarea osului şi cornului în epocă a fost
scăzută, după cum dovedesc puţinele mărturii arheologice.
La Lechinţa de Mureş - ,,Sălişte" şi la Sighişoara - "Dealul
Turcului" (Wietenberg), ca şi la Sântioana - "Pad", în
aşezări de tip Sighişoara - Wietenberg, au fost descoperite
resturi arheologice ( osteologice ), atipice. De la Şaeş "Rornrich", în contextul mai multor antichităţi, a fost
descoperită o placă din os.

Piatra, osul şi alte materii prime, moşteniri ale
epocii neoeneolitice, încorporatc în obiecte, vor mai juca,
îndeosebi în prima etapă, un rol însemnat; ele nu vor fi înlă
turate din sectorul de bază al mijloacelor de producţie decât
treptat, aşa cum demonstrează descoperirile arheologice.
Ca atare, în epocă vom mai întâlni obiecte din silex, obsi
diană, piatră, os, corn şi cupru.

Prelucrarea metalelor în epoca bronzului se va
intensifica, cu toate dificultăţile economice şi tehnice ce le
va întâmpina la început metalurgia vremii. La începutul
epocii mai ales, există încă prelucrarea cupmlui în obiecte.
Un asemenea obiect, "în fonnă de potcoavă" a fost
descoperit la Lcordeni. Dăltiţe din cupru se cunosc la
Gălăţeni; , . securi " ia Găieşti "Inna Mare" (secure de
aramă cu gaura de înmănuşare prevăzută cu manşon, de o
fonnă mai evaluată, tip "Pădureni"; după Al. Vulpe, din
perioada timpurie a epocii) şi Mureni (secure din cupru cu
un singur tăiş şi gaură de înmănuşarc transversală), iar
topoare - la Dumbrăvioara (topor cu gaură de înmănuşare

Silex, obsidian
Din silex se cunosc, din aşezarea din epoca bronzu
lui de pe "Dealul Gala" - Iemut, câteva piese cu unne de
retuşare.
La Sântioana de Mureş - "Cetatea lui Cioc" au fost

tmnsvers<Jl l\ , d i n etnpn ti mpurie a bronzului; orizontul
Dumbri'ivioara - B ania bic) şi Mura M are.

descoperite nuclee !ji une l te din si lex (3 vârfuri ), iar la
Sigh i �onrn - ,.De:a l u l Turmlui" (Wietenherg) o " secure" dm
aceea�i rna1erie primii . l Tn ct 1!i 1 din s i l ex , probabi l din
epoca bronzului, a fost d csopcrit tot la Sighişoara, in al bi a
N uckL: dL: ohsidianâ sunt cunoscute din nşczările
de l a (jJodcnl �� 1 ş 1 1 haza.

l'nLdi�:;;m.:a, pc plan local, n mctnlurgici şi prelu
arme !;>Î
podoabe este otc �tntă de
descoperirile de depozite tumii torii în aria judcţ.u lu1 M urcş.
A l ă turi de dt:scoperiri dL· pÎL'SL' izolate, t'11 rll încndrnrc cul
t u ra l ă, I I IC I I ( i O I IHlC Îll 37 Ue JucaJ ită1 Î (4Q de pllllCtC t0p0-

crarea dL: une l te,

�ac�ului ( piL:sa 'in M ui'.c ul municipiului Sighişonra).

49

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU LAZĂR
grafice) sau de descoperiri de piese izolate, cu încadrare
culturală, găsite în 5 localităţi (6 puncte topografice),
cunoaştem numeroase obiecte descoperite în depozite, ce
se eşalonează pe întreaga epocă sau în perioada de tranziţie
spre epoca fierului (Hallstatt). Literatura de specialitate
menţionează asemenea depozite la: Albeşti, Aluniş, Bezid,
Brâncoveneşti, Călugăreni - "Amic", Căluşeri - "Fântâna
Taberei", Cecălaca, Cristeşti, Cuci, Dane , Deda - "Cetatea
mică". Dumbrăvi oara, Ercea, Gălăţeni, Găieşti, Gheja,
Gomeşti, Herepea, Hodoşa, Jabeniţa -" In lunci",
Lepindea, Maioreşti. Măgherani, Mureş, vechiul judeţ
Orhei, Păsăreni, "Comori", Reghin, Seleuţ, Sighişoara,
Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Câmpie. Sângeorgiu de
Pădure, Socolu de Câmpie, Sovata "Digul Dracului" şi
"Şiclod", Şincai, Tâmava Mare, fostul judeţ, Tâmava
Mică, fostul j udeţ, Târgu Mureş, Tâmăveni, Valea
Izvoarelor, Valea Largă, Vădaş, Veţca şi Vulcan.

( topoare cu gaură de înmănuşare, tip "Pădureni"; 3 topoare
( două cu aripioarc mediane) şi Şincai (topor cu marginile
ridicate).
Din aria vechiului judeţ Mureş mai este amintită o
piesă, fară a i se preciza localitatea. Ca şi secerile, topoarele
sunt datate în faza finală a epocii şi în perioada de tranziţie
spre epoca fierului (Hallstatt).
Un ciocan a fost descoperit la Adrian, iar lamele de
la Călugăreni - ,,Amic" şi în aria fostului judeţ
Tâmava Mică.

ferăstrău

Acele de cusut provin din descoperiri întâmplătoare
(Criş, Sighişoara - "Dealul Turcului" (Wietenberg), Târgu
Mureş - "Gioduri") sau din depozite (Păsăreni - "Comori").

Arme

Literatura de specialitate menţionează, uneori fară a
preciza natura vestigiilor, descoperirea unor obiecte
("unelte şi arme") din bronz, la Ercea, Herepea, Sângeorgiu
de Câmpie etc.

Inventarul descoperirilor este variat: topoare de
luptă, celturi, spadc. săbii, pumnale, lănci, discuri, coifuri
etc.

Topoare de luptă au fost descoperite la: Călugăreni 
"Amic" (două topoare cu disc), Miercurea Nirajului (un
topor cu disc, fragmentar), Sovata - .,Digul Dracului" (o
piesă) şi Şincai (o piesă). Din aria judeţului Mureş mai
provine un topor cu disc.

În majoritatea cazurilor însă, ea consemnează în
depozitele descoperite tipul uneltelor, armelor sau podoa
belor. Urmele de prelucrare ale unora au fost întâlnite în
descoperirile de la Călugăreni - "Amic" (8 turte din bronz),
Seleuş ( 1 7 bucăţi din bronz); Valea Largă (zgură, 5 turte din
bronz) etc.

Celrurile sunt cele mai numeroase piese din gama
armelor descoperite. Se cunosc piese de la Acăţari ( 1 ),
Albeşti - "Râpa faurarului" ( 1 ), Bogata - "Deasupra satu
lui" ( 1 ), Brâncoveneşti ( 1 de tip transilvănean), Călugăreni
- ,,Amic" (13 ), Căluşeri - "Fântâna Tomii" ( 1 ) şi "Fântâna
Teberei" ( 1 ), Cristeşti (2), Deda - "Cetatea mică" (1 ),
Daneş ( 1 ), Gălăţeni (mai multe piese), Qheja ( 1 ), Gomeşti
( 1 , fragmentar), Ghineşti ( 1 ), Jabeniţa - "In lunci" (3, de tip
transilvănean), Lepindea ( 1 ), Ormeniş - "Schakenthal" ( 1 ),
Odrihei ( 1 ), Păsăreni - "Comori" (3 ), Reghin (3), Seleuş (3
întregi, 7 fragmentare, 1 celt-ciocan, fragmentar), Sighi
şoara (6), Sângeorgiu de Mureş (6), Sângeorgiu de Pădure
(2), Sovata (2), Şaeş ( 1 ), Şincai ( 1 ), Tirimioara ( 1 ), Târgu
Mureş (3), Valea Izvoarelor ( 1 ), Valea Largă (20, de tip
transilvănean), Vădaş ( 1 ), Viforoasa ( 1 ), Viişoara - "Pe pla
tou" ( 1 ), Voivodeni - "Bunghat" ( 1 ), Vulcan ( 1 ) şi Zau de
Câmpie (2). O piesă este dată ca provenind din jud. Mureş
şi două din fostul judeţ Tâmava Mică.

Unelte
Dintre uneltele descoperite amintim: cuţite, seceri,
dălţi, topoare, ciocane, lame de tierăstrău, ace de cusut ş.a.
Au fost descoperite cuţite la Deda - "Cetatea mică"
(cuţit fragmentar, datat la sfârşitul epocii), Odrihei (cuţite
din faza de tranziţie spre Hallstatt) şi Sighişoara - "Dealul
Turcului" (Wietenberg).
În descoperiri însă, numărul seceri/ar este mai
mare. De la Aluniş cunoaştem 5, iar de la Albeşti - "Râpa
[aurului" - 6 exemplare. La Călugăreni - ,,Amic" au fost
descoperite, în depozit, 1 2 seceri întregi şi 7 fragmentare,
iar la Căluşeri - "Fântâna Taberei" o seceră întreagă şi câte
va fragmentare. Literatura de specialitate mai menţionează
descoperiri de seceri la: Oaia - "P�râul Saschizului" ( 1 ),
Daneş ( 1 ), Glodeni ( 1 ), Jabeniţa - "In lunci" (3, cu cârlig),
Lepindea (3, cu cârlig, dintre care una întreagă), Luduş (4,
cu cârlig), Maioreşti (5), Măgherani (5; 3 cu cârlig, 2 cu
limbă la mâner, din care una într-un turnul), Pădureni (frag
mentară), Săbed ( 1 ) , Seleuş (o seceră cu buton, 4 seceri
fragmentare), Sovata - "Şiclod" (2 fragmentare), Şapartoc
( 1 ), Valea Largă (20,cu cârlig, întregi sau fragmentare, 1 cu
buton), Vădaş ( 1 , cu cârlig, fragmentară), Veţca (2 întregi,
2 fragmentare, 1 cu mâner, 3 cu cârlig) şi Vulcan ( 1 ).

Spade au fost descoperite la Bord (o piesă frag
mentară), Daneş şi Dumbrăvioara, săbii la Curteni, Seleuş
(depozit - un fragment de Iarnă) iar pumnale Ia Apold (lama
unui pumnal), Cecălaca (depozit, pumnal fragmentar),
Cund - "Pârâul izvorului rece" (lamă de pumnal) şi Şincai
(un pumnal sau sabie scurtă).
Un rest dintr-un disc a fost descoperit la Seleuş, un
din bronz, datat la sf'arşitul epocii, a fost găsit la
Brâncoveneşti.

coif

Mai sunt consemnate ca fiind descoperite seceri în
vechiul j udeţ Mureş (o seceră cu limbă la mâner) şi fostul
judet Tâmava Mică ( 1 ) . Toate seceri le stmt datate în faza
ilnală a epocii
lui ( l l allslall).

sau in pcnoaJa J�.:

Numeroase sunt şi vâifurile de lance descoperite în
aria judeţului Mureş. Literatura de specialitate men
ţi onen71l asemenea piese descoperite la BauJ ( u piesă cu
nod de pcduncu1, de Lip nord - pontic , de la s�i lu l epocii),
Cccălaca ( vârf de l a nce cu 5 incizii longiludinalc), Daia
"Wolkengrabcn" (l ) , ( i liîjiirie ( 1 ), ( i ome�ti (4), Sighişonrn

Lranz1(1c spre cpo�.:a licru

Dii/ţi sunt m en ţ i o nate In Gl\leşti, M ore şti - ,,Podei"
şi Seleuş (dnlti'l cu mnrg i nc a rid icată ) .

- "Dt!alul Turcului" ( Wi ctcnb crg) (vârf cu nctvura mediană
îngroşată, de Lip micenian), S oco l u de Câmpie ( 1) şi Sovata
- "Digul Dracului" (o l an ce) .

in descoperirile epoci i bronzului sunt numeroase şi

topoarele, glisi te izolat

sau în depozitcle de bronzuri .
Asemenea piese au fosl descoperite la: Călugăren iAmic" Daia - Dealul Mănăstirii" Deda - Cetatea m i că"

rimt[mt:it: -

vai�a p[miului 1 �t:an. Ghint:şt((topor cu anp�

Jacodu (1 piese), Odnhc1, l 'ogăccaua.
Ruşi i Mwtţi, S igh işoara "Dealul Turcului" (Wielenherg)

ioarc mediane),

Inventam! lor constă din: brăţări , inele, spiralc, cer
ace de păr t!tc.

Obiecte de podoubil
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câte o cruce în interior). Cel mai frecvent motiv este mean
drul punctat în o serie de derivate, încrustat cu culoare albă,
precwn şi spirala simplă şi continuă. Canelurile sunt dis
puse, de obicei, pe diametru! maxim al vasului, uneori în
asociaţie cu alte motive decorative (linii incizate, spirale,
cercuri ştampilate etc.) Motivele încrustate cu culoare albă
dau frumuseţe şi eleganţă ceramicii.

Brăţările sunt categoria cea mai bogată. Ele au fost
descoperite la Bezid (2), Călugăreni (9, ornamentate şi
neornamentate), Cipău "Gară" (o piesă ovală, cu secţiunea
rotundă, decorată cu incizii la mijloc şi margini), Cuci ( 1 ),
Gălăţeni ( ! ), Gheja (5), Hodoşa (3), Sighişoara (2 spiralice
cu 1 0 spire), Sâncraiu de Mureş (5, cu capete lărgite) şi
Socolu de Câmpie (3, cu secţiunea plan-convexă, orna
mentate cu linii şi puncte). Inele au fost descoperite la
Moreşti-"Hulă" ( 1 ) şi Vulcan ( 1 ), iar spirale la Cuci (2),
Moreşti-"Hulă" (confecţionate din bronz aurit), Sighişoara
(2) şi Vulcan ( 1 ).

Pe baza unor profite se pot reconstitui şi unele
forme ale ceramicii: străchini în formă de petale cu patru
colţuri la buză, vase în fonnă de caliciu, ceşti, cu sau fără
toarte, căni, castroane ş.a.

De la Moreşti - ,,Hulă" provin şi cercei sau butoni,
dataţi în bronzul târziu (Bronz D), iar un colier din sârmă
din bronz la Cipău "Gară".

Ceramica de tip Suciu de Sus din necropola de la
Band - "Cetatea surpăturii" sau de la Sfăntu Gheorghe "După coşuri" - lernut constă din vase ornamentate cu pro
eminenţe triunghiulare, trase din muchia buzei, cu decorul
în formă de vârtej cu patm braţe terminale în spirale col
ţuroase, realizate în tehnica împunsăturilor intermitente, în
vase ornamentate cu spirală dispusă între linii crestate sau
cu linii scobite.

La Ercea se menţionează descoperirea unui pan
dantiv ( ! 2 fragmente dintr-o placă de la un pandantiv), ace
de bronz - la Band (aparţinând culturii Suciu de Sus).

Majoritatea pieselor menţionate (brăţări, inele, spi
rale de păr, cercei, butoni, coliere, pandantive, ace de păr),
ca şi altele (tuburi - Târnăveni - 2 bucăţi în spire) sunt
datate în Bronz D şi în perioada de tranziţie spre epoca
fierului (Hallstatt).

Ceramica de la Gorneşti - "Şura hârburilor" este de
asemenea, bogat ornamentată cu motive spiralice excizate,
şănţuleţe, linii drepte, ondulate, frânte, grilaje în formă de
romburi, ca şi motive vegctale. Ea are nwneroase analogii
cu ceramica de la Lăpuş.

Ceramica

,
Ceramica Noua descoperită (Adămuş, Apold, Band
- "In spatele gării", Bezid - "Sare de mătase", Bogata,
Goreni - "La cruce", Gorneşti, Iernut - "Bedee",
"Bideşcutul Mare", "Castel", "Fundul Bedeelor", Lechinţa
de Mureş - "Sălişte", Livezeni - "Moara de la Cetatea de
tină", Luduş, Moreşti - "Hulă", "Măzărişte", "Podei",
Nandra, Ormeniş, Remetea, Sighişoara - "Dealul Turcului"
(Wietenberg), "Dealul Viilor", "Platoul Câmpului", "Valea
Dracului", Sângeorgiu de Mureş - "Sub Ghera", Sântioana
de Mureş, Stejărenii, Şaeş, Tăureni - "Primărie", Târgu
Mureş, Ungheni Voivodeni - "La şcoală") constă din vase
de culoare cenuşie, confecţionate dintr-o pastă relativ
omogenă, bine arsă. Forma cea mai des întâlnită este
ceaşca bitronconică, cu umerii rotunjiţi, cu toarta supraînăl
ţată cu butoni sau creste, uneori cu decorul canelat, dispus
oblic sau meandric (Tăureni), fructiera, cu gura larg evaza
tă în afară, care are pe corp incizate trei brâuri paralele, dis
puse asimetric. Formele vaselor sunt mai sărace în com
paraţie cu vasele altor culturi ale epocii (Sighişoara Wietenberg). Nu putem omite inventarul ceramic al epocii
fără a adăuga mărgelele din lut descoperite la Pădureni sau
fitsaiolele găsite la Ernei, Găieşti, Gheja, Reghin, Saschiz
etc.

În ansamblul descoperirilor, ceramica ocupă princi
palul inventar aJ epocii, prin prezenţa sa bogată în aşezări
sau necropole. In cadrul judeţului Mureş ea aparţine cul
turilor Braşov - Schenkenberg, Sighişoara - Wietenberg,
Suciu de Sus şi Noua. Probabil ceramica unor descoperiri
(Târgu Mureş - Universitatea ,�Petru Maior") ar putea fi
atribuită culturii Trichterbecher. In cadrul acesteia ar intra 4
vase, dintre care un vas - pâlnie, de culoare cărămizie cenuşie, ultimul fiind de factura acestei culturi. Restul
vaselor de la Târgu Mureş sunt, ca şi alte descoperiri ale
judeţului (Bahnea, Moreşti - "Podei", Dedrad, Torba,
Voivodeni - "La şcoală"), din cultura Braşov - Schnecken
berg. Vase cu pereţii groşi, constituiţi dintr-o pastă impură,
cu pietricclc şi mică, de culoare cenuşie-cărămizie, vase
borcan, cu uşoară arcuire bitronconică, buza răsfrântă în
afară orizontal, fundul plat. Pe corp, sub buză, decorate cu
patru butoni aplatizaţi, dispuşi simetric, între care se
desfăşoară un decor constituit dintr-o bandă de incizii para
lele şi perpendiculare, scurte.
Ceramica din aşezările culturii Sighişoara - Wie
tenberg, mai bogată, este şi mai variată, mai evoluată. Ea se
încadrează în două specii: o ceramică grosolană şi o alta
fină. Prima specie, de culoare neagră, neagră-roşiatică, cu
multe impurităţi, are o ardere incompletă, neunitară. Unele
fragmente au o angobă subţire, castanie, lustruită. Frag
mentele acestei specii aparţin unor vase mari (oale simple,
vase în formă de clopot cu contur destul de puţin profitat şi
deschizătura largă), cu pereţii groşi, ornamentaţi cu brâuri
în relief, alveolate, cu butoni de obicei aplicaţi sub buză.
Există fragmente care au şi buza ornamentată cu şiruri de
alveole. Se mai întâlneşte în decorul ceramicii şirul de
ştampile triunghiularc incizatc, aplicat pe muchia buzci sau
pc suprafata inl�rioară a ac�skia.

Inventarul antichităţilor epocii ar putea fi încheiat şi
cu obiectele din aur descoperite în aria judeţului: un inel de
la Boiu, o verigă de la Mădăraş, 7 verigi cu 4 muchii de la
Sighişoara, un cerce/ şi două brăţări de la Târgu Mureş (o
brăţară cu capete semilunare; alta cu capete modelate în
formă de cap de taur, de caracter apotropaic).
***

Am prezentat în sinteză patrimoniul arheologic al
epocii bronzului din spaţiul judetului Mureş, cunoscut pinii

Specia tinn, mai n um eroa sll , de cu loare neagrl\
ccnu�ic �i ro�iatică, bine arsă, arc peretii rezonan t i , acope

w;lăzi prin descoperirile înlâmpliltoarc sau investigaţiile
efectuate metoclic In ultimele decen i i .

Hogatc :;; i variale v�sligi i le �poc i i ; ele sporesc con
tic an, f:tpl ce dovede� l e c:"l aria judeţuiul Mure�
deţine un patri moniu arheologic forutc valoros, ieşit în
luminii numai în pmtc.
dmm an

riti ln maJori tatea cazurilor cu angnh:i iuslrul l;i.. Omamcn

Lar�a acestei �Ţ)ecii constă din incizia simplă sau ad;incită,
şlampilarea cu un inslnm1cnt triunghiular, pli sm n l i c snu
rotund, lncmstaţia (cu materie albă) ŞI can cl ura lustruită.
Tehnicile amintite rea l i zează o m u l liludine de
rnoliv� o rn arn �nlal e (hcnzi haş umle sau corlsliluil� din
l ni ul sau Lri unghiuri, rornburi incizall:,

pLUldc, i

c

L"l:I"l:Lu·i l:LI

Fiirii indoiala. investigaţiile ce se vur face !?i
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Abstract
The discoveries from the Bronze Age on the territory of the Mureş county
The author presents, in a synthesis, the discoveries from the Bronze Age in the arca of the Mureş county. After he
11ake a distinction between the certa ins discoveries ( found in 1 2 localities, in 1 5 topographica1 points) and the certain ones
from 86 localities, 1 3 5 topographical points), the author classifies these discovcries, proceeding from 67 localities with
ettlements (in 94 topographical points), situated on hill plateaus, river terraces, hillocks, sand banks, etc., from the investi
:ated necropoles or simple graves. There are also vestiges from the accidental discoveries (from 1 8 localities, 1 7 topo
:raphical points).
Presenting the inventory of the discoveries (tools, arrns, jewels, ceramics, etc.), the author ascribes the Bronze Age
estiges discovered in the county, to the Braşov - Schneckenberg, Trichterbechen (?), Sighişoara - Wietenberg and Noua
ultures.

1 Valeriu Lazăd

Cercetător Dr., Centrul de Studii Socio-Umane al Academiei Române, Tg. Mureş
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Date noi cu privire la preistoria Maramureşului

În monografia despre Ţara Maramureşului în vea
cul al XIV -lea, Radu Popa prezenta succint şi datele cunos
cute la sfărşitul anilor 60 cu privire la preistoria regiunii 1 •
Potrivit constatărilor sale, urmele de locuire cele mai vechi
identificate la acea vreme, puţin numeroase însă, apar
ţineau neoliticului. Descoperirile din epoca următoare,
aceea a bronzului, erau mult mai numeroase, atingând pen
tru faza sa de stărşit o frecvenţă chiar mai ridicată decât în
alte regiuni ale Transilvaniei, datorită existenţei aici a unei
mari bogăţii de metale neferoase, ce a permis dezvoltarea
unor centre de metalurgie a bronzului, ale căror urme au
fost sesizate pc Tisa, ca şi pe văile atluenţilor ei. Fără a enu
mera toate depozitele de bronzuri şi tezaurele de aur apă
rute în regiune, autorul menţiona faptul că descoperirile de
acest fel din sudul Maramureşului sunt de câteva ori mai
numeroase decât cele din nord, dar şi că ele constituie
dovada prezenţei unor comunităţi stabile, a căror evoluţie a
fost impulsionată şi de existenţa marilor resurse de sare,
precum şi a condiţiilor prielnice pentru agricultură şi creş
terea animalelor.

unor periegheze efectuate la sud de Tisa, în 1 982, în hotarul
localităţii SăceJ2, apoi, între 1 987 şi 1 990, în zona loca
lităţilor Sighetu Marrnaţiei, Vadu !zei şi Câmpulung la
Tisa3, respectiv provin din săpături arheologice întreprinse
la nord de Tisa, la Belaia Cerkov (Biserica Albă), Grusevoe
(Peri) şi Solotvino (Slatina)4. Cele mai timpurii urme apar
ţin paleoliticului mijiociu, respectiv premusterianului sau
musterianului timpuriu (Sighetu Marmaţiei - Valea
Cufundoasă"), altele musterianului mijlociu sau " târziu
(Sighetu Marmaţiei - " Valea Blidarului", Sighetu Mar
maţiei - Grădina Morii" (Ştrand}, Grusevoe (Peri)), urma
" atribuite aurignacianului (Vadu Izei - Podină",
te de cele
Câmpulung la Tisa - "Hag6") şi gravetianului" (Sighetu
Marmaţiei - ,,Acastău", Câmpulung la Tisa - " Borviz",
Câmpulung la Tisa - Ma!nasliget"). Piesele descoperite nuclee, lame, racloare," aşchii - sunt confecţionate din silex,
obsidian, gresie silicioasă, cuarţ etc.
Tot paleoliticului îi aparţine, foarte probabil, o piesă
de silex negru descoperită într-un loc neprecizat la Sarasău5
(fig.!, 1 ). Din aceeaşi epocă, sau, eventual, din epoca unnă
toare, neoliticul, datează două fragmente de nuclee de
obsidian cenuşiu translucid (fig. 1, 2-3), care provin de la
Săpânţa6.

O importantă observaţie, prilejuită de cercetările de
arheologie medievală efectuate în Maramureş, a fost că la
baza locuirilor feudale s-au aflat pretutindeni urme preis
torice, cele mai multe datând de la începutul mileniului I
î.e.n.

Descoperirile neolitice sunt mai numeroase, dar, în
trucât sunt fie întâmplătoare, fie provin din cercetări qe
suprafaţă, valoarea lor documentară este relativ redusă. In
afară de topoarele de piatră izolate, ajunse în colecţiile
muzeelor din Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare, din Mara
mureş sunt cunoscute şi două aşezări neolitice: una pe
terasa de pe malul stâng al !zei, între Rozavlea şi Strâmtura,
în punctul Şesul Mânăstirii, descoperită în 1 9657, şi alta,
identificată în 1 972, pe terasa înaltă din stânga Tisei, la Cră
ciuneşti, în punctul Kosare (grădinile lui Mihai Malarciuc
şi Nicolae Babineţ8). Din păcate, în lipsa săpăturilor, pro
blema atribuirii culturale şi cronologice a aşezărilor
menţionate rămâne deschisă.

Despre datele furnizate, Radu Popa afirma că ele
proveneau în mare măsură din descoperiri întâmplătoare,
puţine din cercetări arheologice sistematice şi nici una
dintr-o cercetare metodică, care ar fi studiat habitatul mara
mureşean de la un moment dat, tipurile, locurile şi frec
venţa aşezărilor dintr-o anumită epocă şi transformările
produse în acest habitat de la o epocă la alta.
La aproape 30 de ani de la apariţia acestei mono
grafii, informaţiile cu privire la preistoria Maramureşului
sunt evident mai numeroase. Ele sunt totuşi insuficiente
pentru o definire mai exactă a fenomenelor şi proceselor
desfăşurate pe parcursul evoluţiei comunităţilor de aici.
Cauza acestei situatii constă în continuare în numărul ex
trem de redus de cercetări arheologice, atât de suprafaţă, cât
şi de săpături sistematice sau metodice, acestea din urmă

Dintre piesele izolate, una a apărut încă din secolul
trecut. Este vorba de un topor pertorat, cu lungimea de I l ,4
cm, confecţionat din trachit, găsit în 1 870 şi ajuns în
colecţia lui Ioan Mihălyi de Apşa9, pe care-I şi descrie într

lipsind chim în totalitate pentm unele dintre peri oade le
prci:c:;t()rict...�.
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Un numar relativ mare ue piese - m ai mulle uălţi uc
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*

Mihai Dăncu ş 1 1 , aceste piese provin dintr-un depozit.
Intmcât infonnaţiilc cu privire Ia condiţiil e de apariţie sunt
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lacunare, caracterul dcs�.:opcririi nu poate li preci/�tt cu ..:er
titudine. Este posibil ca mnintitelc piese si\ fi aparţinut unui
depozi t , mai probabil este totU!$i cil ele pro vi n d intr-o
aşezare .
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Piese de piatră neolitice au mai fost găsite la Sighe
tu Marmaţiei - trei topoare perforate şi o daltă (fig. II, 9- 1 O;
III, 1 -2), Onceşti - un topor perforat (fig. III, 6), Giuleşti un fragment de topor perforat (fig. III, 3), Coştiui - un topor
perforat (fig. III, 4), Comeşti - un fragment de daltă (fig. II,
7) 1 2, Glod - "Faţa Comamicelor" - un topor perforat (fig.
III, 5), Săcel - "Moara Leiţului" - o daltă (fig. Il, 8),
Crăciuneşti - "Kosare" o daltă (fig. II, 6) 13, Yiskovo
(Visc)l-l, Călineşti 15. Celor mai multe dintre aceste piese nu
li se cunosc punctele de descoperire şi, exceptând dalta de
la Crăciuneşti, nici caracterul staţiunii din care ele provin.
Datarea lor poate fi în prezent făcută doar pe criterii tipo
logice, iar acestea indică numai o încadrare generală, şi
anume, în neoliticul mijlociu şi târziu.

decât ea, sunt atribuite epocii cuprului, chalcoliticului sau
neoliticului final26.
Fireşte, materialele sărăcăcioase provenite qin
Maramureş nu pot aduce lămuriri în această problemă. In
semnătatea lor în acest moment constă în faptul că ele
umplu un anumit gol în cunoaşterea evoluţiei istorice a
regiunii.
Lipsa aproape totală de descoperiri din nordul Tran
silvaniei dintr-un interval de timp destul de îndelungat, pos
terior prezenţei aici a comunităţilor de tip Coţofeni, nu este,
foarte probabil, consecinţa unor lacune de cercetare, ci
reflectarea unei realităţi demografice, şi anume, o densitate
de locuire extrem de scăzută a regiunii. Semnificative în
acest sens sunt nu numai inexistenţa unor urme de locuire
certe post-Coţofeni şi antc-Suciu de Sus, dar şi numărul
extrem de scăzut de piese întâmplător apărute, ce pot fi
atribuite Bronzului timpuriu.

Dacă în stadiul actual al cercetărilor nu pot fi sta
bilite culturile ce au caracterizat Maramureşul în neolitic,
pentru perioada de după mij locul mileniului al IV-lea î.e.n.
există date care permit măcar pentru unele dintre etapele de
evoluţie încadrarea culturală a descoperirilor ce le aparţin.

Din Maramureş se cunosc doar două piese de acest
fel, databile şi ele cu o anumită doză de probabilitate: un
topor de cupru cu marginile ridicate, descoperit în 1 87 1 la
Sarasău, achiziţionat de Ioan Mihalyi de Apşa pentru co
lecţia sa27, şi un ac, probabil de bronz, ieşit la iveală înainte
de 1 904 la Viskovo (Vise)�R.

Prima dintre aceste etape a fost definită ca perioadă
de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului 1 6, mai recent
însă, ea este considerată ca faza de început a perioadei tim
purii a epocii bronzului l 7.
Pentru această etapă este arestată prezenţa în Mara
mureş a purtătorilor culturii Coţofeni. Urmele acestei cul
turi au fost depistate la Sighetu Marmaţiei - "Dobăieş" cu
ocazia arnenajării muzeului etnografic în aer liber1X, şi în
localitatea Tisa, pe terasa înaltă din stânga râului Tisa, în
apropiere de cantonul de cale ferată, în locul numit Certe��
(Lazuri), cu prilejul săpăturilor arheolog�ce desfăşurate mct
în anii 1 972 şi 1 97719.

Nu pot fi oferite explicaţii plauzibile pentru această
situaţie, cauzele au fost însă, foarte probabil, complexe şi
variate, unele legate de condiţiile naturale şi de economia
comunităţilor acelei perioade, altele, poate, de sistemul lor
de idei şi credinţe.
În Maramureş, ca de altfel în întregul bazin al Tisei
superioare, numărul aşezărilor a crescut simţitor odată cu
răspândirea comunităţilor purtătoare a culturii Suciu de
Sus.

Fragmentele ceramice Coţofeni, precum şi un frag
ment de lamă de silex (fig. IV, 6), ce aparţine foarte proba
bil aceleiaşi locuiri, au fost găsite la Tisa într-un strat de
cultură subţire, ce nu depăşea 0,30 m şi care conţinea şi
materiale din epoci mai recente. Dintre formele ceramice
caracteristice culturii Coţofeni, au fost evidenţiate aici oala
cu torţi perforate vertical şi castronul, iar dintre motivele
ornamentale crestăturile verticale duble pe şi sub margme,
şirurile de incizii adânci unghiulare, brâurile reliefate,
proeminenţele (fig. IV, 1 -5, 7).

În legătură cu geneza acestei culturi şi cu momen
tul său de debut au fost exprimate diverse opinii29. Ipoteza
mai nouă, potrivit căreia ea s-a format în urma unui proces
de regionalizare a culturii Otomani3o, pare a fi cea mai
verosimilă. Acest proces poate fi înţeles ca o mişcare a unei
părţi a comunităţilor, ce au locuit în bazinul Crişurilor,
înspre teritoriile bogate în resurse de minereuri neferoase,
în conditiile creşterii substantiale a cerintei de metale3 1 .
Începuturile culturii Suciu de S us datează dintr-o perioadă
sincronă cu fazele Otomani II şi Wietenberg II. Prima fază
a culturii depăşeşte însă, ca durată amintitele faze, ea men
ţinându-se cu aceleaşi caracteristici, cel puţin în ceea ce
priveşte cerarnica, şi pe un anumit parcurs al evoluţiei
fazelor Otomani III şi Wictenberg III.

În cadrul culturii Coţofeni, oalele cu torţi perforate
vertical, numite şi " oale de cărat lichide ", sunt răspândi te
preponderent în sudul Olteniei şi sunt atribuite celei de a
treia faze a culturii20. Prezenta lor în nordul Transilvaniei
este totuşi dificil de explicat' printr-o influenţă venită din
sud-vestul ariei de răspândire a culturii Coţofeni. Aceasta
pare să fie mai degrabă în legătură cu impulsurile primite
dinspre vest, din partea culturii Baden, căreia îi sunt de
asemenea caracteristice vasele cu astfel de torţi2 1 . Judecând
mai ales după motivele ornamentale sesizate, locuirea de la

Dintre aşezările găsite în Maramureş, cele de la
Giuleşti şi Solotvino (Slatina) aparţin cu certitudine fazei
Suciu de Sus I.

Aşezarea de la Giuleşti a fo st identificată la vest de
loc.alitatc, pc malul drept al v r1i i Mcstccăni�, în apropi ere de
confluenta ei cu Mara, cu ocaLia ccrcdiiri lor cll:cluale i'n
anul 1 966 de către Radu l 'opa :;;i Mircea Zdroba în
aprop iere de locul numit ( imiuţ, pc terasa din stânga Marci,

Tisn, probabil de scmti\ du rnti\ , poate fi încadrat;! în faza

Co1ofcni TT.

Descoperirile Coţofeni din Dcprcsiuneu Murumu
re�ului, care se adaugă celor apăn1te in Depresiunca Lăpu

şului: Groşii ŢibleşuluF2, in Depre:iiunea Sălajului: OaJ1a

Disculiilc cu pri v irl' la Înl'adrarca l'ronolog1că ��
tenomenologică a c ulturi i Co\o f'eni nu sunt desigur încă
încheiate, astfel ca nu s-a stab i l it deocamdata cu certitudine
dacă această c ul turl, in întreg im e sau doar parţial, ap� i ne
deja epocii bronzu l u i , ori dac:! ea premerge ace<"lst:l epocll .
Este de notat că manifestă1i le d i n reciunile ÎllYeci..nate, con
temporane cu cultw·a Coţofcni sau unele chiar mai recente

unde săten i i indicau existen!a

unei munustiri,

tmde n-au fost depistate decât câteva f'ragmcntc cerarn ice
p re i stor i ce �i IJTI f'ragrriC!It de topor de pi a lrii , despre c are
s-a presupus că sunt legate de locu irea de pe valea Meste

acolo

de Sus21, şi în Câmpia Someşană: Seini24, indică rap t u l că
ari a de riispândirc a acestei culturi era mult mai extinsă
decât s - a ban u i t la un moment daf!5, ca cuprinzând in intre
gime şi nordul Transilvaniei.

dar

căniş12

Ai�.:i a fost dezvelit.ă o s in gurl'l locuinţă, de tipu l
semihonlei, parţial distms;! de vale. Cercetările, pc care
le-am efectuat în 1 96!l. n -au dus la descoperirea a ltor urme
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de l ocu iTe , dar nici la sesizarea vrcLului strat de cul tură. Pare
totuşi puţin prohahi l ca în acest loc sii fi existat doar o locu
inţă izolată. Depistarea altora nu a fost in sii , pos i b i l ii
datorită curac leml ui restrims al cercetării, aceasta şi din
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specifice ceramicii Otomani şi Suciu de Sus, care se dato
rează, aproape cert, aportului primului aspect la geneza
celui de al doilea, este evident că cele două culturi au reper
tarii de forme ceramice şi de decor deosebite. Aria de răs
pândire a culturii Otomani nu s-a extins la nord-est de râul
Crasna şi, în mod cert, n-a cuprins nici nordul Transilvaniei
şi nici Ucraina Transcarpatică. Pentru Maramureş, singurul
aspect cultural al Bronzului mijlociu semnalat până în pre
zent este cultura Suciu de Sus, ambele aşezări sumar des
crise mai sus aparţinând fazei timpurii a acestei culturi.

cauză că locul este acoperit în bună parte de construcţii
recente, ce nu permit investigaţii de amploare. Nu este
exclusă nici posibilitatea ca o parte a aşezării să fi dispărut
datorită repetatelor inundaţii.
Ceramica găsită33 este în întregime fragmentară şi
se încadrează în două categorii : una relativ fină, de culoare
neagră-cenuşie sau gălbui-roşiatică, din pastă având ca
degresant nisip şi pietricele foarte mărunte, cea de a doua,
mult mai numeroasă, de factură grosolană, de culoare roşi
atică sau gălbuie, mai rar cenuşie, din pastă având ca degre
sant cioburi pisate şi pietricele. Fragmentele recuperate per
mit doar în cazuri rare întregiri parţiale, astfel că nu se pot
stabili cu siguranţă decât unele dintre tipurile ceramice
prezente la Giuleşti. Câteva fragmente de ceramică fină
provin de la ceşti, căni şi oale. Majoritatea ceramicii
grosolane este formată din fragmente de oale în formă de
sac şi de oale cu pereţii bombaţi. Tot acestei categorii îi
aparţin şi cele trei fragmente de vas vatră. Deosebirile din
tre cele două categorii ceramice se menţin şi în privinţa
decorului. Ceramica fină este ornamentată în exclusivitate
în tehnica inciziei, astfel fiind realizate spirale, ce acoperă
spaţii mari de pe pereţii vaselor, arcuri însoţite de succesi
uni de linii oblice, care se plasează de regulă în partea supe
rioară a vaselor, crestăruri oblice sau verticale, dispuse pe
marginea oalelor. Cele mai multe dintre fragmentele de
ceramică grosolană sunt ornamentale cu striuri, ce acoperă
întreaga suprafaţă a pereţilor, iar pe margine sau imediat
sub aceasta cu brâuri alveolate. La un singur fragment,
brâul alveolat este însoţit de o creastă alveolată, uşor oblică.
Două frabwente de picior de vas vatră sunt striate pe
ambele feţe, unul având şi o deschizătură circulară, iar celă
lalt şănţuiri oblice la bază. Mai este de remarcat un frag
ment, tot din categoria ceramicii grosolane, cu un orificiu
circular sub margine.

Doar ceramică fină ornamentată cu motive incizate,
alături de ceramică grosolană, striată, a ieşit la iveală şi în
aşezarea de la Bârsana, cu prilejul unui mic sondaj de ver
ificare efectuat în 1 968 pe ridicătura prelungă din centrul
localităţii, în stânga Izei, numită Cetăţuia42, în cea de la
Sarasău, într-un punct neprecizat la est de localitate, între
capelă şi moară, unde a efectuat cercetări de suprafaţă Radu
Popa în 1 97043, în cea de la Sârbi, în locul numit Valea
Popii, care a fost identificată de Francisc Nistor în 1 965, cu
prilejul verificării locului şi condiţiilor de descoperire a
depozitului de bronzuri format din topoare cu disc şi spin44,
precum şi în cea de la Sighetu Marmaţiei-"Cireghi", pe a
doua terasă a Tisei45. Caracterul restrâns al cercetărilor în
fiecare dintre cele patru staţiuni menţionate permit în
momentul de faţă doar aprecieri provizorii, s-ar putea însă,
ca unele dintre ele, dacă nu chiar toate, să fi aparţinut exclu
siv fazei Suciu de Sus 1 .
Descoperirile de metale din Maramureş databile în
Bronzul mijlociu sunt relativ puţine: topoarele cu disc de
tip B 1 de la Sighetu Marmaţiei, unul descoperit mai demult
şi păstrat la muzeul din Debrecen46, celălalt apărut relativ
recent, cu prilejul construirii unui bloc de locuinţe în cen
trul oraşului, aflat în colecţiile Muzeului Maramureşean47,
toporul cu gaura de înmănuşare transversală de tip Hajdu
sa.mson de la Sârbi, punctul Mestecăniş4s, apărătorul de
braţ de la Belaia Cerkov (Biserica Albă), găsit încă din se
colul trecut şi ajuns în colecţia lui Ioan Mihalyi de Apşa49,
depozitul de bronzuri de la Săpânţaso şi, probabil, inelul de
aur de la Onceşti5 1 .

Aşezarea de la Solotvino (Slatina) se afl ă pe malul
drept al Tisei, pe o ridicătură cu altitudinea maximă de 290
m, cu pante abrupte pe trei direcţii, ce-i oferă o apărare na
turală, şi cu o pantă mai lină, cea dinspre est, unde există o
fortificaţie, constând din val şi şanţ, apreciată ca fiind ame
najată încă din epoca bronzului34 _
Î n cursul săpăturilor efectuate aici între 1 99 1 şi
1 993 au fost găsite, în nivelul ce aparţine epocii bronzului,
resturile unei locuinţe de suprafaţă, cu un inventar relativ
bogat, format din ceramică, precum şi obiecte de piatră şi
bronz3S_ Ceramica apărută şi în această aşezare este de
două categorii: fină şi grosolană, formele sesizate fiind
oalele, castroanele, străchinile, vasele vatră, strecurătoarele
etc. Ceramica fină este decorată cu motive incizate: tii
unghiuri haşurate, linii duble unghiulare, spiralice, curbate
sau drepte, cu duct orizontal, acestea din urmă unite cu
scurte linii ve1ticale, marginile vaselor fiind de obicei
crestate, iar ceramica grosolană este de regulă striată, mar
ginile vaselor fiind alveolate36. Dintre celelalte descoperiri
se remarcă un vârf de săgeată din obsidian, un fragment de
brăţară de bronz şi o fusaiolă37.

Dintre aceste descoperiri, mai timpurii sunt toporul
de la Sârbi, apărătorul de braţ de la Belaia Cerkov (Biserica
Albă) şi, eventual, inelul de aur de la Onceşti. Ele aparţin
primei faze a Bronzului mijlociu din Transilvania, carac
terizată de depozitele de bronzuri de tip Hajdusamson-Apa
şi de tezaurele de aur de tip Ţufalău. Celelalte descoperiri
reprezintă mărturii ale celei de a doua faze a Bronzului
mij lociu din Transilvania, căreia îi sunt specifice depozitele
de bronzuri de tip Koszider.
Bronzul târziu din Maramureş este cunoscut mai
ales prin numeroasele descoperiri de bronzuri şi de aur.
Aşezări le, ce pot fi atribuite cu siguranţă acestei etape, sunt
deocamdată puţine, şi mai mic fiind numărul celor cer
cetate prin săpături.
O astfel de aşezare se află la Călineşti. Ea a fost
identificată, cu prilejul unor cercetări de suprafaţă des
făşurate în primăvara anului 1 97052, într-o mică depresi
une, străbătută de valea Rogoazelor, afluent dinspre răsărit
a Cosăului, la cea l km est de localitate, în locul numit
Rogoaze. Aici se găseşte şi o aşezare din secolele de în
ceput ale mileniului 1 e.n. Primele săpături au fost între

Cercetările din anul 1 996 desfăşurate pe Cetăţeaua
de la Solotvino (Slatina) nu au permis decât dezvelirea unei
cantităţi mici de ceramică din epoca bronzului, de aceeaşi
factură cu cele apărute anterior3g.

M<tterialele din epoca bronzului de la Solotvino
(Slatina) au tost atribuite, la prima lor semnalare, culturii
Ot onw n i W . O >1";! fd d�' încnclmre a tost propusă şi pentru
dcscopcririk de la Giuk�ti.'Hi, deşi RadlJ Popa, în mono
grafia dedicată cercetări lor arheoloJ.,ri ce din acea�tă l ocal i 
tate, le considera ca foarte probabi l e milrturii ale prezenţei
culturii Suciu de Sus în M nrarnurcş4 1 .
Cu toa te nsemilnilrile dintre motivele ornauu;n lak
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prin se in 1 Y7 1 de către dcscopcritorii sta(iunii. apoi, în anii
um1ători, de alte colectivt: de cercclar�:, un raport uc si:ipi:i11Jril m<ti consistent tiind ruhheat d oa r eu pnvm: la prima
campani e"\ precum şi o notă tără i l ustraţi i cu privire la
sondaju l e fectuat în 1 979"4, atunc i �:âml au filst ucscopcritc
�i resturile unei l oc u i n ţe de suprafa(.ă. Aceasta era uc 1unni:i
drcptungh iu lară, cu d i mens i u n i l e de 3,5/4 m, într-unul din
col1uri având şi o vatră.
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Ce�mica găsi� în aşezare este fără excepţie frag
_ dm acest motiv nu pot fi stabilite decât unele din
mentara.
formele de vas prezente aici. Ca în toate aşezările Suciu de
Sus. şi la Călineşti - "Rogoaze" există o ceramică mai fină
relativ bine arsă, ornamentată în tehnica exciziei-inciziei ş
a canelării (fig. V. 1 -5). Printre fragmentele de acest fel se
remarcă unul, ce provine de la un vas cu gâtui înălţat şi cor
pul puternic bombat, omamentat cu motive spiralice (fig. V.
3). Prezenţa acestuia indică cu certitudine încadrarea
aşezării printre cele ale fazei Suciu de Sus II. Dintre frag
ment; le de ceramică grosolană, cele mai multe aparţin unor
oale m formă de sac sau de borcan, cu marginea mai mult
sau mai puţin răsfrântă în exterior (fig. V, 8- 1 1 , 1 3- 1 7, 2 1 22; VI, 2-4, 8- 1 6, 1 9-22), vase c u marginea mult răsfrântă
în exterior şi corpul bombat (fig. VII, 8-9), castroane (fig.
VII. 7), vase vatră (fig. VII, 1 3-1 5). Ele sunt ornamentale
cu striuri, însoţite de brâuri crestate sau alveolate pe mar
gme.

cultura Suciu de Sus, în faza a doua ele coabitând cu ele
mente noi, ce caracterizează mai multe aspecte culturale
într-un interval de timp mai îndelungat. Printre acestea din
urmă se remarcă în special ceramica canelată, de obicei
u lu colorată, neagră în exterior, roşie, gălbuie sau cenuşie
m mtenor.

i

?�

Este posibil ca evoluţia culnrrală din Maramureş să
se fi desfăşurat între aceleaşi coordonate sau între unele
apropiate de cele mai sus descrise. La argumentele mai
mult teoretice în acest sens se adaugă încă unul, şi anume,
descoperirea la Onceşti a unei ceramici asemănătoare cu
cea a fazei Lăpuş 167. N-ar fi exclus totuşi ca fenomenele
petrecute aici să fi fost într-o oarecare măsură diferite de
cele din regiunea învecinată sudică, astfel că unele aspecte
ale culturii materiale într-un anumit moment cronologic să
fie deosebite, în timp ce altele, cum sunt mai ales produse
le metalurgice, să fie identice.
Ceramica canelată apărută până în prezent în Mara
mureş diferă de cea din faza a doua a necropolei tumulare
d� la Lăpuş, respectiv de cea din staţiunile contemporane ei
"
dJ n J? epresi_unea Lăpuşului (Lăpuş-"Gruiul Târgului ;
"
_
L1botm, Sucm de S_us - "?e şes etc.). Acest fapt s-ar putea
datora, e��ntu�l, ŞI unui anun_u t decalaj cronologic intre
descopermle dm cele două regmni.

O aşezare contemporană cu cea de la Rogoaze a
fost descoperită, tot la Călineşti, în anul 1 984, la cea. 200
m nord-vest de Grajdurile CAP, în apropiere de drumul
Călineşti-Comeşti, pe terasa din stânga Cosăului55. Mate
rialul ceramic adunat (fig. V, 6-7, 1 2, 1 8-20, 23-24; VI, 1 ,
5-7, 1 2- 1 3, 1 7- 1 8, 2 1 ; VII, 1 -2. 4-5, 1 0- 1 2, 1 6) provine. se
pare, din gropi cu gura circulară, distruse în timpul aratului
cu tractorul.

Cea mai cunoscută aşezare din Maramureş cu cera.
mică canelată este cea fortificată de pe Dealul Cetăţii de la
Stghetu Mar:naţiei, înălţată până la 5 1 3 m, faţă de 274 m,
cota oraşului. Datorită poziţiei şi configuraţiei sale, dealul
�st� apărat natural pe trei laturi şi doar înspre Ianrra sa ves
tica, unde platoul se leagă de şirul altor dealuri a fost ame
najată o i �punătoare fortificaţie de pământ. Aş zarea a fost
descopentă de Francisc Nistor şi a fost cercetată' sub conducerea lui Kurt Horedt, în 1 964 şi 1 96568 .

În aceeaşi localitate au mai fost identificate două
aşezări din epoca bronzului, în punctele Mănăstirea şi Cetă
ţeaua, în prima fiind executat şi un sondaj de verificare56.
Din păcate, lipsesc informaţiile mai detaliate cu privire la
aceste cercetări, iar soarta materialului descoperit este ne
cunoscută.

�

Alte aşezări Suciu de Sus în Maramureş au apărut
la Bârsana- "Podul Miresii"57, Bogdan Vodă - "La
"
"
Podeţ 5 8 , Ieud - "Podul de la gura Gârbovei 59, Sarasău "
"Lazu Mare':60, Sarasău -"Vascapău 6I, Crăciuneşti - "La
mohâlcă"62. In toate aceste aşezări au apărut forme de vase
ce par să fi aparţinut unei faze mai evoluate a culturii,
lipseşte însă, deocamdată, ceramica ornamentată în tehnica
exciziei-inciziei, criteriu sigur de încadrare în faza Suciu de
Sus II. Stabilirea certă a etapei de evolutie culturală, căreia
îi aparţin aceste aşezări, va putea fi re�lizată numai prin
săpături sistematice de amploare.

r

Potrivit descrierii autorului cercetărilor, valul de
apărare de pe Dealul Cetăţii, în lungime de aproximativ
2�0 f!l· are o ormă încovoiată şi înconjoară cea. o treime
dm CJrcumfe�nţa platoului. Pământul necesar pentru um
plutura valulm, care are la bază o lătime de 1 7 m a fost scos
de pe ambele laturi. În val a fost seshată o zonă ormată din
arsură şi pământ, străbătută de dungi roşii, ce indică locul
unor bâme arse, care au înroşit şi pământul din jur. Acest
strat av�a in�-un? din secţiunile cercetate I l m lungime şi
_
1_,30 m malţJme,
m cealaltă 4,20 m lungime şi 0,40 m înăl
ţime. Umplunrra valului se ridica până Ia 3 m69.

Cercetărilor viitoare le revine şi sarcina de a lămuri
problema extinderii în timp a culturii Suciu de Sus în
Maramureş, respectiv a etapei cronologice în care se înscrie
stărşitul său în regiune. Părerile exprimate cu privire la
d�a� culturii pe ansamblul ariei sale de răspândire sunt
d1fente, după unii, ea îşi încetează existenţa încă la sfărşitul
Bronzului mijlociu6J sau la stărşitul primei faze a Bron
zului târziuM, după alţii ea se prelungeşte, pentru un răs
timp mai mult sau mai puţin îndelungat, şi pe parcursul sau
până Ia stărşitul fazei a doua a aceleiaşi perioade, sincronă
în linii mari cu faza Reinecke Bronz D65.

�

. A�zarea apărată de val, de formă ovală (230 m
lungtme ŞI 1 70 m lăţime, care se reduce către botul dealu
lu până_ la 70 m), a fost locuită pe o mare întindere, dar cu
o mten �Itate redusă, aşa cum rezultă din grosimea redusă a
stratulut de cu tură. Se par� că aşezarea nu a fost ocupată în
_ CI a servit mm mult ca loc de refugiu şi apărare
permanenţă,
pentru populaţia din jur70.
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Printre fragmentele ceramice descoperite în
aşezarea fortificată de la Sighetu Marmatiei se remarcă
câtev� ce aparţ ! n unor vase mari, cu pereţii @-oşi, de culoare
neagra-roşie ŞI cu suprafaţa canelată. Pe baza acestora.

În Maramureş nu există în prezent nici o desco

perire Suciu de Sus, care � r putea consti i U!l argument
pen tru u!la sau alta dmtre Ipotezele enun(ate. In r i unea
Imediat mveemată. ce<:� a Dcprcsiunii Lăpuşului, c vo l u l i <t
c ul t ural pe trec u t pc pan.: ursul Bronzului târ.<:iu es te mi.tlt
mai elucidată, Je�i �i aici rămân nc necunoscute unele
d e l i i Mai ales. pe haza eerceU.uilor din necropola tumu
lara de la Lăpuş s-a pu t t com;hidc ca în urma unei
�ndclu ngatc dezvoltări, dctcnninalfl în pri� cipa l de faclori
mtcn_1 1_ _, ilar cle�fl•-:;uratfi -;;i in conilitiilc unor prcf.'1ccri pc
spa(n m;n man, a avut l oc tr.msli1nnarea treptatli a tr;:isă
nnilor vieţii m<lteriale şi spirinmle. locul culn1rii Suciu de
Sus 11ind luat de grupul Lăpuş66 În ambele faze ale acestui
grup sunt prezente masiv e l em nte c
i au aseendcnţa în

f

aşezarea a fost atribuită culturii Gava şi datată în Hallstati:
A 1 1 . C_an ti t a mică de ceramicl! recoltnt11, şi en în între
gnne ITOJgJŢJ�'�tOJr.l , clar şi l i psa oricăror piese de mctul, fut·
culturaHl şi cronologică a aşezării
Avand m vedere rrezen [a la Sighett1 Manm1ţiei a unor cas
troane cu mar n a dreaptll. sau tra<>e n srr intcrior72, cnrc
.
lipsesc dm rcpcrton u l ccramic Ll\puş II, este evident că
aşezarea de pc Dealul Cclă(ii nu apar(ine grupului LăpUţ;.
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rro�lc�atJea mcadrarea
gi e
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Castroane asemănătoare celor de l a S i ghetu M ar
şi intr-o altă staţim1e din Mara
m u reş ŞI anume
c a de la Bogdan Vodă (Cuhca), la eca.
300 m est de centrul actual al satului, în locul numit Mănă-

maţiei
. .
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Date noi cu privire la preistoria Maramureşului
crare, nefiind cunoscut nici un tipar de turnare sau vreun alt
obiect folosit în acest proces. Judecând după numărul mare
al descoperirilor, se poate totuşi presupune că resursele de
minereuri ale Maramureşului au fost exploatate, foarte pro
babil chiar mai intens decât în alte regiuni, pe o perioadă
îndelungată a Bronzului târziu şi că au existat ateliere lo
cale, eventual specializate în confecţionarea unor anumite
sortimente de obiecte.

stire. Cercetările de aici, efectuate în 1 964 şi 1 965 de un
colectiv condus de Radu Popa, au avut ca obiectiv primor
dial dezvelirea unei biserici de piatră medievale şi a cimi
tirului aferent acesteia, dar au pus în evidenţă şi un strat
preistoric, cu o grosime maximă de 0.50 m, un pământ cas
taniu-lutos, pigmentat cu rare fragmente de cărbune, în care
s-au descoperit pete de arsură şi ceramică, petele fiind
interpretate ca provenite probabil de la vetre sau de la
podeaua incendiată a unor locuinţe de suprafaţă7·1 .

Descoperirile de metale sunt surse de cunoaştere a
nivelului tehnologic al epocii căreia îi aparţin, a uneltelor
folosite în diverse preocupări, a armelor şi tehnicilor de
luptă. a portului şi podoabelor purtate, a motivelor decora
tive ,.Şi simbolice preferate, a direcţiilor relaţiilor comerci
ale. In acelaşi timp, ele permit şi sesizarea unor aspecte ale
vieţii religioase, marea majoritate a depozitelor. dacă nu
chiar toate, fiind depuneri, efectuate în cadrul unor cere
moniale de cult.

Ceramica scoasă la lumină este în întregime frag
"
mentară, doar un singur castron, spart in situ , putând fi
"
reconstituit în totalitatc7� . Cele mai multe frabrmente provin
de la oale în formă de sac, cu marginea rotunj ită sau uşor
răsfrântă în exterior, de culoare roşiatică sau cafenie, din
pastă cu cioburi pisate, arse mediocru sau slab (fig. VIII, 1 8). Unul dintre fragmente (fig. VII I , 5 ) are marginea alveo
lată şi pereţii striaţi, decorul celorlalte constă din butoni de
dimensiuni mari, uneori dubli. Remarcabile sunt frag
mentele dublu colorate, negre în exterior, roşii sau cenuşii
în interior, dintre care unele provin de la vase de dimensiu
ni mari, cu marginea lată şi răsfrântă mult în exterior, gâtui
înalt şi corpul pântecos, ornamentale cu caneluri late (fig.
VIII, 9- 1 1 ). Astfel colorat mai este un fragment de fund de
vas, ornamentat cu două caneluri înguste, orizontale (fig.
VIII, 1 2), precum şi un fragment de castron cu marginea
răsfrântă în exterior şi pereţii tronconici, canelaţi în interior
(fig. IX, 9). Castronul întregibil menţionat (fig. IX, 1 O) este
de asemenea negru- cenuşiu în exterior, roşu în interior şi
are marginea trasă înspre interior, pereţii tronconici, orna
mentul fiind constituit din caneluri late oblice, dispuse în
partea superioară a vasului (dimensiuni: înălţime 0,25 m,
diametru] gurii 0,5 1 m, diametru] fundului O, 1 3 5 m). Au
apărut şi câteva fragmente de străchini cu marginea deco
rată cu caneluri răsucite în formă de turban (fig. IX, 5-6) şi
bol uri cu pereţii curbaţi (fig. IX, 1 , 3, 7) sau profilaţi (fig.
IX, 2, 4).

Având în vedere datarea depozitelor maramureşe
ne, este evident că obiceiul depunerilor votive de piese de
metal îşi are începuturile în această regiune în Bronzul mij
lociu, dar are o largă răspândire, la fel ca în întregul spaţiu
al Tisei superioare, în Bronzul târziu. Numărul cel mai
mare de astfel de depuneri aparţine fazei a doua a acestei
perioade, în care se încadrează majoritatea depozitelor de
tip Uriu-Opalyi.
Depozitele de acest tip din Maramureş sunt fonnate
dintr-un număr relativ mic de piese, care aparţin uneori
unei singure categorii de obiecte (depozite de topoare cu
disc şi spin, depozite de brăţări etc.). O particularitate a
celor din această regiune este lipsa din compoziţia lor a
pieselor de harnaşament şi varietatea mică a podoabclor.
Puţine sunt şi piesele de import, pe care le conţin, de exem
plu secera cu cârlig din depozitul al patrulea de la Sighetu
Marmaţiei77.
Depozitcle fazei unnătoare sunt mult mai puţin
numeroase, în schimb unele dintre ele, cum sunt cele de la
Bogdan Vodă7X şi Câmpulung la Tisa III79, conţin un număr
foarte mare de piese. Pentru prima dată apar în compoziţia
lor piese ca spade, cuţite, centuri. ace etc. Cele mai multe
sunt alcătuite din fragmente, piese uzate şi turte, sunt însă
câteva, precum cele de la Bârsanaxo şi Crasna VişeuluiX I ,
care sunt formate din piese întregi.

Unele dintre formele de vas apărute la Bogdan
Vodă, cum sunt vasele pântecoase înalte, negre-roşii, şi oa
lele în formă de sac, se întâlnesc frecvent în grupul Lăpuş.
dar şi în alte aspecte culturale cu ceramică canelată, inclu
siv în cultura Gava, alte forme, precum castroanele şi stră
chinile, îşi au corespondentele mai ales în cultura Gava75,
lipsind din repertoriul Lăpuş. Având în vedere mai ales
aceste analogii, aşezarea de la Bogdan Vodă -"Mănăstire",
precum şi altele din Maramureş cu materiale similare pot fi
atribuite culturii Gava, datarea lor mai exactă rămâne însă
problematică. Pare probabil că aceste aşezări nu apm1in
fazei timpurii a culturii, sincronă cu faza Lăpuş Il, ci uneia
mai recente. Aşa cum dovedeşte vasul depozitului de
bronzuri de la Şieu 1 176, cultura Gava este prezentă în Mara
mureş şi pe parcursul fazei a patra a Bronzului târziu, ce
corespunde fazei Hallstatt B 1 din Europa centrală.

S-a considerat la un moment dat că numărul depo
zitelor de bronzuri din Maramureş, ca de altfel, din întreg
nordul Transilvaniei, databile în perioada corespunzătoare
Hallstatt-ului B este extrem de mic, centml lor de greutate
deplasându-se înspre centrul şi sudul TransilvanieiX2.
Descoperiri noi, care se adaugă unora mai vechi, neluate în
seamă de cercetarea modernă din diverse motive, indică
însă, o realitate întrucâtva diferită, în sensul că în zona
menţionată sunt prezente într-un număr relativ mare, com
parabil cu cel din centrul Transilvaniei, depozite de bron
zuri, ce aparţin cu precădere fazei celei mai recente - a patra
- a Bronzului târziu, corespunzătoare fazei Hallstatt B 1 .

Lipsesc în totalitate din Maramureş descoperirile
care ar permite o cunoaştere măcar lacunară a evoluţiei cul
turale de aici în etapa imediat posterioară acestei faze. Se
poate doar bănui că şi acest teritoriu, ca de altfel întreg nor
dul TransiJvaniei, se depopulează parţial pentru o anumită
perioadă. Incepând de pe la mijlocul secolului al Vlll--lea
î.e.n., ce corespunde cu debutul epocii fierului în jumătatea
estică a Bazinului carpatic, viaţa materială şi spirituală a
comunităţilor se des!aşoară între coordonate noi, sensibil

După această fază, lipsesc din Maramureş desco
peririle de bronzuri de orice fel. Dintr-un motiv ce nu poate
fi precizat, obiceiul depunerilor de metale dispare. Este de
presupus că acum încetează şi activitatea minieră, dar şi cea
metalurgică din regiune, situaţie cauzată, poate, de dispar
itin resurselor de minereuri exploatabile cu tehnologia şi
metodele av ute l a di spoziţie în uccu epocă.

dife1;te de cele din epoca broJuului.

Spre deosebire de intonnnţiilc cu priv ire la evoluţia
culturalil d i n Rroruul tâu.iu în Muntmurl·�. ede referitoare
la metal u rgin brotutrlui �i mu ului Jin aCl:sl spa[iu în aece:L�i
perioadă sunt mult mai numeroase. este de rernan:al însi:'t,
că lipsesc de aici orice fd dL• J<tlc Îl! lcg�tlLU�I l"U iuL· Lu ilc Jc
exploal4tre a rn inereurilor, p rec u m şi eu atelierele de prelu-
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În Maramurc� a funcţional, cu precădere pc p arcur
sul perioadei U n u Op:J.Iyi, �i un importunl ct�ntru de me
talmgie a aurului. Oove7ile ex istentei sale sunt numeroase
le tenurc de aur dcscupcrile, diniTe care cel mni importnnt,
prin cantitatcu şi vurictatca pieselor, csle cel de la Sarasău X1 .
D i n f;:v:ele corespunzi\toiuc Hulblall-ului A �i n l i p se sc as i -
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fel de tezaure. Aurul însă, a continuat să fie folosit, foarte
probabil. şi în cursul acestor faze. Un argument în acest
sens este prezenţa unor inele de tip Brăduţ, ca piese refo
losite. într-unul din tumulii necropolei de la Iza ux� .

Sarasău, în punctul numit Zăpodie, pe terasa în pantă lină
de pe malul stâng al văii Sarasăului, apuent al Tisei, la cea.
1 km de centrul actual al localităţii. In acelaşi loc se mai
află o aşezare prefeudală şi una medieval timpurie. Cerce
tările arheologice au început aici în 1 966 şi au continuat, cu
intermitenţe, până în 1 976 sub conducerea lui Radu Popa,
apoi sub îndrumarea lui Georgeta Maria I uga. Un raport
mai consistent, în care însă, sunt numai mentionate desco
peririle hallstattiene, a fost publicat doar cu privire la rezul
tatele primelor campanii de săpăturiR6.

Descoperiri din prima epocă a fierului sunt cunos
cute din puţine staţiuni maramureşene. Una dintre ele se
află în locul numit Certeze (Lazuri), pe deja amintita terasă
înaltă a Tisei, în apropiere de localitatea Tisa. Aici a apărut
o cantitate relativ mare de material hallstattian, într-un strat
subţire însă, în care erau prezente şi artefactele Coţofeni
menţionate, dar şi unele din mileniul I e.n. In afară de cera
mică, au mai fost descoperite două obiecte de fier: un cuţit
şi un piron, precum şi câteva obiecte de lut ars.

Nivelul de locuire preistoric de la Zăpodie nu depă
şeşte decât rareori grosimea de O, 1 0-0,20 m, fiind mai con
sistent în apropierea unor complexe (gropi, vetre, locuinţe).
Din păcate, şi acestea sunt doar men�onate87, documentaţia
cu privire la ele nefiindu-mi accesibilă. Aşezarea a fost
atribuită mai întâi Hallstatt-ului timpuriuss, apoi celui târ
ziu, existenţa sa fiind pusă în legătură cu o pretinsă puter
nică influenţă Kustanovice în Maramureşs9_

În ceramica de la Tisa se resimt într-o oarecare mă
sură tradiţiile epocii bronzului, în special în ceea ce priveşte
elementele de decor: brâuri alveolare. proeminente. cane
luri. Chiar şi unele forme de vase, cum sunt străchinile cu
marginile invazate, se pot raporta la aceste tradiţii. Există,
fireşte, şi o multitudine de elemente noi, care împrumută
ceramicii o coloratură specifică, inconfundabilă, clar difer
enţiată de cea a epocii bronzului. Remarcabil este însă, că
trăsăturile definitorii ale ceramicii de la Tisa nu se regăsesc
în staţiunile din regiunile învecinate. Prin caracteristicile
ceramicii sale, descoperirea maramureşeană pare să fi apar
ţinut unui grup cultural independent, specific poate doar
unui teritoriu mai restrâns. Oricum, este sigur că aspectul
căruia îi aparţine aşezarea de la Tisa, precum şi, probabil,
"
cea de la Ieud - "Podul de la gura Gârbovei , unde au fost
găsite, la suprafaţă, fragmente ceramice asemănătoaress,
este distinct de cultura Kustanovice, răspândită de aseme
nea în zona Tisei superioare.

O astfel de influenţă nu poate fi negată, mai ales că
graniţa estică a culturii Kustanovice se găseşte în proxima
vecinătate a Maramurcşului9D, totuşi ceramica descoperită
la Sarasău este diferită de cea a acestei culturi. Ea poartă
amprente particulare, care o deosebesc clar şi de ceramica
hallstattiană târzie din alte staţiuni transilvănene. Este de
presupus că Maramureşul, la fel ca şi în etapa anterioară,
cunoaşte şi în Hallstatt-ul târziu o evoluţie distinctă, carac
terizată prin prezenţa unui aspect cultural deosebit de cele
ale regiunilor învecinate.
Integrarea Maramureşului într-o arie culturală ex
tinsă are loc câteva secole mai târziu, atunci când şi în
această regiune îşi face apariţia civiliza�a dacică.

O altă aşezare hallstattiană a fost pusă în evidenţă la
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Cetatea dacică "Valea Zânelor" - Covasna
INTRODUCERE

Întrucât partea de sud-vest era cea mai convenabilă, am
curăţat o zona de pe platou şi Terasa 1-a.
Deoarece modul de prezentare a fortificaţiilor în raportul
lui Z. Szekely ridica unele probleme şi pentru a avea o axă de
raportare a săpăturilor noastre, am curăţat, lărgit şi adâncit secţiunea
din 1 968, pe Platou şi Terasa 1-a. S-a constatat, astfel, că Secţiunea din
1 968 n-a atins, în cea mai mare parte, stratul steril din punct de vedere
arheologic.
De asemenea, am efectuat o suprafaţă de 4 X 4 m pe
Terasa I-a şi am dezvelit o porţiune din fortifica�a Terasei l-a, aflată
la vedere, între două secţionări anterioare.
Rezultatele acestora vor fi prezentate în continuare.
Până la ridicarea topografică corespunzătoare, am efec
tuat o serie de măsurători, care trebuie privite ca relative, întrucât
arboretul căzut şi vegetaţia abundentă n-au permis observaţii sigure.

Cetatea "Valea Zânelor" a fost ridicată pentru a controla
accesul din sud-estul Transilvaniei înspre/dinspre sudul Moldovei,
îndeosebi pe valea Oituzului. l
Muntele pe care se află cetatea, având cota 930 m, este si
tuat la întâlnirea a două văi; el este înconjurat de munţi mai înalţi,
ferindu-1, astfel, de o serie de intemperii şi asigurând, totodată, vi
zibilitatea spre depresiunea Sf.Gheorghe. Este probabilă existenţa
unor puncte de observaţie pe crestele munţilor mai înal� din jur.
Amenajările au cuprins tăierea promontoriului şi a 3-4
terase pe laturile de N, V si S; partea dinspre est este foarte abruptă.
Tăierea pe direcţia vest a muntelui a dus aici la forma triunghiulară a
Teraselor l, II şi III.
Munţii de aici au rezultat prin încreţire, structura lor fiind
de origine sedimentară: rocă, pietriş, nisip, loess.
Asrfel, prin terasare s-au obţinut atât rocă, cât şi lutul gal
ben folosit la ridicarea fortifica�ilor.
În urma dezastrului ecologic din 5-6 noiembrie 1 995
arborii din zona fortificaţiei, îndeosebi molizi şi pini, s-au prăbuşit,
aproape în totalitate, atrenând între rădăcinile lor p� din ziduri şi
complexe, ca şi inventarul din stratul arheologic.
Exploatarea mecanică a masei lemnoase trebuia suprave
gheată şi, apoi, întreprinse săpături arheologice sistematice pentru a se
salva cât mai mult posibil din acest monument.
Menţionăm că zona cetăţii, îndeosebi platoul şi Terasa l,
au constituit, decenii la rând, locul predilect pentru căutătorii de
comori şi diverse expediţii şcolare.
Cercetările sistematice de până acum au fost reduse.
În 1 942, Al. Ferenczi2 a trasat mai multe secţiuni, dar,

SĂPĂTURIARHEOLOGICE

este de forma ovală, având circa 29 X 25 m,
incluzând o suprafaţă de circa 700 m2. Din săpături le anterioare se
cunoaşte că pe marginea platoului era o fortificaţie circulară5 , ea fiind
Platoul

identificată şi în secţiunea noastră.
Chiar pe buza platoului se observa vestigiile unei fortifi
caţii ce constă dintr-o depunere ovală din pietre legate cu pământ gal
ben, ce are la bază o lăţime de peste 3 m, cu înălţimea păstrată de circa
1 ,00 m. Pietrele sunt de forme şi mărimi diferite; în partea superioară
se observă câteva zone cu arsură şi cărbune, probabil resturile pa
lisadei. Din aceste considerente, apreciem că platoul a fost fortifica!,
mai probabil, cu un val cu miez din piatră, dublat de o puternică pa
lisadă, decât de un zid, rară a se exclude, totuşi, şi ultima ipoteză.
Diferenta de nivel dintre platou şi Terasa 1-a este de circa
7,5 m. O mare parte din această pantă este ocupată, după noi, de ves
tigiile unui zid de susţinere a platou lui. Construcţia din piatră este în
pantă, având o lăţime de peste 4,00 m. În partea inferioară construcţia
are aspectul unui zid, pietrele fiind aşezate cu partea dreaptă spre exte
rior, asrfel creându-se un contrafort, înalt de 0,30-0,40 m. Pe pantă
pietrele sunt aşezate, din loc în loc, în trepte. Toată structura este
legată cu lut galben, neobservându-se vreo legătură cu lemn.
În schimb, la baza zidului de susţinere se observă cărbune
şi arsura de la câteva bârne masive din lemn, dispuse orizontal; din loc
în loc, ele erau, probabil, susţinute de pari verticali.
După opinia noastră, este vorba de un zid de susţinere a
platoului, ridicat într-o etapă ulterioară, şi nu de un zid de apărare,
întrucât, aflându-se la baza pantei, era nevoie de o înalţime de circa
4,00 m numai pentru a ajunge la baza platoului.
Se poate aprecia, în actualul stadiu de cercetare, că s-a
observat o alunecare a platoului şi, deci, necesitatea consolidării aces
tui a . Menţionăm, din nou, că muntele cslc funnat dintr-un amestec de

întrucât cercetătorul amintit a dispărut în timpul războiului, rezultatele
n-au fost publicate, nepăstrându-se nici documentaţia şi nici piesele
descoperite. Dispunem doar de câteva date sumare, publicate de
Z. Szekely. Totuşi, observaţiile sale sunt, în mare măsură, corecte.
În 194 , s-au întreprins cercetări de către C. Daicoviciu,
E. Chirila, S. Kiss, D. Protase, 1. 1. Russu si Z. Szekely, obţinându-se
o serie de date suplimentare, amintite, din păcate, doar într-o notă
sumară.3 Cu prilejul acestor săpături se notează o serie de date,

9

nemenţionate cu prilejul celorlalte săpături, şi care acum nu se mai
observă în teren: faptul că la capetele nord-vestice ale forificaţiilor
teraselor, lângă prăpastie, există turnuri şi că poarta cetăţii se află la
întâlnirea dintre Terasele a III-a şi a II-a. De asemenea, nu cunoaştem
soarta jurnalului şi a planurilor întocmite cu ocazia acelor săpături.
În 1 968, Z. Szekely a efectuat alte cercetări, între care o
secţiune de 109 m, ce traversa monumetul pe direcţia sud-vest.
Rezultatele au fost, parţial, publicate, în diverse revisle.4 Din păcate,
aproape Lut mulcriulul arheologic n-a mai putul li identitlcn.t în
M u,...cu l National Seeuicsc din Sf. Ghe�rghl'.
Cercetările nmtslre au avut câteva conditiunări, dclcnni
natc de prezenţa copacilor, a butuci lur, a crengilor şi a unei vegetaţii
abundente.

:

exploatării mase i lemnoa�e
�ăpăturilor in zonele cele tnai �i.<x.e.sibih..\ Jll n l ru a li'inlun
o scrie de ubscrv�qii uc�..�tarc sau cunlllze din săpăturilc antcrionrc.
Ne-�m propus supmvegherea

şi inccpcrc::a
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liless, rocă �i pietri� ce nu a�igură o stabilitate deosebită.
Observaţiile sb'atigratice atesta faptul ca sub val �i intre va l
şi zidul de su.��nere structura muntelui este i dcnti cil (roca măcinat� �i
piim:int), del'i este strat geologic, pe când pietrele valului şi zidului au
fo�l lcg�:�tc cu pământ galben; de <1�emene,1, P�'ştc lintilicaţii s-a depus
un Slrdl de pămiinl gui!JetJ.
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VALERIU SiRBU, VIORICA CRIŞAN
anterioară fortificării.

Terasa I-a are o lăţime de circa 15 m, exceptând coltul

Prin cercetările viitoare, urmează să se precizeze datele

vestic, ea fiind marginită de un zid cu o lungime de circa 200 m, deci

încă neclare.

cuprinde o suprafaţă de circa 3000 m 2 .
Zidul are o lăţime de 1 ,70-1 ,80 m, păstrându-se bine

Terasa a II-a este cea mai mare, cu o laţime de peste 1 5

ambele paramente, ca şi emplectonul.

m , perimetrul fortificaţiei depăşind 250 m , deci are o suprafaţă de

Paramentele zidului se păstrează pe o înalţime de

peste 3700 m2 . Z. Szekely afirmă că ea este apărată de un zid din

1 ,40- 1 ,50 m. apareiajul fiind format din 1 0- 1 2 asize. Întrucât structura
rocii permitea obţinerea unor laturi plate, nu este vorba de fasonarea

piatră gros de 8,80 m. 6 Dacă această grosime este reală, ea ar depăşi

pietrei, ci doar de selectarea unor pietre şi aşezarea lor în paramente,

cu mult grosimea zidurilor dacice obişnuite.

obţinându-se astfel aparenţa unui zid fasonat.

Oricum, vestigi ile acestei fortificaţii sunt impresionante şi

Emplectonul este format din pietre de diverse forme şi

ele se evidenţiază bine pe toată lungimea terasei. În campania

mărimi, liantul fiind doar lutul galben. Nu s-a sesizat folosirea lem

următoare vom intersecta fortificaţia şi vom vedea despre ce este

nului in structura zidului, nici în paramente, nici în emplecton. Nu

vorba. Nu este exclus, dată fiind grosimea, să fie vorba de un val cu

s-au observat urme de ardere.

miez din piatră.

Terenul a fost aplatizat prin terasare, aşezându-se apoi. un
rând de pietre, ce forma talpa zidului, care iese în afara apareiajului,

Terasa a III-a este mai scurtă, cu o lungime de peste 1 50

ridicându-se apoi paramentele. De asemenea, până la marginea pan

m şi cu o lăţime medie de 1 O m, deci cu o suprafaţă de minimum 1 500

tei, pe escarpă, s-a aşezat un strat de pietre, de diverse forme şi

m2 . Întrucât fortificaţia a fost întretăiată de un drum forestier, s-a

mărimi, pentru a întări stabilitatea zidului.

putut observa o depunere de piatră de peste 7 m lăţime, cu o înalţime

Întrucât n-am ajuns până la bază pe ambele laturi şi n-am

păstrată de peste 0,80 m. Întrucât zona era bulversată, iar fortificaţia

demontat zidul pentru a-i vedea profilul, nu putem fi siguri dacă s-a

era uşor alunecată, nu putem preciza dacă este vorba de un zid sau de

săpat un şanţ sau el a fost ridicat direct pe terenul plat obţinut.

un val cu miez din piatră. Oricum, între pietre era lut galben, deci s-a

Din observaţiile noastre preliminare şi din profilul interior

folosit acelaşi liant.

al secţiunii, fortificaţia terasei a fost refăcută, ea suferind o demante

Această terasă se află doar pe laturile de vest şi de nord.

lare anterioară părăsirii ei definitive.
Peste zidul cu paramentele păstrate pâna la 1 ,40- 1 .50 m se

Terasa a IV-a? Spre baza muntelui, pe direcţia sud-ves

află o aglomerare de pietre de formă ovală, legate cu pământ galben.

tică este probabilă existenta unei alte terase, care, probabil, n-a fost

De asemenea, la exterior, tot până la înalţimea paramentului şi până

fortificată. Este, probabil, Terasa a III -a la Z. Szekely, a cărui secţiune

la marginea terasării se află o depunere, probabil in straturi, de pietre

a intersectat-ă 7

şi lut galben. Este posibil ca în a doua fază să fie vorba de ridicarea

Lăţimea teraselor este relativă, întrucât alunecările de pe

unui val placat cu piatră, peste zidul anterior. Ipoteza este întărită de

pantele abrupte au dus la îngustarea lor.

descoperirea unor relativ numeroase fragmente de vase la exteriorul

STRAT/GRAFIA

zidului, peste stratul de pietre de la bază.
În acest caz, este vorba fie de o refacere a fortificaţiei. fie

Terasa I-a. Deşi lângă zid nu s-a ajuns încă la stratul ste

a existat, anterior, o aşezare nefortificată.

ril din punct de vedere arheologic, se pot face o serie de observaţii

Terasa I-a: la circa 25 m VNV de SI am dezvelit o

preliminare.

porţiune de zid, lungă de circa 3 m, întrucât aici se observa paramcn

Întrucât, în profilul sud-vestic al secţiunii S 1, se observă

tul interior, se află într-o zonă de curbură şi era mărginită de două

un strat arheologic ce intră sub baza zidului, este probabil ca pe Terasa

secţiuni anterioare, executate într-o perioadă pe care n-o putem pre

1-a să fi existat o locuire anterioră fortificării.

ciza. Zidul are o laţime de circa 2,00 m, paramentul exterior fiind aici

Acest strat arheologic, gros de 0,30-0,50 m, conţine multe

cel alunecat. Paramentul interior se păstrează pe o înalţime de

materiale din Hallstattul timpuriu, dar şi dacice. Rezultă, deci, ca la

0.40-0,45 m, format din 4-5 asize, fiind alese pietrele cele mai mari,

noua amenajare a terasei, din sec. 1 a.

cu una din laturi plată. La talpa zidului, spre interior, s-au aşezat iaraşi

terasei să se fi efectuat încă din prima epocă a fierului.

Emplectonul este format din pietre de diverse forme şi

Peste prima demantelare se afla un strat, gros de 1 7-20 cm,

mărimi, legate cu pământ galben. Nicăieri nu se observă urmele unei

de arsură, cărbune, cenuşă, fragmente ceramice, ce corespunde unui

structuri din lemn.

serios incendiu.

În zona de curbură a terasei, zidul este semioval, deci

Între cele două nivele de demantelare se află un strat arhe

schimbarea direcţiei s-a rezolvat lin, nu în unghi.

ologic, gros de 0,50-0,60 m, ce sugerează atât o nouă amenajare, cât

În concluzie, se poate afirma că zidul Terasei 1-a are o

şi o perioadă relativ îndelungată de locuire.

laţime de 1 ,80-2,00 m, fiind fonnat din două paramente cu părţile vi
zibile din pietre cu laturii<.:

p latc, plus

emplectonul,

A doua, şi ultima, dema.ntelarc corespunde perioadei de
fi ind la nivelul superior de demantelare a zidu
l u i . Nu se observâ, 'in zona ccrc<.:tată de noi urmele vrew1ui putern ic
incendiu. Cronologic, ca poate li pla�ată, probabil, în perioada

ca liant folosm

inectare a Joc:.uirii, ea

du-sc lutul galben. Nicaieri. deocamdat;l, nu s-a ohscrvm o stnrctura
de lemn.

Piatra folos it.�

este

din

locală, re.-ultată

tLTdsare, şi

are

structuri, mărÎiti..Î, !urme �i culori diferite. ! Jnele pietre au culoarea
roşrc, iar prin dcza�re!larca lor se

de

1 ,50

m.

În

dă ilnpresia unei

zona cercetată, zidul s-a păstro.1L

pc

o

războaielor daco-romane.

ÎI1cendicri.

î na l ] i me maximă

Se obscrv<1 o etapă de demamelan:: �i <.k refacere. urmând
o locuire indelungntli, până la părăsirea ci clelinitivii. Nu este
exclusi\ o refacere, prÎIJt.r-wl val.
Observaţiile straligmfice sugercn7li �i o lncni rc dac·idl

Chr., s-a distrus o locuire hall

stattiană destul de intensă. Este foarte probabil ca prima amenajare a

câteva pietre.

apoi
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MATJ:."RlAL UL ARHF.Ol.OGIC
Epoco bronzului: doar două frdgmente de vase, toarte
probabil aparrin<'ind culturii Wielenherg.
Hallstatt. Î ndeose bi la ha7a Secţiunii s1 de pc Tcr.asa 1-a,
,
s-au găsit relativ nun'"' ""'"' li<�gmeme de vase - castroane, strachini,
va'e dt: provi.-ii, ct:�Ii t:tc . . de culoare nengm, unele având cancluri
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Cetatea dacică de la ..Valea Zânelor" - Covasna
CONSIDERA ŢII FINALE

oblice, cu mici proeminente conice sau urechiuşe, ce aparţin primei
epoci a fierului, probabil cultura Gava.
Epoca dacică. Încă de la început, trebuie precizat că tot

Pe baza săpături lor de până acum se pot emite câteva con

materialul aparţine La Tene-ului târziu, foarte probabil sec. 1 a.

sideraţii preliminare.

Chr.- 1 d. Chr., fără a se exclude şfărsitul sec. II a. Chr. 8

din prima epocă a fierului a fost mai intensă, când este posibil să se fi

alte vase de diverse mărimi, prevăzute cu butoni pentru manevrare,

efectuat anumite amenajări.

Locuirea din epoca bronzului a fost sporadică, pe când cea

Între tipurile modelate cu mâna menţionăm borcanele şi

Locuirea din epoca dacică a fost consistentă, ea

decorate cu brâuri alveolate, bobite plate, benzi incizate sau franjuri,

cuprinzând sec. 1 a. Chr. - 1 d. Chr. După cucerirea Daciei de către

cănite cu angoba neagră, fiuctiere, cenuşii sau gălbui-caramizii, vase

romani, foarte probabil, aici n-a mai continuat vieţuirea.

mari de provizii etc.
Recipientele modelate Cl/ roata sunt reprezentate de pithoi

Lucrările de amenajare au fost importante, ele incluzând

cu buza masivă, având caneluri late, căni, kantharoi arsi oxidant, apoi

obţinerea unor terase de circa 1 0000 m 2 , ca şi ridicarea unor fortifi

de vase mari, cupe cu picior, fiuctiere, căni, ceşti, arse inoxidant, cu

caţii, de apărare sau de susţinere a tcrasclor, de peste 700 m.
Suprafaţa relativ mare a terasclor, de circa 1 ha, şi masi

angoba cenuşie sau neagră, unele decorate cu linii lustruite, îndeose
bi în reţea.

vitatea liniilor de fortificaţie indică un centru dacic important, poate o
La diverse nu putem menţiona decât o fusaiolă, o rondea

reşedinţă zonală şi un loc de refugiu pentru comunităţile dacice din

perforată, o rondea cu semne incizate şi o figurină antropomorfă, care

depresiunea Sf. Gheorghe. La acestea se adaugă rolul militar - de con

n-are indicate nici membrele nici detaliile fcţci. 9

trol al întăririrlor şi ieşirilor în/dinspre sud-estul Transilvaniei spre
Moldova. 1 3

Epoca romană? Pc zidul de pe Terasa 1-a s-a descoperit o

Rămâne că prin cercetările viitoare să se stabilească struc

cărămidă fragmentaTă, probabil romană. Astfel de piese au mai fost
menţionate şi de Al. Ferenczi 1 O şi C. Daicoviciu 1 1 .

tura, cronologia şi rostul celor cinci linii de fortificare identificate
până acum, ca şi stratigrafia.

Se poate presupune ridicarea de către romani a unui punct

Din aceste date reiese importanţa deosebită a sitului de Ia

de observaţie, după 1 06p.Chr., pentru a supraveghea această zonă.

Covasna - "Valea Zânelor" pentru cunoaşterea civilizaţiei dacice din

Nu s-au descoperit, deocamdată, piese din epoca post

sud-estul Transilvaniei, în special, dar şi pentru ansamblul lumii auto

dacică, deşi în săpăturile anterioare s-au găsit piese din epoca

htone.

medievală, între care şi un depozit monetar. 1 2

NOTE
această zonă, vezi V. Crisan, Aşezări şi fortificaţii dacice in eswl

1 . Pentru rolul acestei cetăţi în cadrul sistemului de aparare dacic din

şi zona de demantelare sau alte structuri din piatră.

Transilvaniei (sec. 11 a. Chr.-1 p. Chr.), Teza de doctorat, Cluj-Napoca,

vizibilă şi acum, n-a putut intersecta Terasa a III-a, întrucât aceasta se

1 999.

uneşte cu Terasa a II-a la câţiva metri mai la nord-vest de săpătura

Bibliografia privitoare la cetate este cuprinsă în Repertoriul arheo

autorului.

(V.

7. Traseul secţiunii magistrale (S 1), de 1 09, executată de Z. Szekely,

logic al Judeţului Covasna, Sf. Gheorghe, 1 998, sub voce Covasna, p.

8. Există şi tipuri de vase ccramice (fiuctiere masive cu angoba

79

neagră, lustruită, strachini, borcane), care ar putea fi şi din sec. I I

Crişan). Date sumare privind campania din 1 998 au fost pu

a.Chr., dar, în lipsa unor piese mai caracteristice (importuri, fibule), o

blicate în Catalogul expoziţiei Cultura şi civilizaţie din Carpaţii

datare mai veche ni se pare, încă, riscantă.

Răsăriteni 1Î1 lumina noilor descoperiri arheologice, Sf. Gheorghe,
1 998, p. 1 4- 1 5, pl. VII-IX (V. Sîrbu, V. Crişan).

9. Piesa provenind din colecţia profesorului Dumitru Furtuna.

V.

Sîrbu, Credinţe şi practici .fimerare, religioase şi magice in lumea

2. Unele date au fost publicate de Al. Ferenczi, mai ales în presa

Pentru tipologia şi semnificaţia figurinelor antropomorfe, vezi

vremii, dar, din păcate, nu cunoaştem soarta documentaţiei sale de

geto-dacilor; Brăila - Galaţi, 1 993, p. 58-62, 64-67, 1 1 0- 1 22.

teren (carnete, planuri, fotografii).
3. SCIV, 1 , 1 950, 1 , p. 1 1 9- 1 20.

1 0. St. Ferenczi, Erdidyi Mtlzeum, LII, 1 947, 1 -4, p. 1 5, n. l 3 ;

4. Z. Szekely, SCIV, 23, 1 972, 2, p. 20 1 -2 1 4, unde autorul face unele

I l . C . Daicovciu, op. cit. , p . 1 20, notează descoperirea a două frag

confuzii privitoare la prezenţa şi structura liniilor de fortificaţii.

mente de caramizi romane.

5. Situaţie menţionată de Al. Ferenczi, care a secţionat, în mai multe

1 2. Z. Szekely, op. cit., p. 203, tezaur descoperit de A. Ferenczi.

locuri, fortificaţia de pe platou.

1 3 . V. Crişan, op.cit., p. 46; 1. Glodariu, Arhitectura dacilor. Civilă şi

militaraă(sec. 11 1:e.n.- 1 e.n.), Cluj- Napoca, 1 983, p. 94-95

6. Z. Szekely, op. cit., p. 205, dar, probabil s-a menţionat, din greşeală,

Valeriu Sîrbu
Cercetător Dr., Muzeul Brăilei,
Braila, Piaţa Traian, m. l

Td . 039/6 1 4725; 6 1 1 78 8

Viorica Crişan
Cercetător Dr. . Muzeul Naţional de Istorie a Transi lvamet, CluJ N apoca
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C O VA S N A
C s t a t e a Zâ n e l o r.
J u d .
C o v a s n a .
1 . Vedere s p re acropo l ă , de pe Terasa a 1 1 - a ; 2 . Ved e re d e pe a crop o l ' s p re

Terasele 1 - I l

1. Vue vers l'acropole, prise de la 11 Terrasse,· 2. Vue prise sur l'acropole vers
les Terrasses 1-lf,· 3. Fortification au bord de /'acropole.

3 . Fortificaţia d e pe m a rg i nea acropole i .
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Cetatea dacică de la "Valea Zănelor" - Covasna

1

2

COVASNA - Cetatea Zânelor, J u d . Cova s n a .

1 . Z i d u l Terasei 1 -a , văzut d i n exterior; 2 . Baza z i d u l u i Te rasei 1 -a .
1 . Muraille de la

Terrasse.

r

Terrasse, vue de l'exterieur; 2. Base de la mura!lle de la
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1

2

C OVAS N A - Cetatea Zânelor, J u d . Covas n a .

1 . Fortificaţi i l e d e p e acropo l ă ; 2 . Zid u l Te ras e i 1 - a , sectoru l s u d -vest i c .
1. Fortifications sur l'acropole; 2. Muraille de la

/"

Terrasse, secteur sud-auest.
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Cetatea dacică de la "Va lea Zânelor" - Covasna

1

2

COVAS NA - Cetatea Zânelor, J u d . Covasna.

1 . P rofi l u l d e vest a l secţi u n i i S 1 , d e pe Te rasa 1 - a ; 2 . Zid u l Terase i 1 - a . văzut d i n

i nterior

1. Profil auest de la Section S 1, pris de la

Terrasse. vue de /'interieur.

/"

Terrasse; 2. Mural/le de la
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1

2
COVAS N A - Cetatea Zânelor, J u d . Cova s n a .

1 . Fortificaţia d e pe panta acro p o le i ; 2 . U rm e l e bârnelor a rse d e la baza

1. Fortification sur la pente de l'acropole; 2. Traces des poutres brO/ees f la

fortificaţiei d e pe panta acropole i .

base de la fortification sur la pente de l'acropole.
78
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Cetatea dacică de la "Va lea Zânelor" - Covasna

1

2
C OVAS N A - Cetatea Zâne/or, J u d . Cova s n a .

1 . Cetatea văzută de l a poa l e l e m u n le l u i . 2 . C e La Lea văz u lă d i n s pre nord-e s t .
1. La ctte vue de pied de la montagne. 2. L a cite vue du nord-est
79
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Fig . 1 . COVAS NA - Valea Zânelor. J u d . Covasna .
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Cetatea dacică de la ,.Valea Zânelor" - Covasna
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Fig . 2 . COVAS NA - Valea Z�nelor, J u d . Covasna.
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ANGVSTIA. 4, 1 999, pag. 83-1 03

STUDIU ARHEOZOOLOGIC ASUPRA AŞEZĂRII DACICE
DE LA MEREŞTI (JUD. HARGHITA)

aparţine locuirii dacice din faza a doua (sfârşitul sec. 1 î.Ch.
- sec. 1 d.Ch.) şi un strat ce aparţine primului nivel de locuire
dacică (sfârşitul sec.II î.Hr. - sec. 1 î.Hr.); materialul osteo
logie provenit din aceste nivele va fi tratat împreună.

Aşezarea este situată la aproximativ 1 O km sud-est
de localitatea Mereşti, pc malul stâng al pârâului Vârghiş şi
în ramura nordică a Munţilor Perşani, într-un relief de cal
care şi conglomerate calcaroase, pe înălţimea numită
"Dâmbul Pipaşilor" cu pante deosebit de abrupte, flancat la
sud-vest de muntele Merca - 1 002 m - şi la est de muntele
Malul de Sus - 936 - m (CRIŞAN-FERENCZI, 1 994,
p.377), într-o zonă cu păduri de foioase (stejar, fag,
mesteacăn, salcâm). Deşi studiul stratigrafiei aşezării
dovedeşte existenţa a două nivele de locuire: un strat ce

Eşantionul analizat însumează 659 de oase ce
aparţin la 5 specii domestice: Bas taurns, Sus scrofa domes
ticus, Ovis aries, Capra hircus, Equus caballus şi 5 specii
sălbatice: Cervus elaphus, Sus scrofa ferrus, Bos primige
nius, Ursus arctos, Castorjiber (Tabel 1 ).

Tabel 1 Repartiţia materialului osos pe specii

Nr. fragmente

o;o

NMI

o;o

Sos taurus

257

3 8,99

12

20,33

Sus scrofa domesticus

1 94

29,43

24

40,67

1 03

1 5,62

10

1 6,98

Equus caballus

23

3 ,49

1

1 ,69

Total resturi specii domestice

577

87,55

47

79,66

Cervus elaphus

56

8,49

4

6,77

Sus scrofa fcrrus

19

2,88

5

8,47

Sos primigenius

4

0,60

1

1 ,69

Ursus arctos

2

0,30

1

1 ,69

Castor fiber

1

0, 1 5

1

1 ,69

Total resturi specii sălbatice

82

1 2,45

12

20,34

TOTAL

659

Ovis aries 1 Capra hircus

59

Speciile domestice reprezinta un procent de 87,55

baza resturilor maxilare prezente în numar relativ mare, în
timp ce pentru vite aceasta este mai putin riguroasa, criteri
ile de apreciere fiind diverse (este probabil ca NMI de
bovine sa fie mai mare decât cel estimat). Ovicaprinele
ocupa pozitia a treia printre animalele domestice. Pe ultim
ul loc se afla calul, având o frecventa relativ scazuta (Figura

%. Desi fragmentele provenite de la bovine sunt cele mai

numeroase, constatam ca numarul minim de indivizi
(NMI) de porci este dublu, prin urmare un rol important în
acoperirea necesarului de carne al comunitatii îl aveau atât
bovine le cât si suinele. Estimarea NMI al suinclor (domes
tice, dar si salbatice) este mai exacta, tiind ctcctuata pc

1 ,2).

numan.t de

T .a fel ca si în ca zu l bovinclor si suinclor domestice,
în cadn1l spcci ilor salbatice, doua dintre ele împa11 pri m ul
loc: cerbul, c are detine suprematia dupa nurnaml de Frag

mente si nlistrctul care este maJ oritar dupa N M I ( resturi le
maxilare gnsinrlu-se 'in numar mnre). Avfind 'in vcdl�rc cn

83

fragmente de cerb este cu mult mai mare decât
cel al mistrctu lui, consideram ca principala specie salbatica
v;inata de locuitorii de l a Mcrcsti este cerbul, fara însa a
negliJa rolul m1stretului . Bouml are o ti"ecventa reclusa,
sporad il' apm ursul si L·asturul (F i gura 3,4).
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DIANA BINDEA
FIGURA 1 Frecvenţa speciilor domestice după numărul de fragmente (%)
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FIGURA 2 Frecvenţa speciilor domestice după NMI (%)
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Figura 3 Repartiţia speciilor sălbatice după numărul de fragmente (%)
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Figura 4 Repartiţia speciilor sălbatice după NMI (%)
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Studiu zooarheologic asupra aşezării dacicie de la Mereşti (jud.Harghita)

1 . Bos taurus

vârstei si implicit limiteaza posibilitatile de determinare a
numarului minim de indivizi (NMI). Totusi, repartitia
exemplarelor pe grupe de vârsta, efectuata pe baza materi
alului existent (Tabel 2), arata cresterea bovinelor în primul
rând în scopuri utilitare ( lapte, munca), dar si pentru carne.

Bovinele domestice se detaseaza prin numarul de
oase. Cele 257 fragmente osoase provin de la un numar de
minimum 1 2 indivizi. Probabi l acesta este mai mare, însa
penuria de resturi maxilare face dificila determinarea

TABEL 2 Repartiţia indivizilor de bovine pe categorii de vârstă

NMI

Categoria de vârstă
0-6 luni

1

6 luni - I an

2

1 - 1 ,5 ani

1

2,5 - 3 ani

1

3 - 3,5 ani

2

3,5 ani

5

>

1 972, p. l 93).

Coarnele sunt în numar redus si în stare fragmen
tara, astfel informatiile pe care le furnizeaza sunt foarte
vagi; 2 fragmente tip "brachyceros" si 1 fragment tip "prim
igenius". Din prima categorie, unul, provine probabi l de la
un mascul ( diam. mare baza 56 mm; diam. la 5 cm de la
baza
48 mm). Nu s-a gasit nici un rest de craniu fara
coarne, asfel ca nu exista nici un indiciu pentru existenta
vitelor acomutc la Meresti. Astfel de exemplare nu ar fi
constituit o noutate pentru perioada respectiva, deoarece au
fost puse în evidenta la Stîncesti si se parc ca au existat si
în regiunile nord - pontice si în Moesia (HAIMOVICI

Calculul înaltimii la �>reaban a fost efectuat pc baza
a 2 oase întregi, dintre care, unul fiind neepifizat distal, a
oferit doar o lungime aproximativa, cu atât mai mult cu cât
individul de la care provenea nu atinsese stadiul de adult în
momentul sacrificarii (Tabel 2; valorile notate cu * sunt
aproximative). De aceea pentru comparatii am luat în con
siderare doar dimensiunile osului provenit de la animalul
adult (Tabel 3).

=

=

TABEL

3

Calculul Înălţimii Ia greabăn pentru B as tau rus
Lungime maximă (mm)

Fragment

Talia M atolcsi (mm)

Radius

260 *

1 1 18 *

Metacarp

1 84,2

1 1 65,98

FIGURA 5 Talia bovinelor În staţiuni dacice din România (cm)
1 25 '
1 20
1 15

1 10

i

1 05

1 00
<)'i
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DIANA BINDEA
Aceste valori indica asemanari între marimea
vitelor de la Meresti si marimea celor din statiuni contem
porane studiate din Moldova, Muntenia, Dobrogea si
Banat: Diviei-Grad (EL SUSI, 1 996, p.77); Cîrlomancsti;
Piscu Crasani; Popesti; Radovanu; Vladiceasca (UDRES
CU, 1 985, p. 1 30); Zimnicea; Margaritesti; Bîtca-Doamnei;
Floresti
(HAIMOVICI, 1 987, p. 1 46, 1 4 7); Gradistea

(HRISCU-BAJENARU-UDRESCU. 1 997. p. 98). Valori
apropiate de cele obtinute de noi pentru statiunea Meresti,
prezinta vitele de la Cîrlomanesti, Radovanu si Margaritesti
(Figura 5). Taurinele de la Piatra Soimului (HAIMOVICI,
1 993, p. 1 70) sunt în medie mai reduse ca marime. Datele
metrice din tabelul 4 întregesc imaginea asupra dimensiu
nilor bovinelor domestice de la Mcresti.

TABEL 4 Datele metrice ale bovinelor (mm)

N U MĂR

FRAGME NT

VARIABILITATE (mm)

MEDIA (mm)

COARNE
Diam. Mare bază

2

46; 56

-

Diam. mic bază

3

33,5-44

37,6

Circumf. Bază

1

1 6,5

-

Lg.\13

3

34-39,5

36,8

Lg.dp4

1

29

-

MANDIBULA

SCAPULA
Lg.proc.glenoid

8

53,4-78

62,8

Lg.cav.g1enoidă

9

4 1 -60,5

50,4

L\.cav.g1enoidă

9

30,7-55

44,3

Lţ.min.col

8

38-57

44,5

4

63 -85

73, 1

6

54,5-80,5

66,9

3

68,3-75

70,9

lg.max.

1

260*

-

lţ.epif.prox.

6

6 1 -84

75,6

1ţ.supraf.art.prox.

5

66-77,4

72,2

DAP prox.

6

34,5-42,8

38,5

1ţ.min.diaf.

2

36;38

-

DAP diaf.

2

1 9,5;22,5

-

1ţ.epif.dist.

3

60-75

70

lţ.supraf.art.dist.

1

57

-

DAP dist.

3

39-43,4

4 1 ,4

4

39,3-43,7

4 1 ,3

H U M E RU S
1ţ.epif.dist.
lţ.trohlee
DAP dist.
RADIUS

CUBITUS
lţ.supraf.art.
METACARP
1g.max.

1

1 84,2

-

1ţ.epif.prox.

4

59,7-6 1 ,5

6 1 ,9

4

DAP prox.

lţ.min.diat:

3 5 ,6-40

2

2.l .ri,.B

UAP dint.

2

22;22,5

DAP dis1.

7

27,1-1U

3 1 , 5 -hh , 2

7

lţ.cpi l:disl.

COXAL

lX,S

-

�U./
2�,t1

lg.c.av.ac.e.tab.

J

57.5-72

IS6, 1

II.cav.acclah.

1

.'i 0,7

-

· - - ·-· ·

- --
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Studiu zooarheologic asupra aşezării dacicie de la Mereşti (jud.Harghita)
FEMUR

diam.cap

3

39-44

lt.epif.dist.

1

76,7

DAP disl.

1

1 07,2

TIBIE

41

-

-

It.epif.prox.

1

86

It.cpif.dist.

13

53,6-78

58,9

It.supraf.art.dist.

13

39-54

42,5

DAP dist.

13

38,3-58,2

43,8

3

43-55,4

49,2

CENTROTARS

lt.max.
CALCANEU

lg.max.

7

1 1 5,3- 1 36,6

1 30, 1

lt.max.

17

37-53,5

43,5

ASTRAGAL

lg.max.lat.

18

49,4-66

59,3

lg.max.med.

18

46-6 1 ,6

54,9

1\.dist

18

3 1 ,5-44

38,8

adânc.lat.

18

27-36,8

33

adânc. med.

18

24-35

30,7

1

35,8

-

M ETATARS

lt.cpif.prox.
DAP prox.

1

35

lt.epif.dist.

5

46,5-59,4

52,8

DAP dist.

4

26-28,2

27,3

17

5 1 -68

57,3

It.prox.

17

23-33,5

29,5

DAP prox.

16

27,3-38,5

33

lt.min.

16

22-30

24,6

DAP

16

1 6-2 1 ,6

1 8,3

It.dist.

17

2 1 ,5-36

27,2

DAP dist.

17

1 7,3-28

21

lg.max.

8

37-45,2

39,8

It.prox.

8

23,3-32,8

27,4
29,2

FALANGA !

lg.max.

FALANGA I I

DAP prox.

8

25,2-35,7

It.min.

8

1 8,6-27,7

22,2

DAP

8

1 8-24,6

20,4

It.dist.

X

1 9,7-30

23

DAP dist.

8

23,3-3 1 '7

26,8

lg.dorsală

1

51

-

lt.supraf.plantară

1

66,5

-

It.supra r.articulară

1

29

-

FALANGA I I I

2. Sus scrofa domesticus

Unele fragmente osoase poarta urmele unor inte[
ventii umane cu obiecte taioase sau urme de ardere. Tn

prima cat et�nrie includem un frawnent de crani u cu urme
de taie1·e 1n n ivelul pedic.tJlului ti·ont;�l , p rob;�b i l o încercnre
de taiere n cornului; un ti-agmcnt diaflzar de femur cu taie
tu ri tmnsvcrsalc, itu p�: un c.ap fcmuml s�: obs�:rva de
ll!-:Cmcnca t11 i ctn ri , rezultate prohnhil în nnnn tr:m�nri i . Din

rugiunilc cumulc.

cea de-a uuua categorie, de oase arse, fac parte

provenite din

4

Suinele ocupa locul doi dupa numarul de resturi
osonsc ( 1 94 frgamentc) si locul întâi dupa NMI (24 indi
vizi). Spre deosebire de bovine , resturile mnx i l nrc sunt mult

o mai mare pn:�·i:.âe a vârslei si a mLmanLlui miuim 1.k
vizi (Tabel 5).

im.li

rm1i nurru:�roase, oferind astfel posibi l i tatea detem1inari i cu

fragmente
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TABEL 5 Repartiţia indivizilor de suine pe categorii de vârstă
CATEGORIA DE VARSTA

Nl\11

< 6 luni

3

6 luni - 1 an

5

1 - 1 ,5 ani

5

1 ,5 - 2 ani

3

2 - 2,5 ani

3

> 2,5 ani

5

Din cei 24 indivizi, 2/3 au fost sacrificati pâna la
vârsta de 2 ani ( 113 sub 1 an) si doar 1 /3 depasi sera 2 ani
în momentul mortii. Suinele erau crescute pentru carne si
grasime, existând totodata si W1 stoc pentru reproducere.
Cresterea porcului în scop alimentar fiind rentabila numai
pâna la o anumita vârsta, ponderea numerica a tineretului
suin (2/3) este fireasca si des întâlni ta în asezarile perioad-

ei dacice (UDRESCU, 1 985, p. l 30). Sacrificarea acestei
specii peste vârsta de 2 ani, un exemplu în acest sens fiind
asezarea de la Piatra Soimului, si-ar putea gasi explicatia în
exploatarea W1ei rase primitive ce atingea matwitatea sex
uala mai târziu decât rasele ameliorate (HAIMOVICI,
1 993, p. l 72).

Din punct de vedere dimensional (Tabel 7), porcul
de la Meresti este graei!, asemanator cu cel din asezarea
contemporana de la Stenca-Liubcovei nivelul II, între sec.
I î.Ch. - Id.Ch., unde valoarea medie a taliei este de 657,9
mm (El SUSI, 1 985, p. l 27, Tabel 4) spre deosebire de cel
de la Diviei-Grad (scc.I î.Ch. - sec.I d.Ch.), care este mai
mare, având o talie medie de 705 mm (El SUSI, 1 996,
p.77). Spre sfărsitul mileniului I î.Ch., talia porcului
domcstic este redusa, datorita unui proces de scadere val
orica de-a lungul epocii fierului (HAIMOVICI, 1 972,
p.200).

eului taliei , dupa Schwamm, posibil pe baza a 2 oase 1W1gi,
609,5 mm (metacarp) si 65 1 ,4 mm (metatars), da rezultate
cu o diferenta prea mare între ele pentru a apartine aceluiasi
individ. Ceilalti indivizi, probabil ca apartin în cea mai
mare parte (poate chiar în totalitate), genului Ovis. Oricum
materialul în ansamblu, arata ca raportul dintre cele doua
specii este în favoarea oii.
În ceea ce priveste vârsta de sacrificare, con
statam ca predomina indivizii între 1 si 2,5 ani (50%), din
tre care 1 12 au vârsta cuprinsa între 1 si 1 ,5 ani., iar cealal
ta 1 12 între 2 si 2,5 ani. Un sfert din indivizi au fost sacrifi
cati sub 1 an, iar W1 alt sfert peste 2,5 ani (la fel ca si exem
plarele de Capra hircus). Nu s-au pus în evidenta indivizi
cu vârsta cuprinsa între 1 ,5 si 2 ani. Acest mod de
exploatare a cornutelor mici pW1e în evidenta utilizarea lor
atât pentru produsele secundare (lâna, lapte), cât si pentru
carne. Evident ca prin talia lor specifica joasa si prin
frecventa lor, ponderea în satisfacerea necesitatilor de carne
este mica, în comparatie cu bovinele si suinele. Prin locul
ocupat (III) de ovicaprine, situatia în asezarea de la Meresti
este comW1a cu cea din asezarile dacice. Mai putin obisnu
ite SW1t situatiile întâlnite la Cîrlomanesti, unde ovi
caprinele ocupa primul loc (HAIMOVICI, 1 987, p. l 48) si
Zimnicea, unde ocupa locul al doilea, dupa taurine
(HAIMOv1CI, 1 972, p. l 99).

Un fragment trohlear de humerus este ars aproape
în totalitate la negru. Câteva fragmente maxilare atesta ca
W1ii indivizi suferisera de paradontoza în diverse stadii, în
momentul mortii lor.

3. Ovis aries 1 Capra hircus
Ovicaprinele, satisfacator reprezentate în lotul de
oase, însumeaza 1 03 restwi, partile scheletice fiind relativ
echilibrat reprezentate. Din cei minim 1 O indivizi estimati,
2 apartin genului Capra (notati cu * în tabelul 8) fiind puse
în evidenta 2 fragmente de corn drepte, tip "sabie" , iar calCa marime, ovinele de la Meresti sunt de dimensi
W1i relativ mari (în medie, 62 cm, excluzând din calcul
metatarsul cu modificari patologice de 1 09 mm lungime)
fata de alte asezari dacice studiate în care ovinele au maxim
60 cm (HAIMOVICI, 1 987, p. l 46- 1 47, HRISCU-BAJE
NARU-UDRESCU, 1 997, p.99). Prin valoarea medie a tai
iei oaia de la Meresti se apropie de cea de la Bordusani
Popina (BALASESCU, 1 997, p.50) si este mai mica decât

Relativ putine resturi au fost atribuite calului. Nu
exista nici un indiciu ca cele 23 fragmente scheletice provin
de la mai mult de 1 individ. Acesta depasise 3,5 ani în
momentul mortii. Un femur întreg a permis calculul înal
timii la greaban. Valoarea obtinuta, cuprinsa între 1 20 si
1 28 cm dupa scara lui Vitt, iar dupa Kiesselwalter de
1 1 8, I l cm (VON DFN DRIESCH, BOESSNECK, 1 973,

oaia d in ni velul I l de la Stcnca Liubcovci, contemporana cu
asezarea de la M erc::sl i , unde atinge 63,X crn ( E L S U S I ,
1 985, p . 1 3 5 , Tabel 1 1 ) .

p.33 1 , 333) încadrcaza exemplarul de la M.:resli în grupul

cailor "ordinari " . Desi, în general, cai gasiti printre resturile

menajere s un t de di m ensi uni mici, ncavând o specializare

stricta ci mai multe timctional itati : alimcntatic, munci agri
cole, calarie ( l l i\ J MOVICI, 199.1 , J'l . l 7 .1 ) . Totus i , valoarea
de 1 2 8 cm este mica comparativ cu ta l i a cailor din alte
asezari daCice, care depaseste 1 JO cm (1 'igt.u·a 6 ) . Sunt rar

Capra, cu putin mai mare decât oaia (ol cm), nu

dctnscn;..-a ciimcnsionnl fata cie cea ciin alte asezari ciacice

( I l A l MOVICI, 1 9X7. p. l 46- 1 47; l3ALASJ::: SCU, 1 997,
p.50; I I RISC U-UNLNARU-UDRESC U . 1 Y9 7 , p. YY).
S(�

Doar la Piatra Soimului media inaltimii la greaban este mai
mica, de 54 cm ( H a i mo v i c i . 1 993 . p . l 72, Tabel 5 ) .

4. Equus caballus

puse în evidenta in resturile menajere, exemplare din
"de elita" ( ulil izali în l uple) cu talie de peste
de �lupiinii Jur pc uimpul llr luplit �L prin tmmtre. nu mili
ajungeau în perimetrul a.<;e?.ari i (UDRESC:U, 1977, p. 3 72 ) .

grupul cai lor

140 cm, deoarece acestia, 'in general cruu îngropul1 u l uluri
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TABEL 6 Datele metrice ale suinelor domestice (mm)
FRAGMENT

NUMAR

VARIABILITATE (mm)

MEDIA (mm)

MAXILAR
lg. Canin

6

1 4 - 1 8,3

1 5,7

lg. P l -P4

6

32-45

40,7

lg. M l - M3

2

58,5; 62

-

lg.M3

2

28; 29

-

lg.dp4

2

1 1 ,7- 1 2

-

lg.dp2 -dp4

2

29; 30

-

lg.canin

14

5,5 - 1 7

1 2.4

lg.Pl -P4

Il

3 1 ,5-55

48, 1

lg.P2 - P4

19

3 1 -50

35.2

MANDIBULA

lg.M l - M3

Il

5 2 -83

64

lg.M3

13

28,5-43

32,9

lg.Pl -M 3

4

1 03- 1 20

1 1 1 ,7

lg.P2 -M 3

7

93,5- 1 04,5

98.8

lg.dp4

9

1 6 -2 1

1 7.4

lg.dp2-dp4

3

3 3 -36

34,6

lg.dp l -dp4

1

47

-

lg.canin-M3

1

1 27

-

lg.simfiză

3

54,5-57,3

55,6

lg.proc.glenoid

5

24-43,3

3 1 ,8

lg.cav.glenoidă

4

23,8-39

28

lţ.cav.glenoidă

5

1 5,3-30,5

2 1 ,9

lţ.min.col

6

1 6-3 1

2 1 ,6

SCAPULA

HUMERUS
lg.max.

1

1 80

-

lţ.min.diaf.

4

1 5,7 - 1 8

17

DAP diaf.

4

22,5-27

25,4

lţ.epif.dist.

9

33-40,6

37,4

lt.trohlee

9

2 8 -34,3

31,1

DAP dist.

9

33-3 8,4

36,3

1

36,2

-

1

24,5

-

11.supraf.art.

7

1 7 -2 1

1 8,7

lţ.proc.anconeu

7

9,5- 1 3 ,5

1 1 ,04

adânc.peste proc. Anconeu

7

3 1 ,5-39

34,9

11. min. olccranon

2

25; 30

-

2

77; 77.3

-

RADIUS

l{.epif.prox.
DAP prox.
CUBITUS

METACARP II

lg.max.
1\.Cf'.f'rDX.

l(.min.<liar.

2

2

9; 1),2

-

R.R: 9

-
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2

It.epif.dist

1 4,5; 1 5

-

65,4

METACARP III
lg. max.

3

63-67

1\.epif.prox.

3

1 8 - 1 9,5

19

lţ.min.diaf.

3

1 5 - 1 7,6

1 6,2

lţ.epif.dist.

3

13-15

l·tl

2

58; 56

-

METACARP IV
lg.max.
lţ.cpif.prox.

2

1 2,2; 1 3

lţ.min.diaf.

2

9,7; 9,5

lg.cav.acetab.

3

30-45,5

35,1

lţ.cav.acetab.

3

27,6-29

28,2

1

1 70

-

1

46

-

DAP prox.

1

32

-

diam.cap

1

20,7

-

-

COXAL

FEMUR
lg.max
lţ.epif.prox.

lţ.min.diaf.

2

1 9,5; 1 6,5

DAP diaf.

2

1 8,6; 1 7,3

-

lţ.epif.dist.

4

4 1 ,5-46

43,8

DAP dist.

2

38,5; 50,5

-

lg.max.

1

1 57

-

lţ.epif.prox.

2

32,6; 26

-

DAP prox.

1

28

-

lţ.min.diaf.

5

1 5.2-29,4

1 9,6

DAP diaf.

4

1 1 ,7- 1 3 , 5

1 2,6
3 1 ,3

TIBIA

lţ.epif.dist

3

26,7-39,3

lţ.supraf.art.dist..

3

22,2-33

26

DAP dist.

3

2 1 -28,5

23,8

CALCANEU
lg.max.

4

57-75

68

It.max.

4

1 8,5-22

20,3

lg.max.lat.

4

3 6-40,2

38,3

lg.max.med.

4

3 5-37

36,3

lţ.dist.

4

23-23,7

23,2

adânc.lat.

4

20-21

20,4

adânc.med.

4

2 1 -23,3

22,4

lg.max.

1

53

-

lt.epif.prox.

1

1

12

-

9,1

-

lg.max.

2

76,5; 76.5

lg.cpi f.prox.

2

1 5; 2 � , J

-

J

1 1 ,5 - 1 2,2

-

2

1 4,5;

I IJ.3

-

ASTRAGAL

METATARS III

lt.min.diaf.

METATARS IV

l(.nun.lhsl.

II .eptf.diSt.

M FTATAnS V

lg.mux.

IJ

m i n di:-tf

IJ.crif.di't.

1

5 5 .ll

1

6

1

H,5

.'i

1

lţ.eptf.prox.
-
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TABEL 7 Calcularea tati ei suinelor domestice (mm)
os

LUNGIME

TALIA

MAXIM A (mm)

Teichert (mm)

Femur

1 70*

620,5*

Tibia

1 57 *

6 1 5,4*

Calcaneu

68

633,7

Calcaneu

72

672,4

Calcaneu

57

532,3

Calcaneu

75

700,5

Astraga!

36

644,4

Astraga!

40,2

7 1 9,5

Astraga!

37,6

673 ,04

Astraga!

3 9,4

705,2
65 1 ,7

Media

TABEL 8 Datele metrice ale ovicaprinelor (mm)

FRAGMENT

NUMAR

VARIABILITATE (mm)

MEDIA (mm)

3

38,2-4 1 ,5

39,9

1

27

-

2

7 1 ; 80

4

2 1 -26

23

MAXILAR

Lg.M I -M3

Lg.P2-P4

Lg. P2-M3

MANDIBULA
Lg. M I -M3
Lg.P2-P4

4

43-52

49

Lg.M3

4

20-24,2

22

Lg.dp2-dp4

2

3 1 ; 33,5

-

Lg.dp4

2

1 6; 1 8

Lg.proc.glenoid

1

34,6

Lg.cav.glenoide

1

28

L!.cav .glenoide

1

20,4

-

1

1 9,3

-

q.min.diaf.

3

1 3,3-1 5,5

1 4,7

DAP diaf.

3

1 8,3-20,5

1 9,6

Lţ.epif.dist.

3

26,5-34

30,8

L\.[rohlee

3

24-3 1 ,6

28,8

DAP dist

2

25; 23,3

SCAPULA

L!.min.col
HUMERUS

RADIUS
Lg.max.

2

85*; 85*

L1.epif.prox.

3

30,2-30,8

30.5

Lţ.supraf.art.prox.

3

27-29

28,1

li

Lţ.min.diaf.

3

7

I J.2-1 8,6

In

DAP diaf.

7

7/• '15

X,M

L\.cpil'.uist.

2

27,5;29

l .i.:otupruf.urt.dist.

2

15,5; 26

DAP J.isl

)

24, 1 9,4

n A P prnx .

1 5 . 6-l
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METACARP
Lg.max.

1

1 1 5,5*

-

Lţ.epif.prox.

3

20,2-23,7

22.2

DAP prox.

3

1 5,5 - 1 7,5

1 6,5

Lţ.min.diaf.

3

1 3 , 3 - 1 5,4

1 4.2

DAP diaf.

3

1 0,3 - 1 0,8

1 0.5

Lţ.epif.dist.

1

23,2

-

DAP dist.

1

1 5, 5

-

Lg.cav.acetab.
Lt.cav.acetab.

1

29

26

-

Lţ epif.prox.

1

46

-

COXAL

FEMUR

1

DAP prox.

1

25

-

Diam.cap

2

20,6; 1 8,4

-

Lţ.epif.dist.

1

42

-

DAP dist.

1

50,5

-

Lţ.min.diaf.

5

1 3 ,6- 1 5,2

1 4,5

DAP diaf.

5

1 1 ,5 - 1 2,7

12,1

Lt.epif.dist.

3

24-26

25

Lţ.supraf.art.dist.

3

1 7,5 - 1 9

1 8,3

DAP dist

3

1 8-20

1 9,2

Lg.max.

1

57,5

-

Lţ.max.

1

22

-

TIBIA

CALCANEU

ASTRAGAL
Lg.max.lat.

2

28; 29,5

-

Lg.max.med.

2

26,8; 28,5

-

Lţ.dist.

2

1 7,4; 1 9

-

Adânc.lat.

2

1 5,6; 1 5,2

-

Adânc. med.

2

1 6,3; 1 5,8

-

Lg.max.

3

1 09 - 1 38,8*

1 24,3

Lţ.epif.prox.

6

1 7,7-2 1 ,5

1 9,6

DAP prox.

6

1 7,2-2 1 ,3

1 9,2

Lţ.min.diaf.

5

1 0,4- 1 3 ,4

1 1 ,9

DAP diaf.

5

9,6- 1 1 ,5

1 0,4

Lţ.epif.dist.

2

2 1 ; 22,3

-

2

1 4; 1 3

-

1

37

-

M ETATARS

DAP dist.
FALANGA
Lg.max.

1

Lţ.prox.

1

1 1 ,5

DAP pro x .

1

1 4,3

Lţ.min.

1

10

DAP

1

q.dist.

DAI' <.list.

H,7

1 0,7

1

10

1
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FIGURA 6 Talia calului în diverse aşezări dacice (m)
1 .45
1 .4
1 .35
1 .3
1 .25 1 .2

---,- - ·

- - ,,-----,---,----,

TABEL 9 Datele metrice ale calului (mm)

VALORI (mm)

FRAGMENT
SCAPULA

87,5

Lg.proc.glenoid
Lg.cav.glenoide

57

Lt.cav.glenoide

45,3

RADIUS

75;

q.epif.dist.

77

Lt.supraf.art.dist.

63; 46,4

DAP dist.

40;

64,4

CUBITUS

63

L\.proc.anconcu

29,3

Adânc.peste proc.anconeu
FEMUR

370

Lg.max.
Lg.lat.

1 05,5

Lt.epif.prox.

48

Diam. Cap
Lt.min.diaf.

38,3

DAP diaf.

46,2

Lt.epif.dist.

87,6
1 02

DAP dist.
ASTRAGAL

59

6 1 . 5;

lnălt. Max.

57,4

J .g.parte mecliala trohlee

5?,2

Lj.rnax.

l .(.supraf.an.dist.

-

56,5
56
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METAPODIU
LJ.epif.dist.

51

DAP dist.

39,6

FALANGA !
Lg.max.

95,7

79,5

78,6

LJ.prox.

56,5

52

53,5

DAP prox.

40,2

37

36,5

LJ.min.

38,3

3 1 ,4

DAP

22

20

LJ.dist.

50,7

42

DAP dist.

27

23,2

Lg.max.

50,3

45,5

Lţ.prox.

54,3

53

-

FALANGA I l

DAP prox.

33,6

Lţ.min.

45

29,7

47,3

3 1 ,6

DAP

24,8

44

LJ.dist.

49

48,7

50,2

DAP dist.

26,5

25

27.6

20,6

47
23

FALANGA 3
53,2

5 1 ,5

Lg.max.

7 1 ,8

Lt.max.
LJ.supraf. art.

47,5

Lg.supraf.art.

27,7

30

lnălţ.reg.proc.extensor.

39

41

26.5

Lg.dorsală

52,3

5 1 ,5

41

n u depasise 1 , 5 ani în momentul mortii. N u se poate face
nici o precizare cu privire la coarne, deoarece exista doar
5 fragmente. Pe doua din ele se observa spre vârf urme de
taieturi transversale rezultate, probabil, din intentia de pre
lucrare a cornului.

5. Cervus elaphus
Este specia salbatica cel mai bine reprezentata: 56
piese osoase ce apartin la minimum 4 indivizi. Unul din ei

TABEL 1 O Datele metrice ale cerbului (mm)
FRAGMENT

NUMAR

VARIABILITATE (mm)

1

73,5

67

MEDIA (mm)

MAXILAR
Lg.�•ll -M3

SCAPULA
Lg.proc.glenoid

1

Lg.cav.glenoide

1

50

L!.cav.glenoide

3

42,5-49,6

Lţ.min.col.

'

46,7

4 1 ,5; 28

HUMERUS
Lţ.epif.dist.

2

Lţ.trohlee

1

54

DAP dist

4

56-65,2

Lţ.epif.prox.

5

60,2-68

64

(.f.SUJ"'T.M1.J'MX.

4

�7.(,3

UAP prox

'

) 1 -) 7

W.h
34.1

L!.cpiLcJ.ist.

1

56,]

L�.supr.urt.t.11st.

DAP di�I.
CUBITUS

1

4"1,6

LM.::;upru[wt.

1

J5

LJ.piOC.Illh:UJII.:U.

1

19

A..ltm�,.:.j..u:::;h: JJIV\,:.iJ.Ill:OIICU

1

51

Lg.ok\.·IWJUII

1

M0.2

Lţ.min.olecr;l.nOn

1

51

60,3; 65

5 9,9

RADIUS

1

}6
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METACARP

1

4 1 ,5

-

1

68,5

-

q . epif.prox.

1

75

-

DAP prox.

1

81

-

Lg.max.lat.

4

60-63

61,1

Lg.max.med.

4

50,8-60

55,6

Lţ.dist.

4

36,5-39,2

38,2

Adânc .lat.

4

3 1 ,6-34,7

32,8

Adânc.mcd.

4

3 1 ,4 -3 5

33, 1

Lg.max

1

240*

-

Lţ.min.diaf.

1

21

-

1

23,5

-

Lţ.epif.prox.
COXAL
Lg.cav .acetab.
TIBIA

ASTRAGAL

METATARS

DAP diaf.
FALANGA

1

3

56-70

Lţ.prox.

3

22-26,2

Lg.max.

DAP prox.

3

25,6-3 1 ,5

Lt.min.diaf.

3

1 9,4-23

DAP diaf.

3

1 5,6 - 1 9,3

Lţ.dist.

3

2 1 ,2 -23

DAP dist.

3

1 6-20,5

FALANGA I l
Lg.max.

2

44,5

48,6

-

Lţ.prox.

2

23

23,5

-

DAP prox.

2

29

-

Lţ.min.

2

18

1 7,5

DAP diaf.

2

1 9,8

2 1 ,3

-

Lţ.dist.

2

21

-

DAP dist.

2

28,4

-

29,2

1 9,4
26

FALANGA I I I
Lg.dorsală

1

38,6

-

Lg.supr.plantară

1

49,2

-

Lg.supr.art.

1

27,6

-

6. Sus scrofa ferrus

vârsta de 1 an, unul între 2-2,5 ani si doi peste 2,5 ani. Un
canin izolat, de dimesiuni mari (lg.pe curbura mare 96
mm) provine de la un mascul. Pe baza unui astragal a fost
calaculata înaltimea la greaban. Valoarea obtinuta este de
980,8 mm.
=

Mistretul ocupa locul doi, dupa' cerb, în cadrul
animalelor salbatice. Este reprezentat prin 1 9 fragmente
osoase ce apartin la minim 5 indivizi: doi sacri ficati sub
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TABEL 10 Datele metrice ale mistreţului (mm)

FRAGMENT

VALORI (mm)

MAXILAR
Lg.M I -M3

85

Lg.M3

43

MANDIBULA
21

Lg.dp4
SCAPULA
Lg.proc.glenoid

49

Lg.cav.glenoidă

48,6

Lţ.cav.glenoidă

42

HUMERUS
Lţ.epif.dist.

56,3

Lţ.trohlee

45,5

DAP dist.

56

RADIUS
Lţ.epif.prox.

40;

36,2

DAP prox.

27,5;

24,5

META CARP (III respectiv IV)
Lg.max.

97;

Lţ.epif.prox.

28;

Lţ.min.disf.

1 9;

1 5 ,8

Lţ.epif.dist.

24,6;

20,5

93,7
20

COXAL
Lg.cav.acetab.

5 0;

45,5

Lţ.min.diaf.

27

29,4

-

-

-

TIBIA

DAP diaf.

21

-

-

Lţ.epif.disl.

39,7

39,3

42,5

43

Lţ.supr.art.dist.

29,5

28,5

31

29

DAP dist

35 ,2

33

36,5

37

ASTRAGAL
Lg.max.lat.

54,8

Lţ.dist.

3 3 ,6

Adânc .lat.

30,5

Adânc.med.

32,8

7. Bos primigenius

9. Castor fiber

De la bour provin 4 fragmente osoase (maxilar, humerus, tibie,

De la castor s-a conservat un femur stâng neepifizat proxima! si

falanga proximala). Acestea apartin unui individ mai mare de 2,5 ani.

distal; provine de la un exemplar foarte tânar (lungimea maxima aproxi
mativa = 90 mm)

8. Ursus arctos

• • •

Ursul este prezent printr-un li-dgmcnt distal de femur (latime dis
n·un; lntimc minima dittfi/.il - 30.5 uun) si un canin inferior.

Pc bn7Jl

taia - 79,2

motcr iaiLrlul

usus

ano.li7..a.t :;;c pt•l face căleva ohservatii.

Const.ni.J.un ca ruportul �pccii domest1c� 1

specii salbatice (dupa nmnruul
tT-.tgmente este de 87,55 1 1 2,45 % (Figwa 7). Aoc�sta dovctlestc
importanta sccw1c.lard a vânahdui Îl1 econumiu U.'ici".l:lri i.

de
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FIGURA 7 Raportul între speciile domestice şi cele sălbatice

S pecii

1 2,45%

salbatice

Specii

87, 55%

domestice

talie mare (cerb, mistret) atesta împrejurimi cu precadere
împadurite, mediu prielnic pentru cresterea de tip primitiv
a taurinelor, suinelor si caprinelor (HAIMOVICI, 6, p. l 39).
Pe lânga vânatoarea de tip alimentar, importante erau si
produsele seclllldare oferite de speciile salbatice (carne,
piei, oase, coarne).

Vânatoarea era de tip alimentar deoarece predomi
na speciile salbatice de talie mare (cerbul, mistretul, mai
putin bourul). Cu totul sporadic apar ursul si castorul, care,
desi nesemnificativi din punct de vedere economic, Sllllt
indicatori ecologici importanti: elementele caracteristice
ale peisajului geografic în acea perioada fiind masivele
paduroase si apa (cursuri lente). Prezenta artiodactilelor de

FIGURA 8 Raportul specii domestice 1 specii sălbatice în aşezări dacice
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Specii sălbatice

Rolul vânatorii în economia asezarilor dacice este,
în general, relativ mic (Figura 8), exeptând statillllile din
Banat: Diviei-Grad (EL SUSI, 1 , p.264, Tabel 40) si
Stenca-Liubcovei, nivelul II, (EL SUSI, 1 985, p. 1 36,
Tabel 1 2) si asezarea de la Piatra Soimului din Moldova
(HAIMOVICI, 1 993, p. l 76, Tabel 1 O) Wlde procentul ma
mi lcrclur salbatice este cuprins inln: 20-30 %. Scnmulam

nhsenla capriorului din lista specii lor sal batice de la
Mcresti, cart: sl: poatl: datora dificultati lor de dctcnninarc
Jll: materialul t(>arte fragmentar de dimensiunile ovi
cnprinelor si, dt: asemt:nca, ab senta camivorelor.

29, 1

·

i

_j

Revenind la ocupatia de baza a locuitorilor asezarii
de la Meresti, aceea de crestere a animalelor domestice,
subliniem înca o data rolul imporatant al bovinelor si
suinelor în furnizarea carnii. In timp ce taurinele erau cres
cute atât pentru subproduse cât si pentru carne, porcinele
furnizau doar carne si grasime. Bovinele detin locul pri
mordial în maj oritatea asczarilor dacice (Figma 9), în altele

97

insa primul loc este ocupat de suint: (Figura 1 0): Divil:i
Grad (El . Sl J S l , l , p . 204, Tabel 40); Sighisoara (EL S U Si,
1 996, p . 5 1 .\ Tahel 2) sau de ovicapri11c (figura 1 1 ):
Cîrlomant:sti ( l J DRESCU, l<JI/, p.366, Tabt:l l ) si Pupl:sti
(U LJRESCU, J l)l:-i5 , p . 1 29, Tnbel 1 ).
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FIGURA 9 Frecvenţa bovinelor în diverse aşezări dacice (%)
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FIGURA 10 Frecvenţa suinelor în diverse aşezări dacice (%)
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FIGURA 1 1 Frecvenţa ovicaprinelor În diverse aşezări dacice (%)
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FIGURA 12 Frecvenţa calului În diverse aşezări dacice (%)
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În asezari le în care bovinele ocupa locul 1 în ceea ce
priveste exploatarea speciilor domestice, locul secund îl
ocupa fie suinele - Meresti, Racatau, Stenca-Liubcovei,
Piatra Soimului, Radovanu - (Figura 1 0), fie ovicaprinele Lunea Ciurei, Piscul Crasani, Vladiceasca, Butuceni (Figura I l ). Pe urmatorul loc se situeaza calul, a carui
frecventa oscileaza între 2 si 7 % (Figura 1 2); exceptie fac
asezari le din Banat (Diviei-Grad si Stenca-Liubcovei) unde
procentajul acestei specii este foarte scazut (0,5%) si
asezarea din Republica Moldova (Butuceni), unde frecven
ta calului este relativ mare ( 1 5,58 %)

animalelor din centrul si sudul Europei de Est (BOKONYI,
1 974, p. l 23). Scaderea taliei comparativ cu epocile ante
rioare este înregistrata si de grupul ovinelor, în special la
începutul epocii fierului (BOKONYL 1 974, p. l 77) si de
grupul suinelor, în special spre sfârsitul perioadei La Tene
(BOKONYI, 1 974, p.2 1 2).
O importanta deosebita este acordata aparitiei în
lotul analizat a unor fragmente cu modificari patologice
suferite la nivelul sistemului osos de catre animale în tim
pul vietii lor:
-femur drept, de Bas taurus, neepifizat proxima! si
distal, sub 3,5 ani (lungimea aproximativa
3 1 O mrn),
prezinta pe partea ventrala a osului o proliferarea de tesut
osos (exostoza) sub forma unei creste mai groase si nereg
ulate cu o lungime de 9 cm (Pl. 1 1 a,b). Este probabil o con
secinta a vindecarii unei fracturi suferite de os în timpul
vietii animalului;
-radius drept, de Bas taurus ce are în partea distala
o fisura longitudinala, mediana ce este probabil o con
secinta a sudarii distale incomplete între radius si ulna (Pl.
1 1 c);
-metatars stâng, de Ovis aries cu exostoza la nivelul
diafizei sub forma a doua creste subtiri, paralele, plasate pe
fata caudala a osului, însotite de îngrosarea si distorsion
area diafizei la acest nivel (Pl. II 1 a,b); este probabil tot
rezultatul unei fracturi;
-mandibula stânga, de Sus scrofa domesticus, cu
dentitia jugala completa (P2-M3), provenita de la un adult,
pe a carei suprafata interna, în special în dreptul molarului
2, se poate evidentia fenomenul de paradontoza (Pl. II 1 c ).
Dezveliri mai putin pronuntate ale radacinilor se observa si
pe alte fragmente maxilare care provin însa de la exemplare
batrâne.

De altfel, calul este unul din cele mai bine
reprezentate animale în toreutica traco-geto-daca, fapt
explicabil prin locul ocupat de acest animal în activitatile
vînatoresti, razboinice si în viata magica-religioasa. Exista
reprezentari în special a cailor "de elita", care uneori sunt
înaripati. folositi în lupta (vasul de la Rogozen, vasul de la
Vrata, coiful de la Baiceni, coiful de la Agighiol, centura de
la Loret, aplica de la Lucovit, falera de la Surcea) dar si cai
obisnuiti (aplicele de la Letnita, un vas din colectia
Severeanu) mai scunzi, cu capul mai mare, gâtui gros si
scurt si membre mai putin înalte (HAIMOVICI, l 992,
p. l 9 1 - 1 92).

=

În ceea ce priveste marimea animalelor domestice
crescute de locuitorii asezarii de la Meresti, se pot trage
unele concluzii. Bovinele, se încadreaza prin talia lor în
asezarile dacice din România. Media înaltimii la greaban a
bovinelor din statiunile dacice studiate (Figura 5) este de
1 1 2,65 cm. Aceasta este o valoare relativ mica. Dupa
Talkin, în nordul regiunii costale a Marii Negre, talia medic
a bovinelor, în epoca fierului este de 1 1 3,5 cm; pentru
Ungaria aceasta valoare este de 1 2 1 , 1 cm. Deci în epoca
fierului, bovinele îsi micsoreaza talia brusc, expansiunea
Imperiului Roman urmând sa aduca modificari în cresterea
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ETUDE ZOOARCHEOLOGIQUE SUR L'HABITAT DACE DE MERESTI
(DEP. DE HARGHITA)

(Resume)
Le materiei faunistique provenant de !'habitat dace de Meresti (fin de II eme siecle av. J.-C. - 1 er siecle ap. J.-C.) comprend 659 frag
ments osteologiques qui appartient t 5 espcces domestiques: Bas taurus, Sus scrof'a domesticus, Ovis aries, Capra hirc11s, Equus cahallus et r 5
espcces squvqges: Cervus elaphm. Sus scrof'a ferrus, Bas primigenius, Ursus arctos, Castorjiber (voir tabelle 1 ).
Le rapport espcces domestiques 1 sauvages est 87,55 1 1 2,45 %. Parmi les espcces domestiques, les bovines (selon le nombre des frag
ments) ct Ies suines (selon le nombrc minime des individus) occupent la premiere place (Fig. ! et 2). Parmi les espcces sauvages, les plus intense
meni chassees sont le cerf et le sanglier (Fig. 3 et 4 ).
L'elevage se pratiquait lant au but d'assurer le necessaire de nourriture que pour les produits secondaires (peaux, lait, comes, os), lan
dis quc la chasse servait principalement pour procurer la nourriture.
Certains fragments comportent des modifications pathologiques (Pl. 1 1 a-c; II 1 a-c), soit sur les os longs, soit sur les restes mandibu
laires (paradonthoses).
DIANA BINDEA
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b.

a. femur. faţă craniană

femur. faţă laterală

c. rndius. fală caudală

Resruri

osoase

l' lanşa 1

de Hos tuurus cu

1 02

modificări

patologice.
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a.

metatars,

faţă eran iană

b . metatars, ra ţă m ed i a l ă

e.

Resturi osonse de Ovis

mand i b u l ă , faţă i n ternă

ories (a. b) �i .\'us scn�fa

Plan�a TJ
domes/icus ( c ) c u llllH.l i i icăn pato logice.
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 1 05-1 19

O DEPUNERE RITUALĂ DE Vfl.SE LA RACOŞUL DE JOS,
JUDEJUL BRAŞOV.
ÎNCERCARE DE DESCIFRARE A POSIBILELOR SIMBOLURI
DIN ORNAM ENTlCA OLĂRIEI DACICE (1)
mică. Este decorat cu patrl.! butoni cilindrici simetnct,
fiecare cu o cruce incizată. Intre butoni, de la înălţimea
acestora pâna aproape de fund, există patru desene incizate
care poţ sugera, fie o frunză, fie alte imagini la care vom
reveni. Intre ele este amplasată câte o linie alungită, puţin
înclinată. O altă incizie, cu duct uşor nesigur, se afla sub
buza vasului, la exterior. Dimensiuni: D.f.=5; D.g.=6;
D.Max.=6,5; 1-?cm; Inv. 1 1/6 1 59 (Fig. 411 ; 8/3).

În campania de cercetări din vara anului 1 994, pe
prima terasă la sud de zidul cetăţii dacice de pe Tipia
Onnenişului a fost trasată o secţiune (fig. I l ) al cărei scop
era de a se obţine un profil longitudina 1 al acesteia şi, even
ţual, de a se surprinde posibile construcţii amplasate aici.
Intre mctrii 24-28,50, cu precădere între metrii 24-25, s-a
constatat o situatie deosebită. Este vorba de mai multe vase
ceramicc de di�ensiuni diferite, unele întregi (cele mici),
altele spm1e, dar întrcgibile, care au fost depuse pe un pat
de pământ înroşit. Poziţia vaselor nesparte era fie uşor
înclinată, fie perfect verticală, toate cu gura în sus. Erau
umplute cu pământ înroşit de foc._ sfărâmicios, în afara
căruia nu mai aveau alt ''inventar". Impreună cu vasele se
mai aflau o piatră ovoidală, bine lustruitiă, scmitransparen
tă, precum şi un văscior roşu, cu buza ruptă într-o parte,
care poate fi un bol în miniatură sau o lingură (crcuzet?).

5. Borcan în miniatură, modelat cu mâna, din pastă
brun-cenuşie, cu degresant de nisip şi mică. Vasul se
apropie de fonna unei situla sau, mai degrabă, de a unui
butoiaş. Este decorat cu nouă incizii arcuite, amplasate în
jumătatea superioară. Dimensiuni: D.f.=4,7; D.g.=4,5;
D.Max.=5,5; 1=5,8 cm; l nv. I l/6 1 62. (Fig.4/2; 8!4).
6. Borcan în miniatură, modelat cu mâna, din pastă
roşie, având ca degresant nisip, mică, cioburi mărunţite.
Este decorat cu două apucători arcuite, dispuse în partea
inferioară. Dimensiuni: D.f.=3,5; D.g.=5,5; D.Max.=5,4;
1=5.7cm; lnv. Il/6 1 60. Nu figurează în ilustraţie.

Trei vase au fost lucrate la roată (un castron, o
"fiuctieră" şi o cană), celelalte fiind modelate cu mâna. Nici
unul din recipiente nu seamănă cu altul, nici ca dimensiu
ni, nici ca decor.

7. Vas bitronconic (cupă) modelat cu mâna, din
pastă destul de fină, având ca degresant nisip şi mică, de
culoare gălbui-roşcată, fund cu omphalos. Exteriorul este
complet lipsit de decor, spre deosebire de interior care arc,
imediat sub buză, incizii în zig-zag (care se păstrează doar
pe o parte a vasului, ceea ce nu exclude ca el să fi existat pe
toată circumferinţa). Precizăm că, până în prezent, nu am
reuşit să-i găsim o analogie apropiată nici în olăria La Tene.
nici în cea hallstattiană, deşi înclinăm să credem că aparţine
acesteia. Dimensiuni: D.f.=5; D.g.=7; D.Max.=7; 1=7cm:
lnv.II/6 1 6 1 (Fig. 311 ; 7/4).

Descrierea sumară a vaselor,
toate în colectia Muzeului de Istorie
Braşov.
'

1. Borcan modelat cu mâna, din pastă cu nisip,
micaă şi pictricele, ars secundar până la roşu. Este decorat
cu patru butoni cilindrici şi două reliefuri aplicate, ce su
gerează fie litera "omega" inversată, fie cifra 3 în poziţie
orizontală, cu braţele în jos. Există două grupări simetrice,
compuse din câte doi butoni şi un relief. Dimensiuni:
D.f=R; D.g.= l 2; D.Max= l l ; 1= 1 4cm; Inv.II/6 1 56 (Fig. 6/2;
8/2)

8. Borcan modelat cu mâna, din pastă roşie, având
ca degresant nisip, mică, pietricele şi cioburi pisate. Este
decorat cu patru butoni alungiţi pe orizontală, o p_ereche
simetrică având două alveole, cealaltă trei alveole. In spa
ţiile dintre batoni sunt patru reliefuri arcuite, care au fiecare
un alt număr de alveole (4, 5, 6, 7). Tot decorul este
amplasat în jumătatea superioară. Dimensiuni: D.f. - 1 3;
D.g.= I 6,8; D.Max.= l 7,5; l=24,5cm; lnv. lli6 1 67 (Fig.
81 1 ).

2. Borcan, în miniatură, modelat cu mâna din pastă
cu nisip, mică, pietricele şi cioburi mărunţitc de culoare
roşie, datorată arderii secundare. Este decorat cu două pro
filaturi verticale, simetrice, sub fonna unor coloane alveo
late (privite din lateral, acestea sugerează două profile
umane opuse).
Dimensiuni: D.f.=4,5;
D.g.=6,5;
D.Max.=6; 1=8cm; Inv.II/6 1 57 ( Fig. 611 ; 8/6 ) .

9. Borcan modelat din pastă cenuşiu-maronie, cu
degresant de nisip, mică, pietricele şi cioburi mărunţite. Şi
acesta a fost ars puternic secundar. unele porţiuni din el
fiind practic vitrifiate. Decorul constă din două "V"-uri

simetrice cu braţele uşor arcuit� , r�al izal�.: c..l i n profil alvco

3. Horcan în minialur.1. rnoc..lc lat cu mâna. din pasta
asemanatoare celei folosite la vasul precedent. 1 �s l� c..lceoral
cu ln:i b utoni , usor aseulili, u1spusi la 1 20 de t,>Tade.
Dimensiun i : D.F 4; D.0.=5,5; D.Max . -5; 1-(, , "icm; l nv.
I I/6 1 5 X (Fig. 8/5).

ele u n ire a celor două bmte este m;�rcat de u n
bulon cu m i c i alveole. t\ nsa mhlul sug�r�LI.i'.ă o pmlumă u c
comum (laur, berbec?). Dimensiuni: n u s e cunosc cu exac 
titate, vasul nefiind încit restaurat. l nv. I I/(J2 1 X .
l;�t . 1 .oc.ul

1 O. 11orcan moudal cu 1nâua din pastă grosi era , c e
arc c a dcgrcsant nisip, pietriccle �i cioburi milrunţi te .

4. Borcan in minialLU'ă, modelat cu m ân a c..l i n paslă
zgrun luruasă. bruu-rv:;;c ntli, având ca dcgrL•sant n is i r şi

1 05

www.cimec.ro / www.mncr.ro

FLOREA COSTEA
Datorită arderii secWldare, vasul are un colorit
foarte pastelat (albicios, brWl-cafeniu, negru intens, toate
cu nuanţe). Decorul este, şi în acest caz, bogat: deasupra
wnărului se află patru batoni alllilgiţi, alveolaţi, uniţi cu
brâuri ghirlandate. Sub acest registru se afla un altul, com
pus dintr-Wl brâu alveolat circular, din care pleaca vertical,
spre bază, patru "coloane" de profil alveolat. lnv. 11!62 1 9.
Vasul nu a fost restaurat.

roşu intens. Angobata, nedecorat. Nu se întregeşte, deşi
părţi din ea au putut să rămână în porţiunea nesăpată.

I l . Borcan modelat cu mâna din pastă cu nisip şi
mică, de culoare negru-cenuşiu. Lipseşte orice decor. lnv.
1 116220. Vasu l nu a fost restaurat.

În amestec cu vasele întregi sau întregibilc s-au
găsit circa 1 00 fragmente de la alte vase modelate cu mâna
sau lucrate la roată, neîntregibile. Pe două fragmente de
borcan se regăseste frunza întâlnită pe borcanul în miniatu
ra de la nr.4. Vasele lucrate la roată sunt reprezentate de
chiupuri, strecurători şi fructiere, cenuşii sau roşii.

20-22. Împreună cu vasele de mai sus s-au găsit şi
trei strachini hallstattiene, toate din pastă fină. Două au
culoarea cenuşie-neagră şi sunt lipsite de decor, în timp ce
a treia, mai înaltă şi de culoare cenuşiu-roşiatică, are patru
butoni mici, amplasaţi deasupra diametrului maxim, pe
umăr (Fig. 9/2-4).

12. Ceaşcă dacică. modelată din pastă cu nisip şi
mică, cu cioburi mărllilţite. � fost arsă secundar, culoarea
actuală fiind roşie şi neagră. lntrucât a fost păstrată în pro
porţie de 50%, nu ştim dacă a avut două torţi, în prezent
ramânând Wla. DimensiWli: D.f.=5,5; D.g. = l 0,5; 1=5cm;
Inv. 1116 1 68 (Fig. 712 ).

***

După cum a rezultat din descrierea vaselor, acestea
(fragmentare sau întregi şi întregibile) datează din prima şi
din a doua epocă a fierului (greu de încadrat fiind vasul din
fig. 3/ 1 ; 7/4). Li se adaugă piatra ovoidală. Nu vom insista
asupra obiceiului dacilor de a face depuneri rituale (şi nu
numai de vase), ele fiind bine cunoscute datorită sintezei lui
Valeriu Sârbu (Galaţi, 1 993). Vom sublinia doar că ele se
aflau răspândite pe întreg teritoriul locuit de traco-daco
geţi. Chiar pe Tipia Ormenişului de la Racoş, exista încă
alte trei depuneri de vase: una într-o groapă în rocă de cal
car (un borcan de dimensiuni submedii şi patru borcane în
miniatură, identice ca formă, decor şi dimensiuni), alta
într-o moviliţă de pământ negru (nwnai vase sparte, hall
stattiene şi dacice şi, din nou, o piatră ovoidală, semitrans
parentă), cea de a treia, descoperită în vara anului 1 998, sub
pavajul unei construcţii de dimensiuni apreciabile (D, cea
1 7m) situată lângă sanctuarul cu plinte de piatră din incin
ta cetăţii (o ceaşcă şi W1 borcan, ambele de dimensiuni
foarte mici, arse secundar pe o vatră de aproximativ
25x30cm). La aceasta vom reveni în partea finală.

1 3. Ceaşcă dacică, din pastă cafeniu-roşcată, cu
degresant de nisip şi cioburi mărunţite, căreia îi lipseşte
partea superioară, în cea păstrată observându-se adâncitura
în care se fixa toarta. Dimensiuni : D.f.=7,5; celelalte
lipsesc. Inv. 111622 1 (Fig. 7/3).
1 4. Ceaşca dacică, din pastă cu nisip şi mică, de
culoare roşie. DimensiWli: D.f.=7,5cm, celelalte lipsind.
Inv. II/6222 (Fig. 7/5 ). Toate trei ceştile sunt lipsite de
decor.
1 5 . Borcan, din pastă similară celei din care a fost
confectionat vasul de la numărul 1 O. Decorul constă din
patru b�toni cilindrici, dispuşi în cruce pe umărul vasului şi
uniţi printr-Wl brâu alveolat, uşor arcuit în jos. Pe două părţi
ale vasului, simetrice şi în "fascicol", de câte două, se află
linii verticale, profilate, rară crestături sau alveole. Pe gâtui
vasului, o incizie vălurită. Deoarece cea mai mare parte din
vas s-a pierdut în timpul restaurării, nu i se cunosc dimen
siunile (Fig. 1 0).

Revenind la vasele pe care ne-am propus să le dis
cutăm, vom observa că din repertoriul acestora fac parte un
chiup modelat cu mâna, mai multe borcane care pot fi con
siderate, de dimensiuni "normale", borcane în miniatură,
ceşti, strachini mici şi W1 pahar. Funcţional acestea ar putea
fi divizate în recipiente destinate a pregăti (borcane) şi servi
masa (castron, cupă, ceşti), aici putând fi incluse şi cele
hallstattiene.

16. Chiup, modelat cu 111âna, din pastă zgrunţuroasă
şi poroasă, de culoare castanie. Inălţimea cea 80 cm (este în
curs de restaurare). lnv. 1116202. Nu figurează în ilustraţie.
1 7. "Fructiera", lucrată la roată, din pastă foarte
fină. Arderea secundară intensă i-a conferit o culoare
alburiu-roşiatica. Nu este sigur dacă a fost pictată, dar sigur
a avut o angoba roşie. Cavitatea este puţin adâncită, dând
mai degrabă impresia unei farfurii mari sau a W1Ui castron.
Buza este arcuită. Nu are picior, sprijinindu-se pe un inel
înalt de nwnai l cm şi cu diametru! de 7-8cm. Deoarece
este sigur că acest inel nu-i asigura stabilitatea, credem că
vasul era fixat într-un soclu cilindric, care suplinea piciorul
fructierei. Situaţia nu este insolită, fructiere fără picior sau
cu picior foarte scurt fiind semnalate anterior în literatura
de specialitate (1. Glodariu, 1 98 1 , p. 1 62; Gelu Florea,
1 988, p. 1 33 si urm.). Dimensiuni: D.g.=29; 1=9cm; lnv.
1116 1 64 (Fig. 9/1 ).

Prima observaţie care se cuvine a fi facută este că
toate vasele au fost ascunse. ferite atât de vederea omului,
cât şi de deteriorare. La aproape toate popoarele vasul
ascuns reprezintă o comoară sau recipientul în care era păs
trată o comoară. A pllile mâna pe aces vas echivala cu
cucerirea unei comori, în timp ce a- 1 sparge este sinonim
distrugerii respectivei comori. Există însă şi semnificaţii
mai adânci: un vas închis (cu capac sau din construcţie)
poate reprezenta fie sânul matern, fie uterul în care se
zămisleşte o nouă naştere. Vasul deschis la partea supe
rioară, ca în cazul nostru, simbolizează disponibilitatea de
rec eptare a influentelor c ereşti benefice. De orice tip ar fi,
vasul conţ i ne sub divcr.sc forme elixirul vieţii, este un per
petuu izvor de viaţ<'t. "Uu vas de aur poate semnifi ca teza

1 8. Castron, lucrat la roată din pastă fină, cu nisip şi
mică. Sigur a avut angoha. Initial, culoarea a fost cenuşie:
unele fragmente păstrează această cu loare , în timp c.;c al te l e
sunt roşii intens sau cftrămizii (de pe acestea, augoba este
cxli.Ji ială pc an um i te porţi u ni ) . Decoml constă Jmtr-un re
gi s tru de treizccişi şase şt;�mpile. d i spuse circular pc gat ul
vasului, luate spiralice. cu e<Îte :'i rll<::u c i r i . Dc-�i ca funnă
aminteşte de o strachină grec-u-rumană, nu este exclus să
avem de-a face cu o formă ccltică sau de inspiratie ccltică.
Uimeu:siuu.i: D.t: - 1 3 ; D.g. =25; D.Mnx.-27; J- 1 6,5cm;
lnv. l l/6 1 63 (Fig. 3/2; 7/ 1 ).
1 9. Pri ntre tl"agmente l e casuu u ul u i se aflau şi parţi
dintr-o cană cu o toartă, l uc-rată diu pa:stă lină. Culoarea este

unJI vieţii spi rituale, simbol al unei forte tai nice". Crcdinla
este transmisă până în evul mediu, ciind tot un vas (Oraalul)
con t i ne comoam.

Chiupul (sau orice vas mai mare, cum sunt în cazul
f.'lţn borcnnclc) csLL" vas ul belşugu l ui şi es te atribuit
divinitl'iţilor râurilor, ce l o r care, cu apa lor, as i gurau exis
tenţa n tot ce este viu in el, in spec i al , se păstrează elixirul,
csen1a uemUI irii. i n să� i viaţa. Totodată, ch i upu l sim
bol izează (�i) matricea, sursă vic;:ţii fizice şi intelectuale,
"un lei de I n toarc ere la iLvoan.:" . In locurile destinate adu-

de
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O depunere rituală de vase de la Racoşul de Jos ...

cerii jertfelor, prezenţa chiupului echivalează cu rolul
paznicului care apară comorile de răufăcători.
Celelalte vase, mai mici şi sigur pentru băut
(paharul, cupa, bolul) au, ca şi chiupul, o simbolistică
dublă: de vas al belşugului şi de recipient din care se con
suma elixirul nemuririi. Asimilate cupei, simbolistica lor
sporeşte: cupa este oul lumii despărţit în două, o jumătate a
cerului, cealaltă a pământului. La majoritatea popoarelor
paharul sau cupa, vasul pentru băut în general, este folosit
atât pentru libaţiuni rituale, cât şi la ospeţele profane.
Înainte de a încerca descifrarea posibilelor sim
boluri ale "decoraţiei" de pe vasele prezentate se cuvine să
facem unele consideraţii asupra locului în care au fost
depuse acestea, loc văzut sub două aspecte: în primul rând
topografic şi în al doilea rând, ca amplasare de detaliu pe
forma de relief.
Tipia Ormcnişului este un deal cu înălţimea de
755,9m, dominant faţă de toate ridicăturile de teren din
imediata lui apropiere, cu perspectivă radială şi, implicit, cu
posibilitate de comunicare la vedere cu dealurile şi munţii
din planul "secundar". Ignorând normele actuale, conform
cărora o ridicătură naturală de teren poate fi considerată
colină, deal, munte etc., şi reconsiderând încărcătura de
sacralitate a dealului, exprimată prin cel puţin două sanctu
are dacice din piatră, vom constata că ne aflăm în faţa unui
Munte Sacru, un Kogaionon. Alegerea unui deal, în cazul
de faţă, a acestuia şi nu a altuia, se înscrie cert într-un pro
ces sau un şir de procese care, în final, i-au conferit o
sacralitate, au încărcat Tipia cu o anumită hierofanie (chiar
dacă pe acelaşi deal, dar în alte zone, au fost construite şi
edificii cu caracter profan).

ca o insula în mijlocul straturi lor succesive de pământ şi de
piatră folosite la realizarea tcrasei poate să sugereze că
"organizarea" terasei a avut loc la data construirii acesteia.
Mai mult ca sigur, pentru ambele operaţiuni s-au desfăşurat
procesiuni de incantaţie a divinităţi lor care trebuiau să "cer
tifice", pe de o parte, durabilitatea terasei, care, altfel, este
o lucrare profană, iar, pe de altă parte, să asigure atât
"sfinţirea", cât şi kratofania depunerii. Depunerea nu putea
fi făcută într-un loc comun, profan, atunci considerat
"păgân". Cu alte cuvinte, locul trebuia mai întâi purificat,
alungate acele fm1e care ar fi putut atinge în vreun fel, dis
trugând sau măcar deranjând "sanctuarul". La fel se petre
ceau lucrurile la întemeierea unei localităţi, a unei case, a
unui templu (mai ales) etc. Kratofania nu putea să se rea
lizeze (în cazul de faţa) decât tot prin ceremonii speciale,
dacă nu cumva se considera suficientă acoperirea "sanctu
arului", a monumentului cu pământ şi pietrele pavajului.
Nu este însă exclus că securitatea locului să fi fost conside
rată secundară, important pentru dedicanţi fiind ''sfinţirea"
şi credinţa că nimeni, după aceea, nu va avea motiv să-I
profan�ze, actul sacralizarii fiind benefic pentru întreaga
obşte. In acest fel, consacrarea spaţiului făcea ca acesta să
devină "un microcosmos (ca oricare altar, templu etc., n.n.)
care există într-un spaţiu şi într-un timp mistic, calitativ dis
tincte de spaţial şi timpul profan" (Ibidem, p.34 1 -342).
În cazul nostru, în afara posibilelor ceremonii,
purificarea şi consacrarea locului s-au făcut şi prin foc. Au
fost arse atât incinta care trebuia să cuprindă vasele, cât şi
o parte dintre acestea. Trebuie reţinut amănuntul că nu toate
vasele au fost trecute (a doua oară) prin foc, ci numai cele
din "prezent", cele făcute de daci. Vasele dintr-o epocă
anterioară, hallstattiene, au fost depuse aşa cum fuseseră
găsite în altă parte şi alăturate celor dacice după stingerea
rugului. Apoi, toate vasele au fost acoperite cu strat de
pământ înroşit peste care s-a aşezat pavajul terasei.
"Altarul" nu pare să fi fost marcat în vreun fel ia suprafaţă,
pc pavaj ncobservându-se o construcţie anume (deşi ea ar
fi putut să existe, dar să fi fost distrusă ulterior).

Prima şi cel mai des întâlnită la diferite popoare
este cea uranică. Explicând şi hierofania şi motivele
alegerii unei înălţimi ca loc sacru, Mircea Eliade spune:
"Muntele e mai aproape de cer şi aceasta îl investeşte cu o
dublă sacralitate: pc de o parte, participă la simbolismul
spaţial al transcendenţei ("înalt", "vertical", "suprem" etc.),
iar, pe de altă parte, e locul prin excelenţă al hierofaniilor
atrnosfcrice şi, ca stare, locuinţa zeilor. Toate mitologii le au
câte un munte sacru, varianta, mai mult sau mai puţin ilus
tră, a Olimpului grec. Toţi zeii cereşti au pe înălţimi locuri
rezervate cultului lor. Valenţele simbolisticii religioase ale
munţilor sunt nenumărate. Muntele este considerat punctul
de întâlnire a cerului cu pământul; deci un "centru", pun
ctul prin care trece Axa lumii, regiune saturată de sacrali
tate, loc în care se pot realiza trecerile între diferitele zone
cosmice. Muntele, prin faptul că e locul de întâlnire între
cer şi pământ, se află în "centrul lumii" şi c, f'ară îndoială,
punctul cel mai înalt al pământului. De aceea regiunile con
sacrate - "locurile sfinte", templele, palatele, oraşele sfinte
- sunt asimilate "munţilor" şi devin ele însele "centre",
adică sunt integrate în chip magic vârfului "muntelui cos
mic" (Tratat, p. 1 06). "Chiar şi numele templelor şi tur
nurilor sacre mărturisesc asimilarea lor muntelui cosmic:
"Muntele Casa", "Casa Muntelui tuturor Ţări lor", "Muntele
Furtunilor", "Legătura dintre cer şi pământ" etc." (Ibidem,
p. 1 07).

Credem că monumentul a fost construit la data
amcnajării terasei şi înglobat acesteia, altfel el ar fi trebuit
să se prezinte ca o movilă în aer liber, expusă degradării.
* * *

În cele ce urmează vom încerca să descifrăm posi
bilele simboluri ale decorului de pe vasele prezentate. Vom
începe cu castronul pe umărul căruia se găsesc 36 de
"ştampile" spiralate. Numarul 36 este cifra solidarităţii cos
mice, a întâlnirii elementelor şi a evoluţiilor lor. Derivatele
lui manifestă relaţiile din interiorul triadei cer-pământ-om.
360 este împărţirea cercului şi a anului lunar. Derivatele lui
cu multiplul 3, respectiv triunghiul cu 1 08° de proporţiile
numărului de aur. Un alt multiplu al lui (69 1 2) este sim
bolul Cerului, în timp ce 4608 este cel al Pământului. Suma
lor ( 1 1 520) reprezintă Omul sau o expresie a Marii Triade
(Cer-Pământ-Om) (Chevalier=Gbeerbrant, Dicţionar,
p.373-374). Fiecare din cele 36 de ştampile reprezintă o
spirală cu 5 "răsuciri"', semn prezent fie în decorul fitomorf
(viţa de vie, zorclc etc.), fie în cel zoomorf (melc, scoica).
Spirala este un motiv deschis şi optimist despre care
Mircea Eliade crede că încă "din pcolitic omologhează toţi
centrii de viaţă şi de fertilitate". Intâlnit de la Capul Nord
până la Capul Bunei Speranţe (BRIL, 1 998, apud
Chevalier-( l heerhranl, p. 250 şi Ul111 .), semnul exprimă
apari!ia rni�c;1rii circulare ce tâşneşte din puncLul de

Monumentele de pe Tipia Ormenişului conferă
acestui deal atributul de Munte Sacru, Casă a Zeilor.
Î n ceea ce priveşte detaliu! l oc u l ui ales pentru
depunere, acesta se alla pc prima terasa de l;inga zidul sudic
al cetăţii, sub pavqj u l lcrasci. Important nu ni se pare locul
c:-� atare, c i modul în care el se prcl'.inlii, astfel el pll tfin d ti

ales în oricare parte a dealu l u i . r:ste vorha de o masă de
pamâlll ars, imoşil, sfhrânnicios, aşezat p�.: un pavaj de
pici:rc special amcna alc ş; iicopci'a cii j'iieli'ele câre repf8z

j

inlă continuarea pavajului înconjuri\tor. Sit uarea d ep u n crii

al\: J�.:v�o:nirii. Este şi simholi7c:l7it emanalic, cxltO�U:: . ctcrvoltl.rc. continuitutc ciclint uilutn In progrl"l�il"l; in

obiirşic, 'lntrcţinc aceasll1 mi�carc �i o prelungeşte la infinit:

e tipul de Imn ncsfiirşitc care l�ag[• fim1 inct:Lare cele două

exln:milă�i
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ro l a \i e crcaţională (lhidcm şi CHAS, 25). Spimla
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legată de simbolismul cosmic al lunii, de simbolismul ero
tic al vulvei, de simbolismul acvatic al cochiliei şi de cel a l
fertilităţii. Ea reprezintă, în fond, ritmurile repetate ale
vieţii, caracterul ciclic al evoluţiei, permanenţa fiinţei con
fruntată cu vremelnicia mişcării (Chevalier-Gheerbrant, p.
250). Ea este (şi) călătoria pe care o întreprinde sufletul
defunctului după moarte până la atingerea ultimei sale des
tinaţii (BRIL. loc. cit.). Paolo; Santarcargeli (care tinde să o
asimileze labirintului) afirma: " ... ca reprezentare grafică şi
ca dans... este un motiv care apare destul de des şi, am
spune, inevitabil în reprezentările populare. Kerenyi
susţine că. având la bază observaţiile astronomice, el poate
simboliza cW"Sul soarelui. Linia neîntreruptă în formă de
meandru sau de "motiv cotit" este o variantă. Este cunos
cută asocierea meandrului cu simbolul apei, al vieţii, al fer
tilităţii, al pântecului feminin. Dar este destul de probabil că
linia aceasta mereu cotită... vrea să reprezinte, în primul
rând, nemurirea drumul lung al sufletului, "firul care nu se
rupe", sentimentul limpede sau abia simţit al unei continu
ităţi dinamice "viaţă-moarte-viaţă" (Cartea labirinturilor, 1 ,
p. l 64- 1 65). Şi continuă: " . . . spirala nu este un labirint. Dar
trebuie notat că, în unele reprezentări din Europa septentri
onală. 9e exemplu, trecerea de la spirală la labirint este evi
dentă. In orice caz, pare verosimil că folosirea acestui sim
bol era foarte răspândită, în special popoarele celtice... "
(Ibidem. p. l 66).

imens în care se inscrie evoluţia lumii create... Vegetaţia
este legată de noţiunea de desfăşurare ciclică. Este la ori
ginea oricărei emergente biologice. Partea aeriană a vege
talului este Pomul vieţii din care se extrage seva, băutura
nemuririi" (Chevalier-Gheerbrant, p. 433-434).

Adăugăm ca aceeaşi " frunză" se găseşte şi pe alte
două fragmente dintr-un vas mare, brun-cenuşiu (ars şi el
secundar), modelat tot c� mâna dintr-o pastă grosieră, cu
multe pietricele şi nisip. 1n cei aproape 20 de ani de cer
cetări, acest decor nu a mai fost semnalat pe Tipia
Ormenişului.
Nu ştim şi nici nu insistăm în mod deosebit să dăm
o semnificaţie anume "cercului" incizat pe gâtui vasului,
deşi suntem tentaţi să nu îl lăsăm în afara înţelesului figurii
geometrice pe care o reprezintă, la care adăugăm
amplasarea lui deasupra celorlalte elemente de decor
(cer?).
La fel de dificilă ni se pare şi interpretaJea liniei
aproape verticală dintre butoni şi fundul vasului. In fapt ea
este o simplă incizie. Văzuta însă, in afara decorului
"incizia" poate fi purtătoarea unor semnificaţii dintre cele
mai interesante. Prima asociere care poate fi făcută ni se
pare aceea a unui băţ, ciomag, baston. Din pluralismul sim
bolistic al băţului, în situaţia de faţă credem că nu poate fi
luată în discuţie ipostaza de armă obişnuită sau de armă
magic (vezi Moise), nici aceea de susţinător şi sprijinitor al
omului în mers. Alegerea locului sau între o roată, un cerc
(butonul văzut din faţă) şi fundul vasului, clar intenţionată,
exprimă mai degrabă intentia de a investi acest semn cu
atributul de Axă a lumii, de asigurare a comunicării Cer
Pământ. Mai mult, faptul că el porneşte imediat de sub un
simbol solar (ne vom explica imediat), uranian, poate face
credibilă şi o altă semnificaţie, prezenta în imaginaţia
majorităţii popoarelor, aceea de simbol al focului, al f�rtil
itătii şi al regenerării (Ibidem, p. 1 84). El poate fi însă ŞI alt
ce�a. Vorbind despre frunza de pe acelaşi văscior, n-am
exclus ca aceasta să fie o vulvă. Ori, într-o altă viziune,
"băţul" în discuţie (inclusiv ca imagine reală) poate fi şi o
lance sau un pisălog inversat, ambele, ca şi "băţul" fiind, în
genere, comparate cu un phalus. Şi într-un caz şi în altul,
respectiv acceptat ca expresie a focului sau a satisfacerii
dorinţelor erotice ("băţ" sau phalus), simbolistica semnului
nu poate fi despărţită de complexitatea fenomenului de
creaţie şi de fertilitate. Dimpotrivă.

În orice caz, spirala şi meandrul sunt cunoscute în
simbolistica majorităţii popoarelor pre- şi protoistorice
(precreştine) din Europa, dar şi de pe alte continente. Ele
sunt realizate fie pe obiecte mobile ( ceramica, blocuri de
piatră etc.), fie pe monumente de sine stătătoare, construcţii
sau "desene" pe pământ.
Analizând simbolistica celor doi termeni prezenţi
pe castronul de la Racoş, esenţială ni se pare semnificaţia
lor de bază, anume geneza şi devenirea ciclică. Chiar dacă
în cazul spiralei se poate vorbi şi de o întoarcere în punctul
zero, aceasta se face tot în scopul asigurării unui nou
început, repetabil la infinit. Este exact mesajul ce răzbate şi
din repetarea color 36 de cicluri lunare, manifestate aici
prin tot atâtea "ştampile" spiralate .Văzute din acest unghi,
cele două simboluri ne trimit şi la înţelesul decorului în
labirint, semn care în imaginaţia omului reprezintă infinit
ul în veşnica devenire a spiralei (Chevalier-Gheerbrant,
p. l 93), ea însăşi purtătoare a semnificaţiei de labirint cos
mic.

Excludem simbolul "justiţiar" al semnului.

Văsciorul de la nr.4 (fig. 4/1 ; 8/3) are, cum deja s-a
spus, decor incizat şi în relief. Analiza acestuia o vom
începe cu primul, respectiv cu desenul pe care l-am apre
ciat a fi mai întâi o frunză. Nu excludem însă, posibilitatea
ca el să reprezinte un bob de cereală (soarele mineral,
izvorul vieţii) sau chiar o vulvă, deşi în acest din urmă caz
ar fi trebuit să avem de-a face cu un romb, sau măcar un tri
unghi. Am optat pentru simbolul frunză deoarece imaginea
ni se P.are mult mai apropiată de aceasta decât de oricare
altele. Întâlnim deci acel element care, la toate popoarele şi
întotdeauna, participă nemijlocit la simbolismul general al
regnului vegetal, nelipsit în decorul fitomorf. Cele 4 frunze

Aşa cum am precizat, pe vas sunt 4 butoni cilindri
ci cu câte o cruce incizată. Priviti frontal, fiecare dintre
aceştia dau imaginea unui cerc cu 4 raze sau a unei roţi cu
4 spişe. Dacă acceptăm prima sintagmă, mesajul simbolis
tic se cuvine rezumat la, urmatoarele: luat singur, cercul, în
aceeaşi măsură ca punctul, dar ca o extindere a acestuia,
exprimă notiunea de perfecţiune în sensul că mişcarea cir
culară este, prin definiţie, şi întotdeauna lipsită de erori, fără
început şi punct terminus şi fără variaţii pe tot parcursul. Ea
poate fi timpul ca o succesiune de momente repetabilte la
infinit, sesizabile de individ în inserarea lui pas<J.geră prin
el, dar "chL�ate", " u i tate " de tu tal i tatt:a indivi7ilor. Impins de
accla!ii om in lnmsacedcntal, �:t: rc u l devine insct1ia d i n a 
mică a acti v ităţ i i Cerului in Cosmos, rol ul suu " provi
denţ i a l " alătur.indu-se simbolistic i i divinităţilor dedicate
<:n:<tlici a căror viaţă o g.:: ncrcadi, o guvemcază �i o
ordoncnJ"li ( ( ' l i A), p. 1l0. "Cert:ul !:!�Iti �emnul uniffi�i

nu ne 1rimi1 la o nnumc specie de p l a n tă sau de arbore,
scop ul l or tiind i mng ist ic , dar pn.:�:is, acela de a atrage
atenţia eli este vorba de lumea vegetal ă . Plivite astfel, frun 
zele în cauză rt:prezinlă cheia de pătrund�:rc în universul
vegeta l , respecti v in suma simbolistică a un i tăţi i funda
mcnlalc a vieţ ii. Orice s i mbo! v�s�!�! ����!'!l 1:!'! ffii'!!H�!1\i�

un simbol al caractemlui ciclic al uri�:ărci cxistenţe: na�tere,
maturitate, moarte, transforman:. Sărbătorile vegctaţiei, ale
căror rituli se d i vcrs i fi �:ă în toate culnirilc, cu l minând cu
solstiţi u! de vară, g l urilica lurţe �:osmice care se manifestă
în cicluri anuale, la rândul lor i magin i ale unor cicluii 1 1 1ai
strâmte şi ale unor cicluri mai vast�: conslnJind cadm l
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pri nc ip i a l e a Cerului: ca atare, el desemnează acliv i lalea
cerul ui, mii;;carilc lui cicl ice. Ccml este figura ciclurilor
cereşti, mai prec i s a rc vo l uţi i lor planci<U'-:. Ccr�: ul mai este
un simbo l al timpului : roata se învârteşte. lncă de In incepu
turi l e antichttăţu, cercul a tost folosit pentru a i n di ca totali
tatea, perfecţiuncn, pentru a îngl oba timpul şi a-1 măsura
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O depunere rituală de vase de la Racoşul de Jos ...
mai uşor". (Ibidem)
Aşa cum s-a afirmat, cele două incizii în cruce pot
fi interpretate fie ca raze, fie ca spiţe, în ambele cazuri fiind
tentaţi să vedem în desen o roată. "Cercul şi ideea timpului
au dat naştere roţii care derivă din ele şi sugerează imaginea
ciclului corespunzând unei perioade de timp ... " (Chevalier
-Gheerbrant, p. 298). Perioadele de timp (în primul rând
anotimpurile) sunt şi ele dependente de ideea cerului (al
cărui simbol este tot cercul), atât ca expresie a unei fiinţe
creatoare şi atotputernice, cât şi ca garant al revoluţiei
aştrilor, al fertilităţii pământnlui etc. Chiar dacă împărţirea
cercului în segmente egale pare să atenteze la ideea de per
fecţiune întruchipată de acesta, nu trebuie uitat că în
majoritatea tradiţiilor populare roata este ea însasi un sim
bol solar. Tocmai de aceea înclinăm să credem că această
"valenţa de imperfecţiune" a imaginilor de pe vas
accentuează simbolistica roţii, aceea a ciclurilor, a reîn
ceputurilor, a reînnoirilor" (Ibidem, p. 1 63, apud CHAS, p.
24). "Roata cea mai simplă (ca în cazul nostru) are patru
spiţe: este expansiunea către cele patru direcţii ale spaţiului,
dar şi ritmul cuaternar al lumii şi al anotimpurilor"
(Chevalier-Gheerbrant, p. 1 65). Nu ţrebuie însă uitat că:
iniţial roata a fost un simbol lunar: "In sensul ei originar,
.primordial, roata a fost "emblema devenirii ciclice, seg
mentul magic care permitea dominarea timpului ... "
(Ibidem, p. 1 66). Simbol solar a devenit după înzestrarea cu
spiţe.

atenţia că pe ambele părţi alveola de jos este puţin mai
mare şi mai adâncă decât cele două de deasupra ei.
Reliefurile sunt plasate pe diametru! maxim al
vasului, simetrice (în lungime) faţă de curbura peretelui.
Vasul în sine pare banal. Privit însă din profil,
devine clarvă imaginea unui cap cu două feţe, imagine
nedespărţită de Ianus, zeul înzestrat cu puterea de a privi
.
simultan în două di�ecţii temporale, opuse, respectiv spre
trecut şi spre viitor. In toate mitologiile există reprezentări
de fiinţe bi- sau multicefale, în funcţie de încărcătura spiri
tuală pe care acestea trebuie să o poată manifesta. Dacă
Ianus putea hotări şi ordona (în ambele înţelsuri) trecerea în
timp asigurând continuitatea, Indru, spre exemplu, era
reprezentat cu trei capete deoarece domnea peste cele trei
lumi, analogii de trivalenţă sJominatoare putându-se face şi
cu Hecate, cu Cerberul etc. In cazul "imaginii" noastre cre
dem că ne putem rezuma la un înţeles analog atributelor lui
Ianus, cele două "feţe" împărţind, probabil solstiţial, anul în
jumătăţi. Nu credem că vasul poate fi considerat o
reprezentare cefaloforă.
Pe un vas care nu poate fi considerat miniatura! (cel
de la nr. l , fig.6/2;8/2) întâlnim de asemenea reprezentări în
relief care ni se par a se abate de la obişnuitul ornamenticii
ceramicii dacice modelată cu mâna. Este vorba de două
perechi de butoni cilindrici, amplasaşi sime,tric câte doi
deasupra diametrului maxim al vasului. Intre fiecare
pereche de butoni, de la diametru! lor orizontal în jos, se
află un semn în relief ce seamănă cu litera omega inversată
sau cu un trei (3) în poziţie orizontală, cu braţele în jos.
Dacă grupaj ele de câte doi butoni şi un relief nu s-ar fi dorit
de la început în această simetrie, firesc ar fi fost ca, pe de o
parte, cei patru butoni să fie simetriei, iar pe de altă parte să
fi mai fost desenate încă două reliefuri menite a umple
celelalte două spaţii lăsate "libere". Adăugăm că de
părtarea dintre butonii care încadrează relieful este mai
mică decât aceea dintre butonii între care există spaţii
"libere".

Cu alte cuvinte, indiferent de perioada şi de astru!
pe care îl reprezintă, roata se dovedeşte încă o dată măsura
fizică (evident imaginară) a "ciclurilor, a reînceputurilor, a
reînnoirilor".
Nu insistăm asupra altor semnificaţii ale crucii
înscrisă în cerc (cele 4 "spiţe") şi nici asupra pătratului
rezultat din unirea extremitătilor aceatora. Reamintim doar
că ambele imagini desemne� Universul creat, cu deose
birea că în timp ce pătratul delimitează această creaţie,
crucea o orientează.
Concluzionând cele spuse referitoare la cerc, chiar
dacă mai suntem tentaţi să-I asociem cu imaginea de
"imperfecţiune" a roţii (sau tocamai de aceea?) îl vom cita
pe M. Rutten: "Simbolismul cercului se suprapune peste
{sic!) cel al eternităţii sau al neîncetatei reînnoiri" (p. 333).
In fapt, mesajul măcar în parte comun al soarelui şi al lunii,
al mutaţiilor potenţelor lor, se regăseşte la cele mai multe
popoare nu doar în simboluri ca roata şi cercul, ci şi în
altele.

Dacă butonii pot fi consideraţi ca element comun
de decor (deşi în funcţie de situaţie pot avea o încărcătură
simbolistică), celalalt semn nu poate reprezenta decât o
protomă de comută, berbec sau, mai degrabă, taur.
Acceptând cea de a doua posibilitate, în semn trebuie să
vedem simbolul forţei creat9are, purtătorul de putere şi de
porniri irezistibile, violente. In religiile indo-mediteraneene
taurii îi reprezintă pe zeii cereşti, cu o putere de fecundare
inepuizabilă dar anarhică, asemenea lui Uranos. Asocierea
sa cu traznetul, şi unul şi celalalte simboluri ale divinităţii
lor atrnosferice, a făcut ca şi el să fie încărcat în plus cu o
epifanie a forţei de fecundare. El este şi o divinitate lunară,
purtătoare a aceluiaşi simbolism al creaţiei şi regencrării,
chiar dacă reprezentarea nu este una protomică, ci doar
sugerata printr-un corn sau alt semn asimilat. Nu credem ca
avem de-a face cu boul, animal în opoziţie simbolistică tau
rului şi vacii, la fel cum nu credem ca poate ti acceptată
varianta negativă a simbolului taurului, anume de a vedea
în aceasta forţa brutală doar dorinţa de dominaţie: numai
autoritară şi perversă, aşa cum înclină să o facă Paul Diel.

Încheind discuţia deapre decoraţia de pe acest vas
cior, credem că s-a desprins deja ideea că suntem înclinaţi
a vedea în aceasta o simbolistică referitoare la crearea şi
reînnoirea riguros ciclică a întregii lumi vii.
Pe vâsciorul de la nr.2 (fig.6/ l ; 8,6) văzute din pro
fil, există două mici ş_egmente de "brâu" în relief, verticale,
cu câte trei alveole. In confecţionarea vasului consideram
că există unele anomalii. Prima ar fi tratarea total neglijen
tă a buzei, care prezintă nu doar denivelări multiple, ci şi o
grosime oscilantă ! Credem că în primul rând din aceasta
cauză el nu putea să aibă o funcţionalitate normală, respec
tiv să fie folosit la băut ( lăsând la o parte aspectul "estetic").

Deşi s-ar putea să pară şi chiar să fie o exagerare,
analizând simbolistică în general, suntem tentaţi să facem o
ll:gătură între taur şi sp i ra l ă de pc vasul-castron cu 36 de
ştam pi l e . La fel, nu putem să ocolim rt:!aţia (tol simbolis

Este mai degrabă o "sugestie" dt: vas. O altă "anomalie"
poate fi aplicarea a numai două segmente de rclicf alveulat,
in loc de 4 (sau :l, 6, X, oricum mai multe decât 2) cum ar
ti f(Jst mm nonnal având in vedere in genernl omamentica

olăriei Jac.:icc modelnti'i

m :in a �i a borcanclor în specia l .
Ne1ircsc, î n orice cnz neobişnuit, ni s e parc n u numai lup
lui că protilatuile sun l duar lluua, ci şi acele c:t ele se >1flrt in
pmitie verticală, de rc�l!i br.luri lt: fiind circulare, valurile,
r;hirlandalc, In arcUI; de cerc, cârligc etc. Mai atragem

tică) Pămân1-Ti1ur, sp i ra l ă (dar mai ales labirintul ) trimi{.ând
la mist�::rul M�rii Mame, al naşterii, moqii şi renaşteri i,
ceea "'' �i este rle fapt "călătoria sufletului".

cu
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"Taurul ;1 lost eonsitkral un an i mal sncn1 in !�'"It'
civilizaţiile care au domestici! bovine" (Santarcargdi, II, p.

63) .
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Fără a epuiza simbolistica taurului si presupunând
că avem de-a face cu un berbec, esenţialul epifanic al sem
nului nu se schimbă decisiv, berbecul fiind şi el expresia
unei forţe viri le, instinctive şi puternice, "care trezeşte omul
şi lumea şi care asigură refacerea ciclului vital, atât în
primăvara vieţii, cât şi în celelalte anotimpuri" (Chevalier
Gheerbrant, p. 1 85). Adăugăm că el poate fi (chiar în
temeiul celor de mai sus) şşi un simbol zodiacal, anume
acela al echinocţiului de primăvară, respectiv al regenerării.
Relaţia cu alte simboluri deja discutate şi care reprezintă
ritrnicitatea curgerii timpului ni se pare inutil de subliniat.
Simbolul berbecului are şi alte senrnificaţii: "La gali, cor
nul berbecului... este şi "cornul abundenţei"(Chevalier
Gheer-brant, p. 187). "Folosirea decorativă a capului de
berbec este...corelată cu folosirea berbecului ca animal de
sacrificiu" (Franz, Sales Meyer, 1, p. 1 23).

O prezenţă insolită între vasele depuse este borcan
ul decorat cu 4 butoni şi tot atâtea reliefuri în arc de cerc,
alveolate (nr.8, fig. 5; 8/1 ). Cei 4 butoni sunt amplasaţi ime
diat deasupra diametrului maxim şi au, simetric, câte două,
respectiv câte trei alveole. Cele 4 reliefuri sunt amplasate
între butoni şi se înscriu pe curbura aceluiaşi diametru
maxim.

La butoni, aşa cum abia s-a spus, atrage atenţia
numărul de două sau trei alveole în simetrie, în timp ce la
reliefuri se impune observaţia ca fiecare are un alt număr de
alveole: 4, 5, 6, 7. Comuna acestora este doar forma, anume
în arc de cerc, care poate fi asimilat unui corn de animal,
unui corn al abundenţei sau unui însemn lunar. Pe oricare
dintre acestea le-am admite, se cuvine să reţinem că
mesajul simbolistic cantonează tot în zona senrnelor abia
discutate, ceea ce ne scuteşte a ne mai opri asupra formelor.

ate, dintre care reţinem un caracter mai des întâlnit, anume
acela al gemelamlui oricărei creaţii ajunsă la capăt (pentru
a renaşte); în esenţă, cifra 6 este, în ultimă instanţă, un sim
bol fast.
Numărul 7: are una din cele mai bogate
simbolisti
�
ci. Asociind 4 (Pământul) cu 3 (Cerul), 7 este totalitatea
universului în mişcare. Este durata fazei lunare (x 4 = ciclul
astrului). 7 este momentul unei schimbări după încheierea
unui ciclu, de unde începe o (re)înnoire pozitivă. 7 este
numărul încheierii şi al reînnoirii ciclice. Hipocrate spunea
că "prin virtu�le ascunse, numărul şapte face să dăinuie
toate în fiinţă: el rânduieşte viaţa şi mişcarea; el are
înrâurire chiar asupra făpturilor cereşti" (apud Ibidem, p.
289). Pretutindeni "şapte este numărul unei totalităţi., dar al
unei totalităţi în mişcare sau al unui dinamism total"
(Ibidem, p. 290 ). La anumite popoare antice (sumerieni
etc. 7 este un număr sacru dar şi astrologic: 7 ceruri, 7 sis
teme planeţare etc. La alte popoare (evrei, de ex.) el este şi
unul fatal. In general însă, 7 este numărul cu simbolistică
fastă, asociată schimbării şi regenerării, la anumite popoare
suma lui 3 (femeiesc) şi a lui 4 (barbatesc) însenrnând chiar
împreunarea fizică şi zămislirea omului. Nu puţine sunt
culturile în care multiplii lui 7 susţin ideea de totalitate, de
universalitate în mişcare.
Deşi ideea este ispititoare, o încercare de extragere
a misticului din suma sau din individualitatea numerelor de
pe elementele de decor ale vasului ni se pare prea
îndrăzneaţă. Cu toate acestea, suntem convinşi că fiecare şi
împreună aceste semne au un mesaj. Sigur ne aflăm în faţa
unui simbol lunar (forma reliefurilor alveolate), cele 4 arce
putând reprezenta chiar fazele evolu�ei astrului.Unul din
tre acestea are 7 alveole (o faza a lunii). Totalul alveolelor
de pe arce şi de pe doi butoni pereche este 28 (un ciclu
lunar). Circumferinţa vasului (360°) şi cele 4 senrne în arc
pot reprezenta exact anul lunar. Diviziunile cercului
reprezentat de vas prin 4 butoni (sau prin 4 reliefuri) pot
corespunde anotimpurilor. Butonii cu câte 3 alveole pot fi
solstiţiile, când Soarele (3) luminează şi încălzeşte cel mai
mult şi mai tare Pământul (2), în timp ce butonii cu 2 alve
ole pot fi echinocţiile, 2 fiind primul număr al parităţii, al
dedublării.

Nu ştim dacă numărul de elemente de decor poartă
vreun mesaj. Dacă acceptăm acest lucru, vom reţine că
numărul 4 (butoni şi reliefuri) este legat direct de "simbolul
pătratului şi al crucii" ...un simbol incomparabil de plenitu
dine şi de universalitate, un simbol totalitar... Există 4
puncte cardinale, patru vânturi, 4 stâlpi ai universului, 4
faze ale lunii, 4 anotimpuri, 4 elemente ... �umărul 4 sim
bolizează terestru!, totalitatea celor create şi a celor reve
late. Această totalitate a creatului este, în acelaşi timp, total
itatea celor trecătoare" (Ibidem, p.28--29), repetabile după
împarţirea pe care o fac.

Toate acestea sunt supoziţii. Credem însă că este
timpul ca omamentica dacică, în special cea de pe ceram
ică să înceapă a fi văzută şi ca altceva, nu doar ca un decor
comun, banal.

Numărul 2 (cel al alveolelor de pe o pereche de
butoni) a fost în preistorie şi în antichitate echivalentul prin
cipiului feminin, al Mamei. Este cifra tuturor ambivalen
telor şi al dedublarilor, simbolizează dualismul pe care se
sprijină orice progres. Este numărul Pamântului.

Pe unul din vasele-miniatură (nr.3, fig. 8/5) se află
trei butoni aplicaţi, modelaţi neglijent şi nedecoraţi,
amplasaţi aproximativ la jumătatea înălţimii. Ne ferim a
face vreo speculaţie din faptul că ei împart cercul vasului în
3 sectoare de câte 1 20° reţinem doar că ei sunt în număr de
3 şi reamintim simbolistica acestei cifre.

Numărul 3: este un număr fundamental.
Simbolizează şi sintetizează tripla unitate a fiinţei vii. Este
numărul Cerului. La anumite popoare cifra 3 este principi
ul masculin, al virilităţii.

Între fragmentele ceramice găsite în aceeaşi
depunere există şi unul pe care este incizat un "brăduţ" (fig.
2/ 1 ). Asociindu-i copacului, arborelui în general, reţinem

Numărul 5: este un senrn al unirii, în sens nupţial,

dar şi al centrului, al armoniei şi al echilibrului. El

însumează simbolul ceresc ( 3 ) �:u simbolul htonian ( 2 ) .
Este simbolul omului, dar şi a l uniw�rsu h1i; repre:.�:intă tota
l i ta tea lumii sensibile, ordinea şi pcrfcc ţ i um:a.

Numărul 6: este munărul crcalici, mijlocitorul din
tre Principiu şi manifestare. dar poat�: mar�:a, într-o epocn

an terioară crestinismnln i . opo?i!i" dintre creuturfi ş i
Creator, "un echilibn1 nedefinit... Acca�tă opoziţie nu
înseamnă neapărat contradicţie: ca poate marca o simplii
deosebire, care va ti însă sursa mturor arnhivalenţelor
nwnărului şa<;c ... cslt: desilvirrşirea v i rtuală . Lt grc�.:i. �.:i lr.t
G era consacrată Vem:n:i-A ihxlita" (Ibidem, p. 3 1 3 ) .
La diferite popoare cifra 6 arc semnificaţii apropi-
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că es te vorha de scnuml cu una din cele mai bogate sim
bolistici, M. Eli ade dcsl�ind cel puţin şapte pe care le con
sideră esenţiale. '1 oale duc la concluzia ca avem de-a tace
eu ideea "d� Cosmos viu, în veşn i că reg�nerare"- Cnpw:ul
este " Sim bol al vieţii in cont i n uă cvolu!ie, in asccnsiun�
spn:: ecr, arbore!� �voca îmreg simbo lismul vertica l ită(ii ...
el slujeslt' drt'pt simbol pcntn1 c"r"�'terul ciclic al cvol u(ici
cosmice: moarte şi regcnerare . . . Arhnrele înl esneşte com u
n icarea intre �:ele tr�i niveluri ale cos m os u lui , cel subteran
prin răd�kinile c� r.l.� colesc adăncumle in care se împlfwtă;
suprafaţa piuuiiut ul ui prin tnmchi şi creng i l e in jos; in altul,
ptin crengile dinspre vârt: atrase de lumi na cemlui ... ;
arborele leagă lumea htonianâ de lumea uraniană .. . el arc
caracteristicile unui ceniTU, ceea ce la�.:e �:a Arborele lum ii
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O depunere rituală de vase de la Racoşul de Jos ...
italiei, iudei, islamici, islandezi, laponi, la unele triburi din
Australia etc. Peste tot el este Cosmosul (M. Eliade, Tratat,
p. 1 00). Platon susţinea că omul este o plantă răsturnată ale
cărei rădăcini se întind spre cer iar ramurile spre pământ
(U. Holmberg, p. 54).

să fie sinonim cu Axa lumii" (Tratat, p. 1 25).
Arborii care nu-şi pierd frunzele (coniferele, dati
nul etc.) sunt simboluri ale nemuririi, în timp ce aceia cu
frunze neperene reprezintă periodicitatea, regenerarea cicli
ca. Tot M. Eliade crede că orice arbore este încărcat cu forte
sacre deoarece este vertical, creşte, îşi pierde şi îşi recapată
frunzele şi deci se regenerează, el moare şi renaşte de
nenumărate ori (Ibidem).

În aceeaşi ordine de idei, anume a arborelui "răstur
nat", poziţia respectivă poate fi uneori doar aparentă,
înşelătoare din punctul nostru de vedere visavi de
receptarea vasului: avem de-a face cu un vas în poziţie nor
mală, de umplere (cu gura în sus), sau este vorba de unul
care închide, acoperă?

Reţinem, înainte de toate, că la maj oritatea
popoarelor pre- şi istorice copacul este Arborele Vieţii.
Considerăm că nu trebuie să intrige faptul ca pe
unele vase dacice "'brădutul " este răsturnat, inversat.
Reprezentarea este comun� la mai multe popoare, din
Extremul Orient până în America. "Răsturnarea" îşi are
explicaţia în credinţa, asupra rolului determinant a 1 soare
lui şi al luminii (în general) asupra naşterii şi creşterii a tot
ce este viu. Fiinţele "îşi trag seva de sus şi caută să o facă
să pătrundă în jos... Viaţa vine din cer şi pătrunde în
pământ..." Şi la evrei "pomul Vieţii se întinde de sus în jos
iar soarele îl luminează în întregime" (Ibidem, p. l 27).
Aceeaşi credinţa există şi la islandezi, finlandezi, aus
tralieni, vechii indieni etc. Gilbert Durand vede în această
răsturnare a arborelui " ... simbolul verticalităţii ascendente,
chiar semnul coexistenţei, . . . a schemei reciprocităţii
ciclice" (apud Ibidem, p. l 27). Din punct de vedere sexual,
arborele este ambivalent, este simbolul androginului iniţial
(p. l 29). La greci (vezi mitul Attis-Cybele), o rudă a brădu
lui (pinul) capătă o aură pur masculină (phalus), păstrând în
continuare semnul dedublării, al Mamei (Cybele, mamă a
zeilor, este ea însăşi sursa primordială a oricărei fecun
dităţii). Simbolistica este preluată şi de romani care, pe data
de 22 martie aduc un pin pe Palatin.

Revenind la ideea abia enunţată despre existenţa
cultului lui Attis în lumea traco-dacică ne mai punem şi
următoarea întrebare: de ce "brăduţul" şi nu un alt arbore,
copac, plantă? Nu cumva eternitatea simbolistică a acestu
ia este chiar arhistiută credinţa în nemurire a tracilor?
Pc alte vase din aceeaşi depunere există o oma
mcntică din care s-ar putea deduce prezenţa şi a altor sim
boluri. Deoarece recipientclc respective nu au fost încă
restauratc, ne abţinem să încercăm detalieri. Amintim doar
că există reliefuri în forma de "V", emblemă a zeiţei-pasăre
atestată încă din neoliticul timpuriu; reliefuri ce amintesc
protoma de berbec, animal aductor de prosperitate închinat
zeiţei-pasăre; păsări de pradă, cu epifania zeiţei morţii şi
rcgcnerării; două linii verticale profilatc, semn al dualităţii,
al gravidităţii; brâuri ondulate şi înţŢcruptc de butoni cu
alveole, care pot fi consideraţi şerpi. In funcţie de numărul
de alveole ("încolăciri") pot marca zilele lunii (între 1 4 şi
1 7 zilele lunii în creştere); incizii ondulate, simbol al apei
de ploaie, al abundenţei; butoni cu o alvcola, (ochi, simbol
a 1 puterii regeneratoare, intcrschimbabil cu încolăcirca
şarpelui, cu soarele şi cupa. (M. Gimbutas, p. 79-82).

Revenind la prezenţa "brăduţului" pe ceramica
dacică înclinam să credem că nu este suficientă doar
reţinerea simbolisticii generale a acestuia. El nu este carac
teristic numai lumii dacice; ci întregului teritoriu traco
daco-getic. Deşi încercarea noastră riscă să pară ieşită din
comun, îndrăznim să facem o legătura în spaţiu şi în timp
între una dintre zeităţile traco-fii giene şi corespondentul
imagistic al acesteia: Attis=bradul (de multe ori zeul fiind
reprezentat numai prin brad). Faptul că Attis este (la
început) zeul fiigian al vegetaţiei (şi soţ al Cybelei) ni se
pare deosebit de relevant în relaţia cu alte simboluri de pe
olăria dacică, şi ele strâns legate de credinţa naşere-viaţă
moarte-rcînviere. Posibilitatea prezenţei lui Attis în sim
bolistica dacică ("brăduţul") este accentuată de sub
înţelegerea prezenţei Marii Mame a Zeilor (tot fii giană, şi
ca personificarea lumii creatoare) în decorul ceramicii daci
ce, prin semnele vegetale. Mai mult, ipostaza de divinitate
paredră a lui Attis faţă de Cybele, care ulterior devine stă
pâna apei şi a războiului, dominatoare a universului, poate
alimenta susţinerea că ambele divinităţi au avut o impor
tanţă deosebită în credinţele dacilor despre regenerarea
periodică a naturii. Faptul ni se pare mai mult decât firesc
pentru un popor care întotdeauna a avut ca principală ocu
paţie agricultura şi cresterea animalelor, chiar dacă
izvoarele antice nu pomenesc nimic despre existenţa aces
tor zeităţi la daci. Nu credem însă că un popor ale cărui
lanuri de grâu au trebuit să fie culcate cu lancea de ostaşii
macedoneni şi peste care în vremea lui Decebal regalitatea
a numit un "ministnl" nn ll llvut zeităţi protectoare tocmai
pentru ab'l'icullură. Doar şansa coaht tări i şi interfi::rarii cul
turii trac.o-fii gil: nilor cu civilizaţiile mai avansate din acea
zona au făcut ca ambele zeită!i si\ tic nu numa i nominal
iznte, ci �i preluate ele ac es te a. Cultul lor, chiar dacă in alte
�:one de au r>imas anonim<;;", este unul con1un vechii lumi
tracice �i nu numai ci. Arborele "răsturrml", spre exemplu
(după cmn s-a ma i spus) se regaseştc şi l a sabaen i, greci ,

lnsolită în inventarul depunerii rituale acum în dis
cuţie este piatra ovoidală amintită, foarte bine şlcfuită
("Lustruită"). Dacă dorinţa şi credinţa celor care au
aşezat-o acolo a fost aceea de a vedea în ca un ou, în piatră
trebuie să vedem simbolul universal al regenerării.
Extinzând puterea mitică a pietrelor în general, nu trebuie
uitat ca majoritatea popoarelor preistorice erau convinse că,
asemenea întregii lumi vii, omul s-a născut din pietre. Petra
Gcnitrix era Matrix Mundi. Aceasta credem că este expli
caţia faptului că acelaşi om prcistoric consideră că numai
onixul întruchipează o forţă malefică, el fiind simbolul dis
cordiei, aducător de nenorocire femeilor însărcinate (deşi în
India el ajută naşterea şi apără de dcochi). Toate celelalte
pietre au puteri binefăcătoare, neoprindu-ne asupra sim
bolisticii tuturor pietrelor, vom sublinia că în cazul nostru
avem de-a face cu o rocă de cristal, piatra despre care se
credea că s-a născut din pământ. Ea reprezintă embrionul,
dar şi stadiul dintre vizibil şi invizibil. Este simbolul di
vinităţii, al înţelepciunii, dar şi al puterilor misterioase pe
care divinitatea le acorda omului. Piatra de cristal se alătu
ra tuturor celorlalte care a.!l în primul rând potente regener
atoare sau apotropaice. In cazul nostru credem că este
vorba de reînnoirea naturii şi a vegetaţiei. Mircea Eliade
crede că "In multe locuri oul este adăugat la simbolurile şi
emblemele rcînnoirii Naturii şi vcgetaţiei, simboluri şi
embleme care se rezumă la mitul creaţiei periodice.
Adăugat "arborelui", oul confirma toate prcstigiile cos
mogonice. Virtutea rituală a oului rezidă nu atât în funcţia
de naştere, cât de renaştere repetată după modelul cos
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mogonic. DL: aceea oul este l ilark unpOJiont in �:ekhrarca
Anului Nou � i a sărbători lor Mortilor. Oul confirmă şi
favori zează învierea, care nu este o naştere, ci o
" întoarcere", o repetilic... Oticărui ansamb l u ntuul este
adăugat, oul rnH:;i pierde sen:sul principal: să i1:;igu1'c
rcpctiţia w.:Lulu_i l'rcnţici ce a dat Ha!?lcrc in illo tempnre
formelor v i i ... ln măsura în care L:slc solidar cu scenariilL:
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FLOREA COSTEA
Anului 1\'ou sau ale renaşterii Primăverii, oul reprezintă o
epifanie a creaţiei şi - în cadrul nu al experienţei empirico
raţionaliste, ci al experienţei hierofanice - un rezumat al
cosmogoniei" (Tratat, p. 378 si urm.).

înţelegere a fenomenelor la care era martor şi care-i
condiţionau existenţa 1-a determinat să-şi caute ocrotitori,
dar şi un limbaj prin care să comunice cu aceştia, comuni
care ce se putea face şi prin imagini: "Prin vraja imagini lor,
omul străvechi aborda problemele vânătorii şi ale supra
vieţuirii, probleme de viaţa şi de moarte, de existenţa şi de
dispariţie" (Fleming, p. 1 3 ) . "Prin monumente, statui, pic
turi, ritmuri de dans şi sunete muzicale, omul exprima
divinitatea zeilor săi, puterea cârmuitorilor săi, forţele natu
rii . . . Omul construieşte ca să-şi adapostească trupul şi că să
aibă un refugiu spiritual.. ." (Ibidem, p. 1 2 ). Faptul că încar
că aceste senrne decorative cu puteri mistice şi mitice poate
rezulta şi din realitatea ca "senrnele" sunt aceleaşi în toată
aria locuită de daci. Ele sunt un mod de exprimare a unuia
şi aceluiaşi popor. Văzute în această perspectivă, banalele
"brâuri", "incizii" . . . pot căpăta înţelesuri mult mai adânci:
ele devin o stare de spirit a întregului popor dac.

Concluzii
Încheierile care se pot extrage din rândurile de mai
sus ar putea fi rezumate la următoarele:
1 . Locul depunerii vaselor şi a pietrei a fost mai
întâi consacrat, sfinţit. Aceasta s-a făcut prin procesiuni
care ne rămân neştiute, precum şi prin foc, prin ardere, pro
ces prin care pe lângă faptul ca se asigură trecerea de la pr9fan la sacru, prin fum se trimitea şi mesajul către zeitate. In
plus, se ardea tot ce s-ar fi putut opune evoluţiei.
2. Vasele depuse nu aparţin în întregime timpului în
care se săvârseste actul sacru. Important pentru "credin
cioşi" era doar ca acestea să cuprindă, să asigure şi trans
mită mesajul. De aceea, suntem convinşi că şi consacrarea
locului, şi încărcarea obiectelor cu mesajul care trebuia
transmis s-au făcut de către o persoană care era investită şi
recunoscută de către obşte cu atribute sacerdotale. Locul nu
putea fi sfinţit de un necredincios.

Problema s-ar putea extinde şi la alte reprezentări,
cele mai ispititoare fiind acelea de pe orfevrerie, fibule
(phalere), monede. Aceasta pentru că numai văzută unitar
imagistica de pe produsele dacice de orice fel poate
deschide o cale de apropiere faţă de înţelesul acelei "stări
de spirit": "Un studiu al artelor în raport cu viaţa şi epoca
ce le-a generat oferă nu numai o înţelegere mai ampla şi
mai adâncă a comportării umane în trecut, dar şi o percepţie
mai fidelă, mai îmbogăţită a prezentului, ca şi o imagine a
viitorului destinat fiecărei generaţi i (Ibidem, p. 6).

3. Culoarea vaselor este sau roşie, sau neagră. Roşu]
este culoarea vieţii, a tot ce este trainic; negrul este culoarea
fertil ităţii ( pământul).

4. Poziţia iniţială a l],lturor vaselor pare să fi fost cea
verticală, cu gura în sus. Inclinarea unora dintre ele s-a
putut produce în momentul în care s-a aruncat pământul
peste ele. Este poziţia de receptare, de întoarcere a răspun
sului zeităţii la mesajul care i-a fost transmis. De aceea ele
nu conţin nimic altceva în afara pământului ars care a
pătruns în ele.

Mărturisim că în momentul abordării subiectului
am avut unele temeri şi chiar îndoieli asupra senrnificaţiilor
depunerii şi ale decorului de pe olăria dacică. Aceasta, în
primul rând, pentru că locul descoperirii părea unul banal,
fără o legătură şi, implicit fără o susţinere materială a ideii
de sacru. Reluarea cercetărilor pe aceeaşi terasa ( 1 999), în
imediată apropiere a descoperirii, a dus la constatarea că
vasele au fost aşezate lângă peretele unei locuinţe cu mai
multe încăperi şi cu un foarte bogat inventar mobil, în spe
cial ceramica. Unele dintre văscioarele luate de noi în dis
cuţie au analogii perfecte, ca dimensiuni şi decor, în
locuinţa. Relaţia între depunerea rituală şi aceasta con
strucţie este în afara oricărei îndoieli, aşa cum se desprinde
si din o alta descoperire din vara anului 1 998. Este vorba,
de data aceasta, de incinta fortificaţi ei dacice. Aici, lipite de
sanctuarul cu plinte din tuf vulcanic, se afla doua con
strucţii de dimensiuni apreciabile. Sub pavajul celei mai
vechi, realizat din piatră de calcar marunţită, rezultată la
nivelarea stâncii, între două borduri "crutate", a fost găsită
o altă depunere rituală. Ea constă, din două vase, cele mai
des întâlnite la daci: o ceaşcă şi un borcan, ambele în
miniatură. Erau aşezate pe o vatră cu laturile de circa 30cm,
vatră pe care s-a procedat la arderea lor secundară. Din
partea inferioară a borcanului s-a prevalat un ciob care nu
a fost aruncat ci introdus în vas, prevalarea având doar ros
tul de a se obţine o perforaţie. După terminarea arderii,
direct peste cenuşa şi peste vase s-a amenajat pavajul.

5. În inventarul depunerii nu se află nici un os, ars
sau nears, simbol al morţii.
6. Motivistica decorului este geometrică, zoo şi
fitomorfă. Simbolistică acestuia evidenţiază credinţa în
două ipostaze ale Cosmosului şi ale omului: eternitatea
(cercul, spirală, "brăduţul", oul de piatră) şi periodicitatea,
repetarea (frunza, inciziile şi profilele în formă de corn de
lună, împărţirea circumferinţei vasului în sectoare , la care
se pot adăuga cifrele pe care le reprezintă unele elemente
de decor). Primul atribut (eternitatea) poate să ne ducă ime
diat la "credinţa în nemurire a geţilor", dar şi la faptul că ei
vedeau nemuritoare întreaga lume vie, cea concretă în care
trăiau. Acest trai trebuia însă "îngăduit" şi de alte zeităţi, în
afara celei supreme. Cea din urmă oferea eternitatea în
tregului Cosmos, în timp ce pe pământ omul era confruntat
cu o viaţa nu numai concretă, ci şi dură, ceea ce îl obligă
să-i găsească "protectori " şi aici.
7 . În temeiul celor de mai sus credem că deponenţii
acestor ofrande invocau bunăvoinţa măcar a trei divinităţi:
a zeului suprem, a zeului stăpân peste timp, a zeului (zeilor)
ferti lităţii şi fecundităţii.

Nu încape nici o îndoială că procesiunea a avut loc
la data ridicării construcţiei şi că era destinată acelei forţe
(=zeităţi) care trebuia să asigure durabi l i ta te� edificiului,
indi lerent de dest inaţi a l u i : sacru sau prot;m (cercetări l'l.
Costea, A. Baloş, D. Dana, ined i te ) .

uiil l l wu;ă numeroasele "depuneri rituak" din întreaga arie
de locu i re tntco-daco-getică mai pot ti cons iderate compo
nente ale w1ei "religii minore".

Dacă acceptăm aceste aspecte ca realităţi, ne între

Credem că ambeh: descoperiri sunt in măsura să
sus!ină, tie şi paq ial, t1!lnnaţiilc din iii.Xi:i..'>lii primn pune u
sludiului nostru dedicar acestui Lip de depuneri ri tuale In
daci şi simholisticii decoru\u i de pc vasele lor. Fi inJ vorba
de ml modest inceput, având in vedere bogă!ia �i complc
x ilct ll•a om am enti c i i daci..:c in general, ne propun�m a Hl'
?P�i,_ în viitor, �i ac;upm allur component� �!� :!!.:!<�tl:iu1

"' "' *

Am propus o mtcrpretarc simbolistică a catorva,
componente de decor de pc o l ări a dacică deoarece nu cre
dem el\ ele sunt "buton", " in c i zi i " , "brâw·i", "hr::id uţ" etc. şi
atât. Este de neacceptat ca ele să fie v ă.L u tc Joar ca oma-

menlt:,

dE�i EgtE cuno�c:ut c;j intotdeuumt �i prcfUtinden.l

omul nu a lasat pe w1 plan secundar fiumosul, esteticul,
acel " ceva" care să-I facă optim i s t, im:rezător. Nive l u l <.k
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i nd iferen t de suportu l ei material: cernmica, toreutica, m on
ede, tezaure etc.
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dacice în epoca La Tene târzie, în Studii dacice, Cluj
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3-Bradu (V Ursachi. Zargidava, Bucureşti, 1 955, pl. 1 22); 4-5 Bulidava (dupa D. Berciu. Bukidava, p1 . 74);

Figura

6-8 (ibidem. pl. 1 2): 9 ( ibidem, pl. 1 05); 10 ( ibidem, pl. 70);

1

Il

(ibidem, pl. 29): 1 2 ( ibidem, pl. 55); 1 3 Dobroudja

(G. Simion, Thracodacica, 1 976, fig. 8/4).

�j
1
1

1
1

w
\

\

Fi�:ura 2

carpica);

(1

Decor incizar cu copaci şi "hrikluţ" 1 -R acos; 2.4-Bratlu ( V. Ursachi, Zargidava. pl. 74, pl . 7 1 ); 3-Rutnarcsli

( Gh. Uichir. Trhraw-Dacica, 1 976. fig . .1

.'\ -Transilvania

.

H. Cris<m. Ccramica, pl. CVIl/3, .'i, 7).
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Figura 3
1 -Pahar; 2-Yas cu 36 ştampile spiralate (nr. 1 8 în text).

1////

1 - Vas cu dt:cor l i lomorf şi geometric

(nr. 4 în text);
Figura 4

2- Vas cu incizii arcui te (nr. 5 în text).
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Figura 5
Vas cu 4 butoni alveolaţi si 4 reliefuri în arc de cerc, alveolate (nr. 8 în text).

o

1 -Vas cu 2 proli laturi simetrice (nr. 2 in t�x)� 2- Vas cu 2 p�.:r�.:chi de butoni c i l i ndrici �i ci Ira ] culcată ( n r. 1 in text);
3-Vas n�intr�gil ( Borcan ) decorat cu o inci 7i � văluril.ă. huloui � i pcrccl1i de câte 2 bare vct1icale, in r�lid:

Fi�uru 6

1 16
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Figura 7

Vase d i n depunerea rituala de la Racoş (castron 1 , ceşti

2,3,5, pahar 4).

(

• • •
Fi�.:m·a H

Vase din depunerea rituală de la Racoş (Borcan 1 , vase miniatmalc 2-G).
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z

3

Figura 9

Vase din depw1erea rituală de la Racoş (fructieră roşie 1 , hallstattiene 2-4)

Figu ra l O

Oorcan din depunerea rituală d e l a Racoş.

118

www.cimec.ro / www.mncr.ro

O

depu nere ritu a lă de vase de la Racoşul de Jos . . .

t

1 - Loc u l descoperi ri i ;

2-Pialfurrna d e bolovani

pe care au lusl a�ezale v ase l e ; 3 - Vas i n s i l u ( lig. S ; 8/ 1 ) .

Figur·a 1 1
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 121 - 1 50

Noi periegheze arheologice
din depresiunea Ciucului

Depresiunea Ciucului ţste de foarte multă vreme o
pată albă pe harta arheologică. In ultimele decenii o serie de
arheologi şi amatori ai arheologiei au adus contribuţii im
portante la înlăturarea unor lacunc în istoria acestor locuri.
In 1 96 7 a apărut articolul lui Janos Pal şi Kovacs Denes,
intitulat " Periegheză arheologică i'n bazinul Ciucului ", în
care autorii descriu pe scurt cele mai noi descoperiri arhe
ologice din zona Ciuc. Lucrarea de faţă nu are ca scop relu
area pe rând a aceloraşi puncte arheologice, ci numai des
crierea noilor materiale găsite de către autor în ultimii trei
ani de periegheze, cât şi a noilor puncte arheologice desco
perite.
Depresiunea Ciucului este înconjurată de munţi
înalţi, iar accesul în deprcsiune este posibil numai prin
pasurile de la Tuşnad, Vlăhiţa, Ghimeş şi cel de la Izvorul
Mureş.Ea a fost păzită de cetăţi sau aşezări fortificate (din
epoca neolitică: Păuleni; epoca bronzului: Păuleni, Ineu?,
Cetăţuia?; prima vârstă afient!ui: Tuşnad, Jigodin; a doua
vârstă aflerului: Sândominic, Mihăileni, Mădăraşi?, Racu
(Bogathegy şi Cetatea Păgânilor), Ciceu, Şumuleu?,
Jigodin (Pământul Morii, Piscul Cetăţii, Dealul Cetăţii),
Cozmeni?; epoca migraţiilor: Tuşnad; epoca prefeudală
(sec. XII-XIII?) 1 : Sândominic, Ciceu, Jigodin (Piscul
Cetăţii), Tuşnad).
Ea este tăiată în două de râul Olt, iar cele mai multe
aşezări apar pe lângă cursul râului, precum şi pe terasele
lăturalnice ale acestuia. Teritoriul pe care se axează
lucrarea de faţă a fost dintotdeauna un loc bun de refugiu şi
uşor de apărat, iar faptul că era un teritoriu închis a deter
minat şi rămânerea sa în urmă din punct de vedere socio
economico-cultural, mai în toate perioadele istorice.
Descrierea se va face pe sate, în ordine alfabetică.

1 . Cetătuia
(Csîkcsat6szeg, comuna Sânsimion).
Pe locul denumit de Jănos Pal " Cariera de lut " se
poate observa în peretele sudic al carierei o groapă mena
jeră. Groapa se află la cea. 2 m de un s l:i lp elt:ctric :;; i din

de erodare a terenului a dus la tăierea în două a gropii, fiind
posibilă obsc1varca stratigrafiq_i . (�roapa a avut o adânc i rm:
de cea. 1 m de la solul actual. I n pn11ca de sus era solul viu
de 35-40 cm, după c are urma pi!mi\nt nej..,•ru av:înd
grosnnca de cea. 60 cm, s ub care se observă im strat de
pll.milnt negm în nmcstec cu lut şi, in s tllrşi l, iar.l�i pământ
nct,'Tll,; l Jl t im cl c două straturi au o t,>Tosime de 15 cm iie
carc. In peretele gropii s-au găsit pietre, oase, c hi rp i c i şi un
aceasta cauză nu s-a putul trece la dezvelirea sa . Proc esu l

fragment ceramic, având în compoziţie nisip, de culoare
cenuşiu-închis, având ca ornament o linie incizată în formă
de val (Pl. 1/2.). Este probabil ca această groapă să aparţină
epocii dacice, dat fiind faptul că la doar câţiva metri de ea
Jănos Pal a găsit un cuptor " a cărui pardoseală conţinea
fragmente ceramice de factură dacică " 2. După relatările
unui localnic, Szocs Ignacz, cuptorul găsit de Janos Pal se
afla în curtea sa. Tot în curte s-a găsit într-un strat de cenuşă
o monedă, datată de Szocs Ignacz în 1 6 1 8, dar nu era sigur.

2. Cioboteni
(Csikcsobotfalva, corn. Şumuleu).
,
La punctul " Dealul lui Adam şi Eva '' ( " Adam es
Eva dombja ), pe partea estică a bisericii Sf. Pavel şi Paul,
cu ocazia săpării unei gropi pentru canalizare, s-au găsit
oase umane, cuie de sicriu şi două ace de bronz, oxidate.
Locul se află în afara zidului de piatră a bisericii. Defunctul
a fost înmormântat într-un coşciug, lucru dovedit prin
cuiele de sicriu cu rămăşiţe de lemn, păstrate în stare
proastă de conservare. Acele de păr au la capăt un buton în
formă de cerc cu mici proeminenţe.
"

3. Cozmeni. (Csikkozmăs).
Punctul "Kohâzkert" ("Conacul Beldi"). La
marginea vestică a satului, în locul denumit Ko-hăzkert
(denumirea provenind de la conacul familiei Beldi aflat
acolo, momentan distrus în totalitate) s-au găsit îm
prăştiate pe o zonă relativ mică, în arătură, fragmente cera
mice din epoca La Tene şi medievală. Ceramica dacică
constă dintr-un fund de vas, iar în interiorul vasului se văd
wme de carbonizare (Pl. 11/ 1 .). Unele fragmente ceramice
de culoarea cenuşie, din pastă fină, lucrate la roată sunt
atribuite epocii medievale. Materialul feudal constă din
fragmente ceramice (buze, funduri de oale) de culoarea
cenuşie, maronie sau roşcată, din pastă fină, având ca oma
mentaţie linii ondulate, linii li!te incizate sau hrâu în relief,

a:;;t:zal s ub buză (Pl. 1 1/2-5). Este posibil, ca w1clc frag�
mente să aparţină epocii mcdit:-valt: timpurii (l'l. ll/2 :;;i 3) .
S-au mai găsit fragmente de cahle, fllră slip, una din ele
având imprimat n umaru l 6 sau 9, un liagment de ceramică
cu slip colorat cu verde :;; i al b , u loarlă lragrm:nlar:i, cenu:;; i u
închis, avilnd pastli cu nisip �i un colţ ele mistreţ.
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4. Delnita
(Csikdelne, com. Păuleni).

III/ ! .) şi un fragment ornamentat cu măturicea. Lunea din
tre sat şi platoul dealului conţine un bogat material arheo
logic din diferite epoci: bronz, Ha., La Tene şi feudal (Pl.
JII/2-7). Materialul din epoca bronzului constă din frag
mente ceramice dintr-o pastă impură, cu pietricele, nisip şi
mică, arse bine, în culori brun deschis, închis şi roşiatic,
ornamentale cu brâu alveolat, cresta! şi proeminente cu ca
neluri. Materialul dacic se compune din toarte din pastă
brună, de culoare cenuşiu închis şi o buză de strachină din
pastă fină de culoarea cenuşiu deschis (Pl. IIU6.). Se pare
că o buză de culoarea brun închis, cu nisip, bine arsă face
parte din categoria ceramicii medievale (sec. XITI-XIV)3.
Celelalte fragmente ceramice medievale sunt atât de
culoare roşiatică, bine arse, cu mică, cât şi cenuşiu des-chis,
din pastă fină. După P. Roman, aşezarea de pe platou
aparţinea purtătorilor culturii Coţofeni, " o locuire intensă a

Preotul satului a indicat locul unde în unna lucră
rilor edilitare s-au găsit oase umane. Locul se află lângă
gardul fortifica! al bisericii Sf. Ioan, pe partea estică. O��ele
_ tirul
se aflau într-o poziţie secundară, proveneau de la Cim
�
din interiorul zidului bisericii. Printre altele, s-au găsit un
craniu fragmentar de copil (osul temporal) şi un alt frag
ment de craniu pe care se văd unnele verzi ale unei mone
de sau ace de păr. Totodată, s-au găsit şi trei fragmente cera
mice, prost arse, de culoare maronie şi cărămizie, cu pie
tricele. Un fragment provine de la o căniţă. Este posibil, ca
locul unde se află acum biserica Sf. Ioan să fi fost locuit şi
în epoca bronzului. La NV de biserică este semnala�ă unna
unui sat medieval, într-un loc arătat de către localmci_ care
povestesc că în urmă cu câteva decenii încă se mai vedeau
unnele fundaţiilor şi ale pivniţelor.

unei populaţii şnurceramice, răspândiri foarte slabe de
Wietenberg şi o locuire sporadică dacică "4.

b) Kerek erdo: locul se află la sud de sat, peste
pârâul Borviz, pe un deal care are trei laturi abrupte, iar
partea sudică este legată de o şa de restul mun-telui. Şi acest
deal este secţionat de tranşee, în care am găsit două frag
mente de ceramică cu pastă cu pietricele, de culoare
cărămizie. Fragmentul ceramic aparţine epocii bronzului.
Deşi nu am găsit alt material, aşezarea propice a dealului
presupune locuirea sa in epocile străvechi.

5. 1neu
(Csikjenc5falva, com. Câ�a).

c) Zavas (?): La nord de dealul Kohegy, peste
pârâul Banatos se află un alt platou, cu tran�ee, un�e însă
nu am găsit nimic, deşi locul prezintă aceleaşi avantaJe pen
tru locuit, ca şi Kohegy sau Kerek erdo.

a) Hegy. Nu departe de locul "K6sakert" (fostul
C.A.P.), pe dealul denumit "Hegy" ("Munte") s-a găsit
material ceramic din epoca bronzului, La Tene, precum şi
zgură de fier. Confonn relatărilor unui localnic, sub casa
vecinului său, aflată la câţiva metri de locul "Hegy", în tim
pul săpării unui şanţ, au fos� descoperite craniul şi umărul
unui mort. Din păcate cramul nu s-a păstrat, el aparţmea
probabil aşezării de pe deal. Pe nişte desene aflate în depo
zitul Muzeului Secuiesc al Ciucului apar fragmente de vase
(ornamentale cu brâu alveolat, un fragment de castron
ornamentat cu meandre şi incizii, caneluri şi împunsături),
unelte din lut (lustruitor din epoca dacică?) şi unelte din
andezit. Materialul adunat de aici constă din câteva frag
mente răzleţe, dintre care două buze de vas din epoca
bronzului (Pl. XXX:I l/5,6).

d) Între Kerek Erdo şi Kohegy, atât în partea
stângă a pârâului Borviz, în arătură, cât şi în malul pârâului
am găsit câteva fragmente ceramice preistorice, atipice
(probabil epoca bronzului?).

7. MiercureoCiuc: Dâmbul Czaka

(Czaka-dombja).

b) Grădina lui Barabas Ăron. În acest loc (aflat
în apropiere de locul Kosakert) Janos Pal a efe!;tuat în 1 965
o săpătură de salvare în curtea fostului CAP. In timpul lu
crărilor de construcţie a unei clădiri aparţinând CAP-ului,
s-a găsit un vas de provizii făcut la roată şi două ceşti go�
tice. Lucrările au tăiat în două podeaua bătătontă a unei
locuinte.
' După relatările muncitorilor, a fost desfăcut şi un
cuptor din piatră. Aşezarea de aici aparţinea mai multor
epoci, din epoca bronzului pân� la epoca m�dieval�. L�
punctul Grădina lui Barabas Aran " am găsit numm trei
fragmente ceramice, de culoare maronie, din pastă bună, �u
nisip şi mică, dintre care unul este ornamentat cu o hme
ondulată lată. O bucată de zgură de fier dovedeşte prelu
c rarea fierului în acest loc.

Pe platoul dealului Czaka aflat la marginea estică a
oraşului Mc. Ciuc se află o aşezare de tip Coţofeni şi
Wietenberg5. Din arătură am cules puţine fragmente cera
mice şi urme ale reducerii minereului de fier. Materialul
ceramic este compus din fragmente ceramice aparţinând
culturii Cotofeni
şi culturii Wietenberg. Culoarea pastei
,
este cărămizie, brun închis şi deschis sau cenuşiu închis.
Omamentarea constă din puncte în şir (Pl. IV/ 1 .), brâu
alveolat şi cresta! (Pl. IV/3,4), butoane conice (Pl. IV/5) şi
incizii late (Pl. IV/2,3), orizontale sau oblice.

..

8. Miercurea-Ciuc:
Vârful cu stejari (Csereteto).

6. Leliceni

Pe partea stân �f1 a drumului care leagă Mc. Ciue cu
S<incrăieni se atlă un promontor iu numit "Csereteto" sau
"Csen;ukl�� l", uea�upra bcnzinarid PECO. Ai ci , in 1 9?5,
Szckdy Zollan a efectuat o săpătură, al căre1_ re-:ult<Jt a to�!
constatarea că �czarca J.c aici aparţine pmiătonlor cultum

(Csikszentlelek, com. Şumuleu).
a) Locu l "M untele cu piatră" ( Kohch'Y ) sc at1ă. la
�LU..l =vcil llc �i1l pc 1111 dmL l'iulm �ullica it ll�ttlulut c�tL: LIL�"

Uorodsk-Usalovo ( prc-schncckeuberg).

I'c platoul acc3tU1 promontoriu §·au ��!-iil

do tmn�ee din timpul ultimului război mondial. . In 3§tlne=
nea gropi s-a găsit mate ri al ccramic. J.ar pn;a pu\111 �· allplc.

trusă de o carieră de piatră. Platoul dealuh.u este, secţiOnat

Di.I1 mulo..a ialul scos de mc1 ammt1m un fund de oală (Pl.

1 22

dau�

_
ohiecle din piatr.\: un silex şi o piatri'i în fonni'i de trn!n�lu
aluugil, fulu si l pual<.: la p..:rfurar<.:. Uncltt:le ma1_ sus ammt1te
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zontale. Din cealaltă grupă fac parte un fund de ceaşcă
dacică, de culoare cărămizie, ars prost, cu pietricele, având
un fragment de toartă pe partea inferioară (Pl. XIIII ).
Celelalte fragmente sunt de culoare maronie sau neagră,
din pastă cu impurităţi, unele având urme de arsuri în inte
rior. Omamentaţia este foarte săracă, ea constă dintr-un
buton la un fragment (Pl. XIII/2), la altul butonul este aso
ciat cu un brâu cu crestături, iar la un alt fragment sunt dis
puse nişte linii ondulate, făcute cu pieptenul (Pl. XI II/4).
Buzele vaselor provin de la oale borcan (Pl. XIV/ 1 -3 ,
XV/1 -4). U n fragment mărunt, de culoarea cenuşie închisă,
cu nisip şi pietre fărâmiţate, are ca ornamentaţie pătrăţele în
şiruri (Pl. XIII/3). Fragmentul pare să fie de sec. XIII sau
XIV, datare cu atât mai plauzibilă, cu cât la Jigodin-11Harom peste valul dacic se suprapune un zid de piatră
fasonată, legată cu mortar datând din evul mediu.

aparţin epocii eneolitice6 (Pl. V/2,3). Nu s-a găsit în arătură
ceramică sau alte obiecte, de aceea considerăm că este
vorba de o descoperire sporadică.

9. Miercurea Ciuc: Jigodin.
a) Jigodin-1-Terenul Morii (MalomfOid): cetate
dacică din epocile Hallstatt şi La TCne. Materialul hallstat
tian constă din fragmente de vase cărămizii sau maronii cu
impurităţi, având un slip negru în exterior. Unele fragmente
sunt omamentate cu butoni mari, conici (Pl. Il 1 ) . Materialul
din epoca La Tcne este alcătuit din fragmente de vase
făcute cu mâna, din pastă cu impurităţi şi fragmente lucrate
la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie sau maronie.
Primei categorii îi aparţin fragmente ccramicc de culoarea
brună, cărămizie, unele dintre ele prezentând urme de ar
suri (Pl. VIIIII ,2, IX/ 1 -4) . Ornamentul vaselor constă din
brâuri alveolate (Pl. Vl/3 .), în fonnă de cârlig (Pl . VI/4), în
relief (Pl. VI/ 1 ) sau linii orizontale şi ondulate striate, une
ori suprapuse (Pl. VI/2,5). La un fragment de culoare
cărămizie butonul se află între două brâuri alveolate (Pl.
VI/6.). A doua grupă de fragmente ceramice constă din
fructiere din pastă fină, de culoare cenuşie sau maronie (Pl.
VI/7, VII/ 1 -3 , XII I ). Un fragment de ceramică este pictat,
având ca ornament o linie ondulată de culoarea brună pe
fondul gălbui al pastei fine. După gaura de pe fragment,
aceasta provine de la un strecurător. S-au mai găsit şi
chirpici şi un fragment de fusaiolă (Pl. VI/8).

d) Vis-a-vis de biserica catolică: La piciorul dea
lului, aflat pe partea sudică a bisericii, pe locul unor alune
cări de teren s-a găsit un pinten de fier din epoca medievală,
datând din sec. XIV-XV în stare de conservare destul de
proastă (Pl. V/ 1 .).

10. Miercurea Ciuc: Şumuleu.
a) Şumuleu-Grădina Fodor (Fodor-kert). Pun
ctul denumit Fodor-kert se află în satul Cioboteni, aparţi
nând cartierului Şumuleu al oraşului Mc. Ciuc, lângă partea
yestică a cimitirului bisericii Sf. Pavel şi Paul din localitate.
In anul 1 955, în timpul construcţiei unei sere, s-au găsit
fragmente ceramice cu peretele gros (pe care localnici le
numesc "vase din piatră"). Cercetările întreprinse de Ko
vâ.cs Denes au condus la concluzia că la Fodor-kert a exis
tat o aşezare dacică, iar după daci aici a locuit o populaţie
care folosea ceramică grosieră, după care aş zarea a fost
locuită şi în evul mediu timpuriu şi medieval . Materialul
ceramic de la Fodor-kert se poate împărţi în trei categorii şi
epoci distincte: primei categorii îi aparţine ceramică gro
sieră, lucrată exclusiv cu mâna, din pastă impură, arsă neu
niform, de culoare maronie-negricioasă sau roşiatică.
Acestei categorii îi aparţin în cea mai mare parte funduri de
oale, cu pereţii groşi (Pl. XVI/1 -4), o bucată de toartă de
dimensiuni mari, maronie, netezită, cu impurităţi şi un frag
ment de vas brun deschis cu pietricele şi cioburi pisate.
Materialul aparţine foarte probabil epocii neolitice.

b) Dintr-o groapă făcută de căutătorii de comori
de pe platoul cetăţii Jigodin-III-Piscul Cetăţuia (Kisvâ.rteto)
s-au adunat fragmente ceramice din epocile Hallstatt, La
TCnc şi un fragment de ceramică care aparţine epocii me
dievale (Pl. X/8.). Fragmentele ceramice din epoca hallstatt
au pastă în interior de culoare cenuşie închisă sau cărămizie
roşcată, prima grupă având în exterior un înveliş de slip
negru. Pasta vaselor este fină, lipsită de nisip sau pietricele.
Materialul ceramic se poate împărţi în următoarele grupe:
fragmente de vase cu pastă impură şi fragmente de vase din
pastă fină de culoarea cenuşie. Fragmentele de vase lucrate
cu mâna au ca element de decor butonul (Pl. X/5,6}, brâul
crestat sau alveolat (Pl. X/7) şi liniile incizate. Materialul
ceramic din a doua grupă constă din fragmente de fructiere
şi străchini. Materialul ceramic are analogii cu cel din
punctul Eckcn-Tiva din Sâncrăicni7. Un fragment de vas de
culoare brună, cu urme de arsuri este ornamentat cu linii
ondulatc. S-a mai găsit chirpici şi o bucată de lemn car
bonizat.

§

A doua categorie este reprezentată mai ales de buze
de vase, lucrate dintr-o pastă mai bună, cu nisip şi frag
mente ceramice, lucrate tot cu mâna. Buzele aparţin unor
oale-borcan, cu gâtui scurt şi buza răsfrântă, dar la unele
dintre ele buza este dreaptă, aparţinând unor vase de tip
sac. Materialul pare să aparţină populaţiei dacice (Pl.
XVII/ 1 ,2, XVIIII3,5-7, XIX/1 -4). Alte fragmente ceramice
aparţin sec. IV e.n., acestea fiind de origine dacică, şi sec.
VII-VIII e.n. (Pl. XVTT/3 ., XVIII/4.). S-a găsit şi un frag
m en t de stmchinl'i, de CtllOlli"C ('.Cillli;iÎL', Uinlr-o pastă impură

c) Jigodin-11-Harom-teto (Vârful Harom): din
diferite gropi făcute de către căutătorii de comori s-au cules
fragmente de vase. Cetatea de aici era locuită în epocile
Hallstatt, La Tcne şi evul mediu timpuriu. Materialul hall
stattian se remarcă prin fragmente de la patru oale-borcan
de dimensiuni mijlocii din pastă de culoare brun deschisă,
şi un alt recipient având pastă de culoare cărămiziu-negri

cios. Oouf1 din tre vase nu putul li rt!constituile par!ial (Pl .
X l l/2, X 1 1 1/ 1 ). Toate vnsele au tiJsl. acoperite cu slip ne&-'1.1 1,
ludos. Toale oal ele erau ne tezi te. Un vas de provizii, de
culoarea maro-nie, pc al oc ur i cu arsuri, cu pastă bună,
netezită, datând Lot din prima vârstă a tierul ui, a putut ti de
asemenea reconstituit pru1ial (Pl. XU3). Din perioada La
T(�ne s-a u gi"isit fi:aj"TJ.ucntc ccram.icc mici, ftlram.iţatc, dar şi
câteva piese mai mari, w1clc ftlcutc la roata, altele cu mana.
Din primn cntcgoric fac parte un fi.md de strach.i.ni'i l.i"ag
mentnrl'i, de ctlloru·ea cenuşie, cu pastă bună (Pl. XIV/4), i ar
un alt vas, de culoare ceuu�ie, are uouil linii incizate, mi-

Ultima categorie de ceramică este de bw1ă calitate,
tilcut.ă la roatii, de culoare cenuşie, maroni e �i negricioasă,
unele având un sl i p colorat. A cestei c ategorii îi nparţi.n frag
mente de buze c..l e la oalc-hon:an, funduri. de vase şi torutc
(1'1. X.X/ 1 - 1 0 , X X I J/ 1 ,2). Annli.zând caracteristici l e buzci,
putem spune că lt�e7.nren din epocn mcdicw11ă a avut o exis
tenţă îndcl ungatii, din secolele XIII-XIV până 'in perioalla
evului ITIL'di u tîrziu. Ornnmcntclc earae.(erisli<..:<.: acestei
pcri oauc sunt liniile on du ln te şi orizontale (Pl. XXI /1 ,3,
(1'1. XVII I/H.).
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5,6,8) şi punctele în şir (Pl. XXI/2,4). Pe lângă materialul
ceramic s-au găsit multe bucăţi de zgură de fier, dovedind
o intensă activitate metalurgică în zonă, cât şi fragmente
mici de cahle cu slip verde şi ornamentale.

13. Păuleni - Vardomb.
Pe locul denumit Vârdomb, la E de satul Păuleni se
atlă o aşezare întărită din neolitic şi epoca bronzului. În li
teratura de specialitate este cunoscută mai ales sub denu
mirea de Ciomortan 1 1 . Pe platoul aşezării sunt mai multe
gropi tăcute de către căutătorii de comori. dar marea
majoritate a materialului cules de acolo a fost găsit într-o
groapă mai mare, de cea. 1 ,50x 1 ,50 m. în decursul mai
multor ani. Tot de aici provin patru vase găsite de nişte
copii, ajunse în proprietatea preotului satului Cioboteni.
Trei dintre vase aparţin culturii Bodrogkeres:ztUr1 2, iar al
patrulea aparţine epocii neolitice (Pl. XXX, XXXI).

Cetatea de
sare este amintită de Orban Balăzs9. care descrie aici o ceta
te mare, cu două ziduri circulare paralele, dar în prezent nu
se mai observă urme de şanţuri sau ziduri, deşi existenţa
unei cetăţi la S6var nu este exclusă, dovadă fiind toponim ia
de "S6var" (Cetatea de sare). Deja la mijlocul secolului tre
cut, Orbăn 8. a observat că muntele sau dealul, care poartă
în nume cuvântul "cetate". într-adevăr păstrează urmele
unei cetăţi.

b) Şumuleu-Cetatea de sare (Sovar).

c) Şumuleu-Cetatea fără nume (Nevtelen var).

Matetialul adunat este alcătuit din mai multe frag
mente ceramice, un topor fragmentar de piatră şi unelte din
silex şi piatră. Materialul ceramic se poate împărţi în două
grupe: vase lucrate din pastă grosolană şi vase lucrate din
pastă fină. Din prima categorie fac parte oale de dimensiu
ni mari, ornamentale cu brâu alveolat (Pl . XXIVI l ) pe buză
sau gâtui recipientului sau pe ambele locuri, brâuri în relief,
ornamente tăcute cu măturicea, incizii, împunsături (Pl.
XXVIII/3,6), triunghiuri haşurate cu împunsături sau linii
oblice ori orizontale, crestături, proeminenţe şi barbotină.
Ceramica din pastă fină este ornamentată cu cane-luri
oblice, crestături, puncte în formă de boabe de grâu, linii
incizate (asociate cu alte tipuri de ornamente) (Pl.
XXV/4,5, XXVI/1 -4, 8- 1 2, XXVIII/4), triunghiuri haşu
rate cu linii oblice sau orizontale (Pl. XXVII/ 1 -6), haşurate
cu puncte (Pl. XXVJ/4,9), cercuri, împunsături (Pl. XXVII
2, 7-9, XXVII/2, XXVIII/5) etc. S-au mai găsit o lingură de
lut, de culoare roşie, fragmentară (Pl. XXIX/1 ) , un topor de
piatră, având tăişul tocit (Pl. XXIX/2), o_ aşchie de piatră şi
un fragment mic de silex (Pl. XXIX/3). In groapa mare s-a
putut observa o vatră de lut, de unde se impune concluzia
că in acel loc a existat o locuinţă, unde de altfel şi materi
alul ceramic. Obiecte datate din epoca neolitică au fost
identificate în lunea dealului: o lingură de lut, un silex şi o
figurină zoomortă fragmentară, de culoare roşie.

Cetatea se află pe platoul SV al muntelui Şumuleu Mare şi
este legat de o şa de restul muntelui. Cetatea este semnalată
pentru prima dată de Losteiner. dar a fost descrisă şi de
către Orban Balazs1 0. Cetatea a fost cercetată în anii 1 930
şi de către Al. Ferenczi, care a observat că clădirea din cen
tru are formă rectangulară şi nu semicirculară, cum a
descris-o Orban. Valul înconjurător din piatră şi pământ
poate data dintr-o epocă mai veche. Intrarea se tăcea prin
partea nord-estică, adică acolo unde era şaua.

d) Piscul Şumuleu Mic (Kis-Somlyo). Piscul Şu
muleu Mic este legat pe partea NV de o şa de muntele
Şumuleu Mare. Este posibil ca şi aici să fi existat o cetate
străveche, cu intrarea probabilă pe partea estică, adică
acolo unde şaua o leagă de muntele Şumuleu Mare. S-au
cules foarte puţine materiale ceramice, aparţinând epocii
bronzului şi medieval.

1 1 . Mihăileni.
Grădina lui Ugron Gabor (Vatra satului). În
curtea Ugron Gabor, localnic din Mihăileni, s-a descoperit
material ceramic, zgură de fier, bucăţi de cahle, chirpici şi
un fragment de la o unealtă din fier. Materialul ceramic se
împarte în două grupe: cea lucrată cu mâna, cu pastă iru
pură, atipică, aparţinând probabil epocii La Tene, precum
şi fragmente ceramice din evul mediu, brune şi cenuşii.

14. Racu.
a) "Cetatea Păgânilor" ("Poganyvar"). Aici,
dintr-o groapă s-au recoltat câteva fragmente ceramice,
dintre care unul este de culoare brună, ornamentat cu un
buton simplu, două fragmente de buză sunt de la două vase
diferite, cu deschiderea largă a gurii, având în pastă mică,
pietricele şi nisip, unul este bine netezit (Pl. XVIII/! ,2).
Toate aparţin epocii dacice. Materialul ceramic din Evul
Med i u este reprezentat de un fragment, de culoare roşia
ti că, pastă lină, cu mică, lăcută la roată.

12. Misentea. Templom-tizes.
În grădina casei parohiale s-au găsit urme ale
epocii bronzului, Hallstatt şi medi evale . Epocii bronzului îi
apar·\inc un fragment ne In o huzii cu hrilu a l veo l at, de
culoarea ccnuşiu-bmnă, cu pietricele ( Pl . XXlW l ) �i o
buza cu un hu ton (Pl. XX I I I/3 ) . Primei viirstc a epocn lkru
lu i îi apa11in doui1 fragmente de vase cu slip neg ru în exte 
rior, bine netezit, fo losind nis i p, p i etre şi ceramică ca degre

sant. l Jnul dintre lragmcntc arc ca ornament eancluri ( P l .
XXIII/5). M a l eri a l u l ll:udal cOll\ine vase de culoare
maronie şi cenuşie, pnstă cu nisip �i mică �i constă din fun
duri de vns, buze de l a oak ;;i de la ulc.ioarc. Douli frng
mcnte ccram.icc - o buză de oa l ă dt: c u loarea bnmă, d.in pas
t!l bn.m!l, cu nisip. �i un li·ag menl de ceramică de culoare
cenuşie închisă, având paslă b i n t: arsă, cu nisip şi micii, or
m:unentat cu două l i nii cxcizatc pamlclc - fnc pos i h i l cn
aşezarea de aic i si! fi fost locuită �i în seco l e l e X I II-XIV.

( P l. XX.III/6,7) .

h) .. o�alul Buga l" ("Bugăt-h�gy "). De aici pro
v i n doar două fragmente, unul cu slip negru, cu biscuiţi de
culoarea cenu;;it: inlrt: pasla cărămizie, bint: m:l�:zilt:, c u

pietricclc şi mi c ă , celălalt de cu loa re mnronie, cu pienicele,
aspru la pipait .

1 5.
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zării de aici se întinde pe un teren de cea. 1 - 1 ,5 ha. S-a găsit
aici material din diferite epoci: dacic, epoca migraţiilorl3 şi
medieval. Materialul ceramic dacic constă din câteva frag
mente de culoare brună, cu pietricele şi nisip şi un fragment
de buză de la o oală-borcan, de culoare brun-negricioasă,
cu pietricele şi nisip, ars neuniform. Ceramica medieval
timpurie (sec. XII I-XIV) este de culoare brun-negricioasă,
făcută la roată, ars bine, cu nisip şi mică. Fragmentele
ceramice medievale târzii (sec. XVI-XVII) constau din
ceramică cărămizie, din pastă fină, la un fragment de buză
se poate observa slipul verde şi alb. Un fund de vas are slip
negru, este făcut la roată având urmele desprinderii sale de
pe roata olarului cu aţa. S-a mai găsit şi o buză de ulcior,
datând din sec. XV-XVI, analogii găsim la Cristuru
Secuiesc, la punctul BCR din Piaţa Libertăţii, nr. 441 4.

lui se compune din fragmente ceramice de culoare brună,
roşcată şi cenuşiu închis, cu nisip, pietricele, arse bine. Un
fragment cenuşiu este omamentat cu două brâuri în relief,
paralele, fiind puse pe gâtui vasului (Pl. I/3) şi un fragment
de toartă de culoare roşie cu pasta negricioasă. O aşchie de
piatră pare să aparţină tot epocii bronzului. Prima vârstă a
fierului este reprezentată de trei fragmente ceramice, două
dintre ele de culoare brună cu slip negru, lucrat mai negli
jent, cu pietricele, nisip şi mică, arse neuniform şi unul din
pastă fină, conţinând nisip, de culoare neagră, cu slip, bine
netezită în exterior, omamentat cu două caneluri (Pl. 1/4)

16. Sântimbru.

b) Ecken - Tiva (sau Fabrica de cărămizi, aşa

cum apare la C. Preda l 5). Acest punct se află pe un platou
tăiat de lucrările fostei fabrici de cărămizi. Lângă platou se
află Uzina de apă minerală, pe partea stângă a drumului
judeţean Mc. Ciuc-Sântimbru. De pe platou s-a adunat un
bogat material arheologic. El aparţine epocii fierului (Hali
stati şi La Tene) şi epocii feudale (sec. XIII-XVI). Oma
mentaţia vaselor din perioada Hallstattului constă din proe
minenţe (Pl. XXXIII/4) şi caneluri orizontale, s-au mai
găsit şi toarte dintr-o pastă impură (Pl. XXXIII/1,2), buze
de oale cu pereţii groşi (Pl. XXXIV/! ,2) şi buze de la un
castron (Pl. XXX/2) şi o strachină (Pl. XXXVIII ). A doua
perioadă a epocii fierului este cel mai bine reprezentat:
buze de oale-borcan (Pl. XXXV 1 1 , XXXVI/2,3,
XXXVII/1 -4, XXXVIII/1 -3), funduri de oale (Pl. XXXIX
1 1 ,2, XL/1 -4), buze de străchini şi căni (Pl. XLI/1 -3). Ca
ornamente găsim butoane şi brâuri alveolate (Pl. XLII/1 -5).
Tot epocii dacice trebuie să îi aparţină şi un fragment dintr
o placă de lut ars în formă de disc, de la un cuptor de topit
minereu de fierl 6. Materialul din epoca medievală constă
din fragmente de vase şi cahle omamentate (cahle le
datează din sec. XVII)(Pl. XLIII/1-5, XVIV/1-6).

a) Dealul Mic ("Kishegy"). Acest punct este situ
at la nord de halta Sântimbru, Janos Pal găsind aici mate
rial din epoca bronzului, Hallstatt şi dacic. Materialul găsit
este compus din fragmente ceramice, unelte din piatră
(aşchii) (Pl. XLV/3,4) şi un fragment de lut ars, de la un
cuptor de topit minereu de fier 1 7, probabil dacic. Materialul
din epoca bronzului are pasta arsă bine, cu pietricele, nisip
şi mică, ornamentată cu brâuri în relief, alveolate şi făcute
cu măturicea (Pl. XLV/5). Materialul dacic se poate împărţi
în două grupe: cel făcut cu mâna, de culoare maronie, cu
nisip, omamentat cu brâu alveolat (Pl. XLV/1 ,2,8) şi cel
făcut la roată, din pastă fină, cenuşie (Pl. XLV/7).
b) Conacul Henter. Aşezarea se află pe partea su
dică a conacului, la marginea satului Sântimbru. De aici
provin câteva fragmente de ceramică dacică (fragment de
toartă de culoare cenuşie, fragment de ceramică făcută cu
mâna, omamentat cu o proeminenţă) (Pl. XXXII/2,3,
XLVIII ), material ceramic din sec. al IV-lea, de culoare
cenuşie, pasta cenuşie, ars bine şi omamentat cu linii on
dulate incizate şi ceramică medievală (un buton circular şi
o buză de vas de culoare cenuşie, împărţită în două
printr-un brâu în relief) (Pl. XXXIII! ,4, XLVI/2-4).

c) Telek. În partea sud-estică a satului, în dreapta
drumului judeţean s-au găsit câteva fragmente ceramice din
epoca bronzului şi Hallstatt. Materialul din epoca bronzu-
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1 7. Un asemene.:t fragtnent s-a găsit �1 la Sâncrăicni - Eck�n Tiva (vc:t.i

;;tl Ml l'/t�ului din Mc.

nota 1 6).

1 25

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ISTVĂN JANOVITS

Zusa mmenfassu ng
Oberflăcheforschung im becken von Cine
Die Arbeit stelh die auf den archiiologischen Fundstellen ,·on Ciuc- Becken gesammehen Materialen dar, in alphabetisch geordneter Reichenfolge der Diirter. Die
Oberfliichefoershungen der letzten Jahre haben ncure archeologische Gedcnkgegenstande aufgedeckt. wie: Scherbcn, Objekte aus Stcin und Eisen. Dieses Material umfangt die
Zeitspanne zwiscen dem Neolothikum und dem spiitcren Mittelaher. Wir haben die von Jimos Pal und Kovacs Denes aufgeziihlten Fundstellen (Marisia. Il. '\eumarkt) ncuer
forscht und sie erweitert. Es gelang uns die Spuren ncuer moglichen Siedlungcn zu finden. wie z. B. Leliceni·..Kerek erd6" ader die Siedlung. die sich an der Stelle der Sankt
Johannes-Kirche in Delni!ll befindet. beide aus der Bronzezeit. Wir haben einen Friedhof in Cioboteni geli.mden. ad dem "Dealul lui Adam şi ha" bezeichenten
Neuzeit.

Ort.

aus der

Istvăn Jănovits
Universitatea "Babeş Bolyai"
Miercurea Ciuc, Str. Plopilor, nr. 33

Tel. 066/ 1 1 5385
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Plan�a 1.

L'cramica dacica de l a Jigodi n şi Cetăţui a di n epoca bronzului ş i Hall statt de la Sancra i c n i -Tclcr.
Hronze ancl iron age putle1y ji·om Jigudin, C"etatuia cmd Sclncraieni.
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r

Ceramica medievala de la Cozmeni-Conacul Beldi ( 1 -5).

Planşa II

Medieval age potterzfrom Cozmeni- Conacul Beldi.
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Bronze age putlelyjrorn Leliceni- Vuhegy.
Plan şa

Ceramică din epoca bronzului de la Leliceni-Vohegy.
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Planşa IV
Ceramică din epoca bronzului de la Mc. Ciuc-Czavadomb.

Bmnze age pot1e1yfi-om Mc. Ciuc-Czavadomb.

Splintc!r.fivm

l'lanşa

V

A:?�:hii din piMri'l şi silex de la Mc . Ciuc- Csere teto şi pinten feudal

de la .Jigodin.

Mc. Ciuc- c�ere le/o am/ medieval spur_ti-om Jigodin.
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Plnnşn VI

Mu/omji1/d

Ceramică JacJcă Jc la JigoJin - 1 - Malomfiild.
Dachm pullt:l)jivrn .!igodin

-

1

-
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Planşa VII
Ceramică dacică de la Jigodin

-

1

-

Malomfold.

Dacian potteryfrom Jigodin - 1 - Malomfold
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Planşa VITI

lJuâun polll!IJ'.frnm .lif{ndin -

Cer..tmică dacicil de ln Jigodin
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Planşa X

Ceramică dacică de la Jigodin -III - Visvarteto.

Planşa IX

Dacian pottery from Jigodin - III -

Ceramică dacică de la Jigodin - 1 - Malomfdld.

Dacian potteryfrom Jigodin - 1 - Malomfold.
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Planşa XI

Ceramică dacică de Ia Jigodin II Harom.
-

-

Dacian potte1yfrom Jigodin - Il - Harom.
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Planşa XIII

--TI

Harom.

Dacian potteryfrom Jigodin II - Harom.
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Ceramică dacică de la Jigodin
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Ceramică dacică de la Jigodin I I Harom.

Planşa XIV

Dacian pottery from Jigodin - II - Harom.
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Planşa XVI

Planşa XV

Ceramică de la Sumuleu - Fodar-rert.

Ceramică dacică de la Jigodin -II - Harom.

Potteryfrom Sumuleu - Fodar-rert.

Dacian potteryfrom Jigodin - II - Harom.
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Planşa XVII

Planşa XVIII

Ceramică de la Swnuleu - Fodar-rert

Pottetyfmm Sumuleu - Foclur-rerl.

-

Ceramică dacicll de la Racu - Pogânyoăr şi ct:rarnică de la

Potteryfrom Racu - Poganyoar andpotteryfrom Sumuleu Fodar-rerl.
Swnuleu - Fodar-rert.
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Planşa XIX

Planşa XX

Ceramică de la Swnuleu - Fodar-rert.

Ceramică de la Swnuleu - Fodar-rert.

Potteryfrom Sumuleu - Fodar-rert.

Potteryfrom Sumuleu - Fodar-rert.
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Planşa XXII

de la Şumulcu - Fodar-rcrt.

Portel)'finm Sumuleu - Fudar-rert.

Ccmmică
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Planşa XXN

Planşa XXIII
Ceramică de la M isentea - Templom tizes.

Ceramică de la Pauleni - Vadomb.

Potteryfrom Misentea - Templom tizes.

Potteryfrom Pauleni - Vildomb.
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Planşa XXV
Ceramică de la Păuleni - Vadomb

Potteryjivm Pauleni - Vadomb.
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Planşa XXVI

Ceramică de la Păuleni - Vadomb.

Potteryfrom Pauleni - VMomb.

www.cimec.ro / www.mncr.ro

,-

o
'<t

1 BJ

......

.ţo.
......

� � <l i
.

0\

.
'

.

Planşa XXVII

a
Planşa XXVIII

Ceramică de la Păuleni - Vadomb.

Ceramică de la Păuleni - Vădomb.

Potteryfrom Pauleni - Vadomb.

Pottery_trom Pauleni - Vadomb.
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Planşa XXIX
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Planşa XXX

Ceramică de la Păuleni - Vădomb.

Ceramică de la Păuleni - Vadomb.

Potteryfrom Pauleni - Vadomb.

Pottery.lfn m Pauleni - Vadomb.
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Planşa XXXI
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Planşa XXXII

Ceramică de la Păuleni - Vadomb.

Ceramică de la Sântimbru - Conacul Henter si Ineu Hegy.

Potteryfrom Pauleni - Vadomb.

Potte1y.finm Sântimbrn - Conacul Henter si Ineu Hegy.
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Planşa

XXXI II

Ceramică d e la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Potteryfrom Sâncraieni - EcVt:m Tiva.

Planşa XXXIV

l'olleJ:Vjmm .'it.incraieni - .t:cVen

li va.

Ceramică de la Sâncrăicni - EcVcn Tiva.
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Planşa XXXV
Ceramică de la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Potteryfrom Sâncraieni

-

Ee

Ven Tiva.

.:·. ·.- .· ·

Planşa XXXVI

Poltery_from Sdnr.raieni F.c ven

Ceramică de la Sâncrăicni - EcVcn Tiva.
-

'flva.
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Planşa XXXVI I I

l'ollc!JJ'_fivm ScÎJn-ruhmi - E,-1/cm

Ceramidi d e l a Sâncrlieni - EcVen

Tiva.

Tiva.
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Planşa XXXIX

Ceramică de la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Planşa :XXXX

Potteryfrom Sâncraieni - EcVen Tiva.

Ceramică de la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Potteryfrom Sâncraieni - EcVen Tiva.
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Planşa XXXXI

Ceramică de la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Potteryfrom Sâncraieni - EcVen Tiva.
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Planşa XXXXIII
Ceramică de la Sâncrăieni - EcVen Tiva.

Potteryfrom Sâncraieni - Ee Ven

Tiva.
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Planşa

Planşa XXXXV
Ceramică şi aşchii

de

1

Ceramică

piatră de la Sântimbru - Visheb'Y·

Poth!J:V ami splinterfrom Sântimhru - Vishegy.

XXXXIV

de

la Sântimbru.

Pottery .fi-om Sântombru.
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 1 53- 1 55

Expeditie militară a Bizanţului din 1 166 in geneza
cu loarului Dunăre - Curbura Carpaţilor

nuează până la anulare pc cele cu bizantinii. Astfel, între
1 1 59 şi 1 1 86 se instaurează la Dunărea de Jos o perioadă de
linişte, cel puţin din partea acestora, fapt ce "se citeşte" în
revirimentul economic produs în �nutul dintre Dunăre şi
Mare.

Secolul al XII-lea, în aria ce ne interesează, a stat o
vreme ( 1 09 1 - 1 1 59) sub semnul deplinei l ibertă� de mişca
re a cumanilor, care şi-au făcut apariţia în spaţiul dintre cur
bura Carpaţilor şi Dunăre încă de la sfârşitul veacului prece
dent! , împingându-i pe pecenegi pe malul drept. Mişcările
lor ţinteau în primul rând bogatele �nuturi de la sud de
Dunăre, întrucât cele de pe malul stâng, aşa cum putem
înţelege din cronicarii bizantini şi ruşi, le stăpâneau deja.
Practic aici, între malul stâng şi zona de dealuri, s-au aşezat
"sălaşele" lor ce înlocuiau treptat pe cele ale pecenegilor.

O altă sursă - episcopul Otto von Freising - se
adaugă la jumătatea veacului al XII-lea documentelor pri
vitoare la spaţiul imediat exterior curburii Carpaţilor. Enu
merând vecinii regatului ungar înaltul pretat afirmă " unter

aquilonem et item orientem Pecenatorum et Falonum max
imarn venationurn copiarn habente, sed vomere ac rastro
pene experte carnpania " IO. Aşadar, deşi bogată în vânat, în

La scurt timp după înfrângerca decisivă a pece
negilor, la Lebunion, în primăvara anului 1 09 1 , cumanii,
aliaţii de atunci ai bizantinilor, vor întreprinde sub comanda
lui Kopulci o expediţie în Transilvania şi Ungaria. Drumul
acestora a trecut prin sudul Moldovei şi prin pasurile Carpa
ţilor Orientali2, deci oarecum în imediata apropiere a nord
estului Câmpiei M untene.

intinsa ţară a pecenegilor şi cumanilor nu se practica şi agri
cultura.

Anul 1 1 66 prilejuieşte o nouă acţiune militară de
anvergură a oştilor imperiale greceşti contra ungurilor, în
rândul cărora vor fi înrolati un număr de vlahi. Ioannes
Kinnamos, relatând operaţillilile, ce survin doar la doi ani
( 1 1 64) după episodul prinderii de către vlahii nord-dunăreni
a lui .'\ndronic Comnenos I l , ne aduce la cunoştinţă un fapt
petrecut probabil în zona noastră de interes - aria Brăilei:
" ... iar împăratul..., dorind mai curând să le dovedească
(hunilor=ungurilor n.n.) forţa romeilor iată ce plănuia. Pe
Alexie, pe care-l logodise cu fiica sa, îl trimitea la Istru cu
armate multe, comandate de el, care era protostator, pentru
ca să-i facă pe huni să creadă că vor fi atacaţi iarăşi din
locurile obişnuite; iar lui Leon, numit şi Vatatzes, care
aducea altă oaste numeroasă din altă parte, ba chiar şi o
mare mulţime de vlahi, despre care se spune că sunt colonii
de demult ai celor din Italia, îi poruncea să năvălească în ţara
huni lor dinspre ţinuturile de lângă Pontul zis Euxin, de unde
nimeni, niciodată nu a năvălit asupra lor. Alexie şi cealaltă
armată a romeilor, ajungând deci la Istru, stâmeau groaza
hunilor, făcându-i să creadă că-I vor trece în curând, iar
Vatatzes, năpustindu-se de unde am spus, nimicea totul rară
cruţare şi călca în picioare tot ce întâlnea în trecerea sa. Şi a
săv� it mare măcel de oameni şi a făcut nu puţini pri
zomeri. Pe deasupra a mânat de acolo şi cirezi de vite, de cai
şi de altele, de tot felul şi apoi a venit la împărat. Iar acesta
dorind să le dea <hunilor> şi o a doua lovitură a mai trimis
împotriva lor încă o armată, poruncindu-i să atace de unde
va de sus pe hunii care locuiau în vecinătatea Tauroscitiei.
Această oaste era condusă de Andronic Lampardas şi' de
Nichifor Petraloiphas şi de alţi mulţi. Tar în fnmtea tuturor se
afla Ioan r>uc:.as
Ace�tia. după ce o.u pnrcurs neîntfu zial
nişte întinderi mari şi greu ele atacat �i au străbătut o regiune
cu dcsăvârşire pustie de oameni, năviîlcsc în ţara hmlil01�

Mai târziu, în 1 1 14, pe la Vi din, deci mult în amonte
de zona noastră, cumanii trec Dunărea într-o expediţie de
jaf, repede încheiată graţie intervenţiei energice a lui Alex
ios Comnenos. Solda�i de elită, trimişi să-i urmărească pe
nomazii ce trecuseră în grabă pe malul stâng, îi hărţuiesc
către est până ce cumanii trec pc plute un afluent al Dunării,
socotit a fi Oltul de către cei mai multi istoriciJ. Deci
cumanii se retrag la bazele lor, în Muntenia, ceea ce ni-i
arată iarăşi relativ aproape de aria Brăilei.
Prin urmare, dacă în prima jumătate a veacului al
XII-lea Muntenia - inclusiv coltul de nord-est - se afla sub
controlul cumanilor, ţinutul ' dintre Dunăre şi mare,
Paristrionul sau Paradunavonul, ca zonă stăpânită de bizan
tini, continuă să fie o realitate subliniată de majoritatea
cercetătorilor români4. Această concluzie are la bază atât
mărturiile bizantine, cât şi dovezile arheologice acumulate
până în prezent5. Vom consemna de asemenea, pentru prima
jumătate a veacului al XII-lea, în sprijinul afirmaţiilor de
mai sus relatările cronicarilor Nicetas Choniates şi Ioannes
Kinnamos, privind expediţiile navale pe Dunăre iniţiate de
împăratul Ioan al II-lea Comnenos în 1 1 266 şi, respectiv, de
Manuel I Comnenos în 1 1 567.
Aceste raporturi politice, ne dau cât de cât posibili
tatea de a evalua, fie şi incomplet, realită�le etnice suge
rând uneori elemente de ordin demografic. Rămânând oare
cum constante până la sfârşitul celui de-al şaselea deceniu al

secolului al XII-IeaR, apreciem că harta etnică a regiunii
Dunl!.n 1 de Jos, in care se înscrie şi aria brăilcană, cuprindea
pe l;înell cumaui, ;;i pc români, ce vor fi at.estaţi de aici
înainte inclusiv uc i;�vonrclc hlcr<ire.

...

tnccpiiuu cu anul 1 1 5� . . . sci(ii ", în vocabulmul
arhai7rult al cronicarilor conslanlinopolilani, - deci cumanii
- i'şi vor ,deplasa centml de greutate mult spre est, căln.;
Nistn.1Q. r" ael!sle condiţii, con llictele lor cu mşii dimi-

unde clm1 p�:ste sate nurn�ronsc şi 1\larte populate; nu pus
m;înn pc mul lli pradă �i au ncis mul(i oameni, iar pc cei mai
mulţi i-au rohit"1 2.

În eeea ce 11c rri veşte. socotim că avem de a face cu
cea mai veche �Lire scrisă referitoare la un t:VL'll i ment politie,
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dar mai ales militar, în care este implicată regiunea circum

În sf'arşit, atacurile atât de eficace ale constantinop
olitanilor ridică încă două aspecte.

scrisă viitoarei aşezări medievale a Brăilei.

După cum se vede, textul lui Kinnamos ne arată că
în ampla desfăşurare de forţe a Imperiului constantinopoli
tan au fost luate în calcul şi folosite trei direcţii de atac
asupra ungurilor dintre care una surpriză - "pe unde nimeni,
niciodată nu a năvălit asupra lor". Această cale însă se afla
în continuarea direcţiei indicate ca venind dinspre Pontul
Euxin, deci nordul Dobrogei. Tot pe acest drum au fost
făcute şi recrutări din rândul vlahilor, arătati a fi, coborâtori
din romani 1 3. Aceasta înseamnă , după o'pinia noastră că
pentru a realiza într-adevăr elementul surpriză trecerea
armatelor biz.antino-vlahe s-a făcut pe la vadul din fata
Brăilei. De aici drumul cel mai scurt către Carpaţii de
Curbură urmau să-I străbată pe valea Buzăului, nu înainte de
a li se alătura, poate, şi alţi vlahi, dar pe malul stâng. De fapt,
planul lui Manuil Comnenos a fost acela de a retine cu tru
pele protostatorului Alexie concentrarea efortul�i militar al
ungurilor undeva la Dunăre - probabil în zona Vid in 1 4 - pen
tru a-i lovi concomitent dinspre răsărit. Aici trebuie să sub
liniem faptul că planul şi aplicarea lui se pot explica dacă
admitem că ungurii şi bizantinii erau vecini sau se aflau
oricum mult mai aproape spre vest decât distanţa ce-i sepa
ra la cealaltă direcţie (dinspre Dobrogea de nord şi Carpaţii
de Curbură).
În ceea ce priveşte presupusa greşeală a copistului
epigramei 337 din manuscrisul amintit, ea poate să conţină
şi numele Măcinulu i i S, nu numai cel al Vicinei. Pe aici şi
apoi tot pe la Brăila trupele lui Ioan Ducas vor fi trecut pen
tru a lovi din nou, mai la nord de zona de curbură, zonele
controlate în interiorul arcului carpatic de către unguri 1 6 .

Primul este cel al mult discutatului loc de prove.
menţă a elementului vlah ce se adaugă oştilor romeilor1 7.
Aşa cum am arătat mai sus, socotim că acesta a fost recru
tat din zona sud-dunăreană, dar şi din estul Munteniei (chiar
dacă într-o proporţie mult mai redusă).
Un aspect deosebit de important ridicat de episo
dul militar din 1 1 66, care relevă atât de sigur şi semnificativ
prezenţa populaţiei româneşti în stânga şi dreapta Dunării la
jumătatea secolului al XII-lea, este cel al scopului atacului
bizantin împq_triva domeniilor transilvănene ale Coroanei
arpadiene1X. Intr-adevăr, rostul unei asemenea lovituri,
dintr-o direcţie surpriză poate semnifica şi inten�a slăbirii
forţelor regatului, dar şi contracararea încercărilor de infil
trare militară a Arpadienilor la sud şi sud-est de Carpaţi19.
Cu alte cuvinte în 1 1 66 înregistrăm pentru prima dată
folosirea "culoarului'· de legătură între Carpa�i de Curbură
- de fapt Transilvania de sud-est - şi Muntenia de nord-est,
e drept, sub forma unei expedi�i militare. Acest coridor, va
căpăta la începutul secolului următor o importanţă deosebită
odată cu instalarea teutonilor în Ţara Bârsei de către regele
Andrei al II-lea ( 1 2 1 1 ). Oricum, până atunci, consemnăm
faptul categoric al controlului acestei zone de către bizanti
ni şi nu de către cumani, cel puţin până la 1 1 86. Deosebit de
important ni se pare să precizăm că, până în prezent, în vatra
istorică a oraşului Brăila, inclusiv în zona hinterlandului şi
chiar în tot nord-estul Munteniei n-au fost descoperite
dovezi arheologice de nici un fel, care să probeze pentru
secolul al XII-lea (a doua jumătate) sau al XIII-lea prezenţa
ungurilor sau a unor forţe aflate în slujba lor2o.

N ote
1. Pentru pătrunderea cumanilor in nord-estul Munteniei vezi V. SPINEI,
Realităţi emice şi politice. p.72. care socoteşte că la data declanşării ata
cului peceneg impotri\·a Transil\'aniei din 1068, "avangărzile cumane se
găseau în apropierea arcului carpatic. Vezi şi la ANNA CoMNENA,
Alexiada, în FHDR, III. p.89. cunoscutul pasaj în care se arată că mai
târziu, la 1086, alungaţi de cumani. pecenegii trec la sud de Dunare, mai
bine zis pe malul drept. in Dobrogea după ce se înţeleg cu conducătorii
locali Tatos, Sesthlavsi Satza. Pentru situaţia politică de aici, cf. P.
DIACONU, Despre situaţia politică la Dunărea de Jos în secolul al Xli-lea,
în SClVA, 27, 3, 1976, p.293-307: idem Les Coumans, p.59-61 . Cf. de
asemenea P. S. NĂsn·REL. Valaques. Coumans el Byzantins sous le regne
de Manuel Comnene. in Byzantina. l. Thessalonik, 1969, p. l69-1 86; 1.
BARNEA, S.ŞTEFĂNESCL!. DID. lll. p. l31-166.
2. V. SriNEI, Realităţi emice şi politice. p.74.
3. 1. 8ARNEA, in DID, III. p. l 55. Incursiunea din 1 148 a călăreţilor
cumani la sud de Dunăre. retragerea lor pe malul stăng şi apoi mai de
parte, până dincolo de Olt. scoate la iveală, prin relatarea lui KINNAMOS,
Epitoma, in FHDR._ lll. p.236-237. un personaj ce-l socotim caracteristic
vremii. Este vorba de . .La=cn: bărbat defoarte mare vitejie, cz1 va::ă intre
căpeteniile lor" (ale sciţilor cumanilor n.n.). După nume, el nu poate fi
decât vlah creştin. căpetenie intre ai săi. dependent însă, de cumani.
4. Ibidem, p. l 56. P. DIACO>,;L, D_!!spre situaţia politică... , p.295; V. SPINEI,
Realităţi etnice şi politice, p. 76. In pri \·i nta întrebării de ce în secolul al
:\11-h:�a Dohrogcu u Jix;r mai li;rilii ..W 1n"""innilc cumani lor <b:âl plat
fi.lnna preba1canic� pe l:are o pune P. Oiaconu, se poate adauga la propri
ul sau lil!<.puns - poalc cU . ..1 fos1 nmi btnc npar.tl::. tk către biz:-mlini•• - şi
=

observ:.�!, ia di 4.-linspre vcsl Plllistri nnul L-:-.h.: tn.:li b'TGII
hiiţi�ului e<·.l n< două b�lţi, u HraLie• �i a lalnmiţe1.

de pcne�t chuoriLa

Dunăre": ". . lvanko Rostiskiiici Berladnik s-a dus la cumani in oraşele
de la Dunăre şi ajefuit două corăbii. luănd mu/Jă marfă şi lovind pe
pescarii de la Ha/ici ".

Vezi Letopiseţul de la Ipatie (Polnoc sobranie
ruskih letopisei, II, Sanktpetersburg. 1 845. II. p.83-84). apud P.DIACONU,
Despre situaţia politică la Dunărea de Jos in secolul al XII-lea, în SCIVA,
27, 3, 1976. p.296 şi nota 23.
9. P. S. NĂSTUREL, op.cit.. p. l81.
10. OTTONIS EPISCOPI FRJSIGENSlS et RAHEWlNI Gesta Frederici
seu rectius cronica, ed. F.-J.Schmale. Darmstadt, 1965, p. l 92, apud V.
SPINEI, Realităţi etnice şi politice. p. 77 şi nota 256.
1 1 . Din bogata literatwă consacrată episodului din 1 164, relatat de
CHONIATES, Istoria, în FHDR._ III. p.250-25 1, amintim aici E. STĂNESCU,
Les "Blacoi" de Kinnamos et Choniates et la presence militaire byzantine
au nord du Danube sous les Comnenes. in RESEE, IX, 1971, 3, p.589593 unde se oferă şi bibliografia problemei: P.DIACO\IU, Despre situaţia
politică ... , p.299-301 , pornind de la precizarea că regiunea de la nord de
Dunăre nu constituia la acea dată ( 1 164) un teritoriu controlat de
cumani ... '·ci mai degrabă de hi::muini şi că românii din cuprinsul
amintitei regiuni puleau primi oricănd. oricefel de ordine din partea
.
administra/iei constantinopolitane . . apreciază că pasajul din Nicetas
Choniates referitor la fuga şi prinderea lui Andronic Comnenos "e o
dovadă in plus că cea mai mare parte a lfoldovei se afla in a douajumă
tate a secolului al XII-lea sub jurisdic!ia Imperiului bi::antin . Este foarte
probabil , ca �i Lw-anicii s!l-�î c'\�.:J�,;ile controlul nici. in zonn Brăilei. aşa
cum "ugcrca:lli unel e �ron1ci ruSl..'\>li. Vt>Li V S�IM.I, Moh.Jovu in secolele
"

5. O l ista a descoperirilor sigilogratlce. dar mai ales nurnisn 1uti'e la 1.
13ARNh\, in D I O , fi. p. 1 5(> ş i 31 1-114. Mai nou 1� E . OilcKL"Nnm
I'AilN'J\'f.'o\N1 1, Moneda 1\saneşnlor in 4.:untexn1 l ciT4.:ulu\i•:i mone1:-1rc din
�nna (iurilor Oun1lrn, în Răscoala şi statul As1!.neşlilnr. Culegere de sluJii,
Rncureşli. I 'JX'), p l l 4- 1 �2. nnta 1 (pcnlru uiulioerafia WlUl J.";coperiri
tnonetarc <.hn secol ul al X n-Icu). iJetn. Două tc:tClure- ele moncUe bizan
ka clcs�;ull'Orit� Îll nordul Dobrogei, in RSNR. 70lilll! din St'rnlnl

.
al XII

74, 1 97(•- 1 Y!!U, 1 24-12!!, p .26.
6. Cuu'" "'"'· lstori:• . in F H OR . !IL p.l4n-247.
KlNN,MOS, Epitoma, în FHDR . III. p.236-2:17.
H. c�lnd Sl'! înrcgistrca7...o�'i men\Îllll�l din cronica niSCi..L.'lCă de la l put ic
privind fuga l ui lvanco Rostislavici Bcrladtllk "in oraşele de lân�li

7.

.

X I-XIV, Chi�iniiu, 1 994. p. 1 7 7- 1 XO ŞI notele 330 �i 33 1 .
1 ' · K i N NA.\1l>o, Ep i ln ma, in 1- I WR, ffi. p.2J!!-24 1 .
1 t A . 1\RML\Rli� I I- J..e , Romilnltare.:-� rnnu'UJilor. lston:.t tmd illci, Bucureşti,
197::!, p.24-.25, considc1a ca este prim"' do,·•ulă despre cnn:;�LiiniJl I'Ol11Un
itllţii la Tmn:inii din nordul r>unănL
1 4. Mai nmlţi ccrcctiiton au �ntarcut şi un a lt text pnv1tor In aceste
sltiilu�..: ile oper.-�tii mihto.re alt: lui Manuil Comncno� �i a generalilor :;U.i.
F'k vnrha de o <'Pit,'rnrnă atlată in Codcxul nr.524 al Bibliolccii Marci
ene din Veneţia, pe cacc � puhlical-o S. T _ ., \lriiOS, !'-cos F.llinom ·uimon,
H, 1 9 1 L p. 1 7H- I 'l\l, nr.J37. preluată ş1 conll:nlaUi de GY. MoKAVCSTK, P. S.
liGii...,
NA;; 11 •<• · •. op.cit., f\ 1 77- 1 S 1 Si P. D1 u 11'\1 . Ot:�plc
unde se rcin pr.1ctic �•cclu.c;.i
p.302 JOJ� id"-"11 1, Les Cnuma.ns.
cu
pu!ICI uc v.,.,ierc din lucrat('O pre<.:edentă. Conclmi:o lni 1'.
la ncpotrivirca ce apare intre textul l ui Kitu1an1os �i cpigrn1na
amintita, (cf. Epib�Uille nnnnirnc, in Fl lDR. l l l . p.544-545, unde se d1!.

pnvire

.
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p.l01- I U7.

�ilu�ti� poli
Diaconu

Expediţia militară a Bizantului din 1 1 66 în geneza culoarului ...
textul epigramei 33 7), este unnătoarea: .. Cuvântul Vidin din cuprinsul
epigramei ar trebui amendat, in sensul că dintr-o greşeală de copist
cuvântul Vicin (Vicina) a devenit Vidin ", situaţie în care nu se mai poate

explica în ce fel Ioan Ducas îi atacă pc unguri în Transilvania prin părţile
apropiate de Tauroscitia . . . Trecind Dunărea pe la Vicina armata lui

Doukas putea, intr-adevă1: ataca Transilvania prin părtile care se
invecinau cu Tawnscrthia ", după un marş prin .. Bărăganul din sud-estul
Munteniei " pentru a ajunge în Moldova de Sus, iar de aici în Ardeal (P.

DIACONU, op.cit., p.302-303).
Să observăm totuşi că între cele două texte ar putea să nu
existe contrazicere, dacă prin părţile Taurosciţici trebuie să înţelegem ceea
ce însuşi P. DIAlUNll, op.cit., p.298, ne spune a fi corect: "... Cinnamu.1· se

.fiJ!oseşte de aceastăp expresie şi in situatiile când vrea sâ indice intreg
spatiu/ nord-dunărean şi nord-pontic de la sud şi est de muntii Cwpati "

(s.n.). Altfel spus şi în faţa Vidinului teritoriul pU11a aceeaşi denumire
generală - Taurosciţia. Inadvertenţa intervine numai când Kinnamos
specifică expres că Ducas avea ordin "să atace de undeva de sus pe lumii

care locuiau În vecina/a/ea Taumscitiei (.�.n.J deci dini]Jre exh·emitatea
n01dică a acestei zone de coniac/ ".
1 5. Cf. C.C.GIURESl'U, Istoria românilor, I, Bucureşti, 1 938, p.332, unde
se identifica Dcinul din cronica de la Ipatie cu Măcinul. Aici, probabil, în
1 1 60, kievenii i-au ajuns pe bârladnici care jef'uiscră Olcsia. Să mai
reţinem că N. IoRGA, H istoire des Roumains ct de la romanite orientale,
III, Bucureşti, 1 937, p. I O I , considera că Lcon Vatatzes a trecut şi el prin
Moldova în cursul loviturii din 1 1 66.
1 6. Valea Trotuşului şi a Oituzului ar corespunde elementelor amintite de
Kinnamos: "dupâ ce au parcurs neintâr::iat nişte intinderi mari şi greu

de atacat şi au străbâtut o regiune cu desăvârşire pustie de oameni,
năvâlesc În ţara hunilor " etc. Să observăm că zona de deplasare după
trecerea Dunării - pe valea Siretului până la confluenţa cu Trotuşul era
mult mai puţin populată. Cf. în acest sens V. SPINf'l, Realit<'iţi etnice şi
politice... , p. l 76, fig.4, unde Harta descoperirilor de aşezări ale populaţiei
locale din zona centrală şi me1idională a spaţiului cuprins între Carpaţi şi
Prut din secolele XI-XII (Cultura Răducăneni ) sugerează o asemenea
ipoteză, ce se cere, fireşte, confinnată cu noi argumente.
1 7. S-a susţinut încă de mult exclusiva provenienţa sud-dU11ărcană. Cf. R.
RoESLER, Romăenischc Studien, Leipzig, 1 87 1 , p.85; B. P. HAşDEU,
Istoria critică a românilor, 1, Bucureşti, 1 875, p. l 4; 1. BANESCU, Cele mai
vechi ştiri bizantine asupra românilor de la Dunarea de Jos, în AliN,
1 92 1 - 1 922, p. l 53- 1 54 (unde e şi bibliografia de până atunci);
B.T.CĂMPINA, L'influence byzantine sur le Bas-Danube a la lumiere des
recherches recentes effectuees en Roumanie, în RRH, 1, 1 , 1 962, p. l 6,
nota 4; C.DAICOVICIU, Romanitatea scitică de la Dunărea de Jos, în

AMN, 8, 1 97 1 , p. l 93, nota 4; 1 .81\RNEA, în DID, III, p. l 60- 1 6 1 şi
notele, P. S. NAsruREI., op.cit., p. l 79 ( .. De /oule evidence ces Va/aque.1·
ne pouvaient eh-e enroles que dans les.fivntiel-es de / 'Empil-e. . . ") şi nota
42, unde considera că .. les Valaques de 1 'armee commandee par Batatzes

representaient, toute.1· pmporrions gwdees, un corps alpin, avant la let
tre 1 ". De asemenea, s-a avansat ideea recrutării vlahilor doar de pe malul

stâng al fluviului. Cf. W. ToMASl 'HEK, Zur walachischen Frage, în
Zeitschrift fur der oestcreichischcn Gymnasien, XXVII, 1 876, p.344 (ii
situa în nordul Deltei, a gurilor Dunării); D.ONCIUL, Originile
Principatelor Române, în Scrieri istorice, 1, Bucureşti, 1 968, p.597 şi nota
32. ( "Aceşti mmâni de /ângâ Marea Neagră erau de bună seamâ din

partea ră�ârileană a Ţârii Româneşti, de unde s-afăcul atacul asupra
Ardealului dinspre sud-est "); N. IORl A Histoire des Roumains et de la

romanite orientale, I I I , Bucureşti, 1 937, p. 1 02; P P. PANAITESCU, Introdu
cere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1 969, p.257 ( "Ei nu erau

v/ahi din imperiu, căci despre aceştia n-arfi avut nevoie crrmicaml să
arate originea lor, de 11/'f.de şi când au veni!... '); P. DIACONU, Despre situ
aţia politică ... , p.304 ( "In ceea ce ne priveşte, astăzi credem câ cmpul
mmânilor din armata lui Vatatzes em compus de locuitori de la sud, dar
şi de la nordul Dunârii ". Se renunţă la punctul de vedere opus enunţat în

Bizanţul la Dunărea de Jos, în Ramuri (almanah), Craiova, 1967, p. l 571 58).
1 8. V. SPINEI, Realităţi etnice şi politice, p.78-79.
1 9. Ibidem.
20. Reluând studiul asupra tezaurului de la Deduleşti, E. OBERLĂNDER
TiRNOVEANU, Tezaurul de la Deduleşti reconsiderat - Observaţii asupra
descoperirilor monetare din estul Munteniei în secolul al X III-lea, în
Istros, VI, 1 992, p.92, sugerează faptul că unul din factorii disturbatori, ce
ar fi putut cauza îngroparea tezaurului în cauză , . 1-ar.fi putul constitui

acţiunile militw-e int1-eprinse de wvalerii teutoni in spaţiul extracmpatic.
Se ştie că ei erau solid implantati in zonele de peste mtmţi, Încă inainte
de 1223 ". Este amintită apoi ,.situatia şi mai gravă... generală de sfărâ
mai-ea echilibrului de.for(e din cadml uniunii tribale cumane după
infi·ângerea lor de către şahul Horemzului, dar mai ales după dezash11i
de la Kalka din 1223 suferit din partea mongolilor ". Sunt amintite de
asemenea, . . indiciile " potrivit cărora . . sub p1-esiunea vecinilor lor nord
pontici, triburile cumane şi vecinii lor mmâni din sudul Moldovei şi al
Basarabiei, purtătoare ale culturii Râducăneni, au .fost obligate să se
deplaseze spre Carpaţi şi Dunăre ". Prin urmare, autorul citat nu se

opreşte asupra unui moment anume, ci enumeră câteva evenimente ce ar
li putut determina ascunderea tezaurului în preajma anului 1 230 sau mai
înainte, marcată oricum de un exod de populaţie cumană, dar şi româ
nească, în zona hinterlandului Brăilei.

Abstract
The military expedition of the Byzantine Empire from 1166 concerning
the genesis of the passage Danube - Carpathians Mountains curvature
!fin the lirst halfof the XII'" century Wallachia - including its north-eastem comer - was under Cummain domination, the region between Danube
and the Black Sea, Paristrion or Paradunavon, as self-possessed region of the Byzantium, eontinues to be a reality stressed by the majority of the Romanian
researches.
In 1 1 66, it was attested for the first time the using of the linking "passage" between the Carpathians Mountains Curvature - actually the
south-eastem Wallachia, in the context of a military expedition.
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 1 57- 1 58

Elemente definitorii ale Congregaţiior generale
voievodale de la Alba Iulia, din anii 1 289 şi 1 291

(ca parte a regelui) pe sarea purtată pe apă, a treia parte
rămânând voievodului.

Congregaţiile generale voievodale erau convocate în
mod obişnuit de voievod, iar în cazuri excepţionale de către
regele Ungariei sau persoane cu imputernicire specială.
Convocarea regală a Adunărilor de stări transilvane mar
chează cea de-a doua etapă în organizarea şi evoluţia insti
tuţiei. Dacă în prima etapă a organizării instituţiei s-a afir
mat funcţia esenţial juridică a Congregaţiilor generale voie
vodale, admisă în acest sens pe plan european, cea de-a
doua subliniază " partea politică " (Gh. 1. Brătianu) a aces
tora, prin iniţiativa regală a convocării. Consecinţele se vor
resimţi în structura viitoarelor adunări.

Ce se poate sesiza ? În enumerarea participanţilor -

universos vims religiosos, nobiles Ungaros, Sa.xones et
Syculis partis Transsil. < vanae> privilegium eorum reno
vanda - nobil ii sunt indicaţi doar din rândul etniei maghiare.

Cazul este asemănător scrisorii episcopului Lodomer, din
anul 1 2883. Aceasta este, de altfel, sigura menţiune docu
mentară în care se delimitează stricta sensu categoria
nobililor din Congregaţiile generale voievodale la etnia
maghiară. Faptul este explicabil, întrucât la sfârşitul secolu
lui al XIII-lea numărul nobililor din rândul celorlalte etnii
era încă nesemnificativ. Treptat, acordarea nobilităţii unui
însemnat număr de români, saşi ori secui va modifica rapor
tul în interiorul ordinului nobiliar, care va deveni eterogen
din punct de vedere etnic.

De regulă, regii Ungariei au convocat şi condus per
sonal Congregaţiile generale din Transilvania voievodală în
situaţii deosebite. Cele mai multe documente adeveresc
prezenţa lor cu prilejul dezbaterilor în cauze judecătoreşti.
Esenţială însă, rămâne convocarea adunărilor în scop po
litic, sesizabilă de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Suveranii
unguri au înţeles că asociindu-şi stările Transilvaniei şi dând
adunări lor acestora caracter de periodicitate, vor putea con
trabalansa puterea voievozilor. Era o formă mai puţin direc
tă, dar eficace, a puterii monarhice de a se manifesta în ţările
cucerite. De aceea, pare firesc ca ea să fi încurajat dezvol
tarea grupurilor corporative şi să favorizeze adunările sepa
rate ale stărilqr şi ordinelor regatului, cum este şi cazul
Transilvaniei. In acelaşi scop, reprezentanţii stărilor privile
giate ale voievodatului au fost convocaţi şi în Dieta regatu
lui maghiar.

Elementele, care disting adunarea din 1 289 de la
Alba Iulia de cea dintâi Congregaţie generală, atestată doc
umentar (desfăşurată la 8 iunie 1 288)4� privesc atât modul
de reprezentare, cât şi scopul acestora. In anul 1 288 partici
parea a fost restrânsă, fiind o adunare generală a nobililor
statului transilvan (generali convacaciane nobilium regni
Transilvani), convocată de voievodul Roland Borşa. Ea a
avut ca obiect rezolvarea unei probleme de proprietate. La
Alba Iulia, în anul 1 289, se desfăşura prima Adunare a
reprezentanţilor stărilor divizate în grupe etnice: reprezen
tanţii clerului, nobilii unguri, saşii şi secuii. Fr. Teutsch se
numără printre puţinii autori care au remarcat progresul în
domeniul reprezentării stărilor transilvane, cu prilejul
Congregaţiei generale, de la 1 2895.

Concretizată prin convocarea Congregaţiilor gene
rale din Transilvania în prezenţa lor, politica monarhică se
va dovedi deosebit de abilă. Adunările vor fi precedate, în
multe cazuri, de confirmarea privilegiilor şi dezbaterea unei
probleme oricând apreciată de stările privilegiate şi oamenii
liberi din voievodat - îmbunătăţirea stării lor (pro reforma

Aceeaşi formulă politică a fost adoptată şi de către
regele Andrei al III-lea, care în anul 1 29 1 a confirmat privi
legiile stărilor nobile ale regatului, extinzându-le la 22 fe
bruarie, acelaşi an, asupra celor din Transilvania şi asupra
saşilor<>. Apoi, la 1 1 martie 1 29 1 a convocat Adunarea re
prezentanţilor stărilor privilegiate din voievodat tot la Alba
Iulia, în scopul " Îmbunătăţirii stării lor " (pro refarmatione
status eonmdem), în subsidiar rezolvând şi probleme de
interes privat7. Identitatea formulei "pm reforma/iane slatus
eorundem ", care indică scopul convocării Adunării stărilor
privilegiate, cu cele utilizate în aceeaşi perioadă de Ladislau
al IV-lea când a convocat la 1 289 dieta regatului .. super

tione status eorundem).

Cea dintâi manifestare a puterii regale în acest sens
a avut loc prin convocarea stărilor privilegiate ale
Transilvaniei, de către Ladislau al IV-lea.( 1 272- 1 290) în
adunarea din 6 august 1 289 la Alba Iulial. In acelaşi an, de
sărbătoarea Sf Ioan Botezătorul, se desfăşurase la Hawen
(?) Dieta Ungariei2, cu participarea clerului superior, a
baronilor şi nobililor regatului " super ordinatione el rejor
matione totius status regni nostri ". Un scop asemănător
(privilegium ennnn rcnovando) a avut şi auunart:a din Tmn

silvnnia. La congrega!ia uin catt:dmla SJ: M ihail din Alba
Iulia au participat rc-pl c.-L.<:n lan(i ni o.:h:rului catolic, ai
nobililor, sa;;ilor şi secuilor, c.-u c.-art: regele s-a sfătuit in pro
bleme de i ntt:rt:s public şi prival. Ascultând plângcrilc cano
nicilor Capi l lului din Alba Iulia, suvLT:mul s-a consultat cu
rcpn;zcnl:mţii stănlor pri vil�giatc asupra rcstabilirit drt:ptu
lui lllf, preeum 8Î Îii jii'C.blern" de i ni�,;res generai aie regatu
lui. Dând cm·s rugărnin!ilor acestora, Ladislau al lV-lea a
înnoi! piivilcgiul .:am micilor asupra a două trc•m• din vama

mr.linatione <'1 reji:Jnnatiune totius status regni nosn·i '', apoi
de c.:itrc Andrei al l l l-lca în ct:il de In Rakos (pentru rL"for
marea patnei), se regăsc:;; lc prin scop şi con(inut.
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Spre deosebire de adunan.:a �:onvocată dt: regele
Ladislau al TV -lea în 1 2!N, la I l martie 1 29 1 apar semn ele
unei noi organiz.:iri a instituţiei. Ea corespunde, ca structura
\:lll'it\111 si i'cj'li'b.enlare, I'C!Iliif•!;; ettllCe jill Tnmsilvanl!l.
Ali'll uri de nobili, secui ::;i saşi, sunt convocaţi, ca f;Klur de
drept public, n..: rrezcntan(ii românilor (zmivm:5es Nobilihus.
.\awnibus, .\)·cl.dis el 0/nrhis). Element� dcfw..i turii în
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evoluţia instituţiei sunt sesizabile şi în privinţa denumirii
adunării - congregatio generalis -, care va rămâne consa
crată. Prezenţa regelui in acest moment este un argwnent cu
valoare decisivă.
Menţionând reprezentanţii, primele informaţii
despre Congregaţiile generale din Transilvania voievodală
permit şi identificarea lor sub aspect social şi corporativ. Dar
pe măsura consolidării instituţiei şi din momentul în care
apare evident interesul regalităţii maghiare de încurajare a
organizaţiilor corporativ-etnice, acestea dobândesc o poziţie
privilegiată. Progresul în planul reprezentării, care reflectă
adevărata situaţie existentă din punct de vedere politica
juridic în cadrul constituţional al voievodatului
Transilvaniei, se constată în anul 1 29 1 , in Congregaţia gene
rală de la Alba Iulia, unde participă toţi nobilii, saşii, secuii
şi românii. Acest moment subliniază maturizarea instituţiei
adunărilor de stări. Reprezentanţii românilor în Congregaţia
generală nu se confundă cu cei ai nobilimii maghiare. Dis
cuţiile mai recente asupra acestui subiect, prin reinterpre
tarea sensurilor pe care I-ar putea căpăta termenii " univers
es Nobilibus, Saxonibus, Syculis et 0/achis " în realitatea

epociiR, relevă şi faptul că românii au participat la adunarea
de la Alba Iulia, în anul 1 2 9 1 , ca factor constituţional.
Progresul instituţiei Congregaţiilor generale voievo
dale din Transilvania, intre cele două adunări de la Alba
Iulia, este evident sub aspectele structurii, nivelului de
reprezentare, procedurii de convocare şi a problemelor dez
bătute. Nivelul de reprezentare reflectă, de la 1 288 1a 1 29 1 ,
realitatea politică transilvăneană; tipologia convocării se
diversifică, oglindind interesul regalităţii ungare de a con
trabalansa puterea voievozilor (apare al doilea pol de putere
sau dubla subordonare a Congregaţiilor generate voievo
dale), iar obiectul dezbaterii adunărilor nu îl mai constituie
doar problemele judecătoreşti, private, ci şi cele de ordin
public, cu rezonanţă politică. Apariţia celui de-al doilea pol
de putere în Adunările de stări ale Transilvaniei (=regali
tatea) şi tendinţa de a se suprapune/substitui voievodului
pentru a-şi subordona instituţia, nu a reuşit să disloce însă,
autoritatea acestuia: voievodul a rămas principalul factor de
drept public îndrituit să convoace in mod obişnuit şi regulat
Adunările de stări, în nume propriu.
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Abstract
Defining elements of the General Voivodes Congregations from Alba Iulia,
in 1289 and 1291

This research refers to the evolution ofthe general Voivodcs Congregations rrom Transylvania. Their progress is obviuos considering the structure,
the Ievel of representation. the procedure of agrcement and other issues. The generdl Voivodes Congregations were usually assembled by the Voivod
( the Ruter).
Gheorghe Bichicean
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie " Ioan Vodă cel Cumplit"
Sibiu
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Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre
Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya şi
implicaţiile ei in disputa pentru coroana Ungariei

lya, nobil maghiar, reprezentant de frunte al . . partidei naţio
nale " maghiare. Această confruntare nu constituie decât o

La sfărşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de
al XVI-lea regatul Ungariei, sub Jagelloni, cunoaşte una
dintre cele mai critice perioade din existenţa sa medievală.
Prin politica sa internă, Matia Corvin a reuşit să înscrie
regatul Ungariei pe drumul unui proces, ce cuprinsese prin
cipalele state europene din apusul Europei, cel al centrali
zării şi constituirii monarhiilor moderne (în sensul mentali
tăţii renascentiste). Procesul este întrerupt sub donmia
Jagellonilor Vladislav al II-lea şi Ludovic al Il-lea, regi
slabi, cu alte mentalităţi, străini de Ungaria ca neam şi
interese. Pe plan intern, are loc o decădere politică şi econo
mică, o accentuare a tendinţelor centrifuge ale provinciilor
regatului şi ale nobilimii 1 • Pe plan extern, Ungaria .. Încape "
uşor, uşor, pe mâna Habsburgilor, abilul şi incisivul
Maximilan ducând o politică sistematică în acest sens2.

altă faţă a unei mai vechi dispute între nobilimea naţional
maghiară şi Casa de Austria pentru tronul regatului, nwnai
că, de această dată, confruntarea va avea un demodământ
dramatic pentru regatul maghiar.
Disputa pentru coroana . . Sfimtului Ştefan " se
deschisese din nou, după aproape trei decenii de linişte, în
1 490, în Wlna decesului regelui Ungariei Matia Corvin, la 6
aprilie 1 490. Decedatul rege lăsa în urma sa un fiu nelegi
tim, Ioan, care numai prin forţă putea fi recunoscut ca rege,
ceea ce, de altfel, a şi încercat. Dintre cei doi candidaţi, mai
importanţi - Vladislav, fiul regelui polon Cazimir al IV-lea
şi rege al Boemiei din 14 7 1 , şi Maximilian, rege roman din
1 482, a ieşit învingător Vladislav Jagello, proclamat rege al
Ungariei sub numele de Vladislav al Il-lea, la 1 5 iulie 1 490.
Intervenţia militară a lui Maximilian nu a dat roade, merce
narii săi răzvrătindu-se în asaltul din timpul Budei. Prin
pacea de la P6szony (Pressburg), din 7 noiembrie 1 49 1 ,
Maximilian îşi asigura dreptul asupra tronului şi coroanei
regatului maghiar în cazul în care Vladislav al Il-lea sau
urmaşii săi mureau fără moştenitori direcţi în linie mas
culină. După mai multe ezitări, Dieta Ungariei şi-a dat, în
cele din urmă, consimţământul la această înţelegere7.

Pc fondul acestei situaţii interne şi externe, ce carac
teriza o Ungarie incapabilă pe zi ce trecea să facă faţă
expansiunii otomane şi habsburgice, se produce şi o schim
bare de mentalitate la nivelul elitei politice a regatului. Mitul
. . sacrei coroane " se transformă în doctrină politico-juridică,
găsindu-şi consacrarea în Tripartitumul lui Verb6czy3. După
concepţia Tripartiturnului verb6czian, ., sacra comană " era
însăşi expresia naţiunii politice maghiare, iar din naţiunea
aceasta făceau parte numai nobilii cu moşii, întrucât ei, în
virtutea acestor moşii, primite pentru anumite servicii cre
dincioase, erau admişi între membrii . . sacrei coroane ".
Burghezia, de origine preponderent străină (să nu uităm că
Verboczy este unul dintre reprezentanţii de frunte ai "par
tidei naţionale"), precum şi ţărănimea, nu făceau parte din
acest populus verboczianus. Potrivit acestei noi ideologii a
mişcării scitice, cum numea Roderich Goos . . parlida naţi
onale/ " a nobilimii maghiare\ regele nu se confi.mdă cu sta
tul, ci este un simplu reprezentant al ., naţiunii ". Puterea în
stat se exercită de către rege şi . . naţiune · ·, nobilimca, în mod
evident. Anarhia nobiliară, cu atâtea eforturi anihilată în
Franţa, de exemplu, iat-o instalată în Ungaria în unul dintre
cele mai nepotrivite momente. Acest aspect îl determină pc
italianul Burgio să afirme că . . dacă Ungaria arpulea fi sal

La 7 iw1ie 1 492 murea Cazimir al IV-lea, regele
Poloniei, iar la 19 august 1 493 murea, la Linz, împăratul
Frederic al III-lea după 58 de ani de domnie în Austria cen
trală, 53 de ani ca rege german şi 4 1 de ani ca împărat
roman. Rege al Poloniei devenea Ioan Albert Jagello, fratele
regelui Ungariei, iar conducerea Casei de Austria o preia
Maximilian, .,.faimos. viteaz şi Îndrăzneţ ", cu mare talent în
a urmări .. moştenitoarele cu zestri teritoriale importante ",
cum îl caracteriza Nicolae Iorga. Situaţia din Polonia se sta
bilizează abia în 1 506 prin încoronarea lui Sigismund 1, ca
mare duce al Lituaniei şi rege al Poloniei (Ioan Albert
murise la 1 7 iunie 1 50 1 , iar fratele său, Alexandru Jagello
ce îi urmase la tron, a murit şi el la 1 9 iulie 1 506). Acest�
schimbări se vor răsfrânge din greu asupra situaţiei din
Ungana.

l'alâ din vârlejul primejdiei penlru un preţ de !reiflorini, nu
s-ar găsi În roată (ara trei oameni gata să aducâ acest sa
crificiu "5.

Sl�biciunile lui Vladislav al II-lea, precum şi
cre�tcrea .mflu�1_1ţei au�tri�ce în Ungaria, i-au determinat pe
mat mulţt nobllt maghmn să reacţioneze. Astfel, în 1 505, la
presiunea .. partidei naţional" " maghiare, regele Vlndaslav

Ungaria se afla, aşadar, într-o criză de evolutie. Ea
nu reuşea să facă pasul spre vremurile moderne, n� avea
capacitatea să ţină ritmul n oi lor vremuri. Rolul ci istoric

pn n..: <1 se ti îm:heiat in 11cest stăr�it de li:udalism european .
La modemitnh..: l:a r.'lspLuade cu n ostn l g m trecutu lui, zguuuita
de cvenimcntde politico-militare este neputincioasă să-şi
rcv i nil. Era slărşitul marii Ungarii .

Llcl:esul n:gdui l.Jngaa;ci, Ludovic al 11-lea, în tim
de lo Mu_hacs, uin 29 august 1 526, complică �i
mai mult l ucmrilc. Incepe acum o aprigă dispută pentru
coroana Ungariei între rerdinand de 1 Jabsbur� şi Ion 7fl pu -

pul hatia l ici
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al li- lea, grav bolnav, tiiră unwaşi pe l inie mnsculin:l, durirul
să .:vi te lU I război ci vil , a convocat , la 25 septembrie, dicta
Ungariei . 1 .a 1 2 octombrie dicta n ho tfi ri\t ca, nri de c1îtc uri
tronul uugar va n1miine fără moşten i t or masculin de drert,
sil nu St: mni aducă print străin , ci să lie 11 ks cn rege, cu acor
dul tuturor, pc ciunpi ile de la R{tkos, un llll!,..'llf Vrednie. Cine,
de ac um Incolo, se va opune acestei hotfu�tri să lie declarat
trtldător de tllr[a �i sfa lie înch is pentru totdcaunn9.
Llar in 1 50ti s-a ni'iscut um1aşul In tron, Ludovic, al
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doilea copil al regelui Vladislav al II-lea. Cu toate că în
1 506, în urma unei demonstraţii de forţă, Maximilian
reuşeşte reconfmnarea înţelegerii din 1 49 1 cu Vladislav al
II-lea, el dorea să completeze, ca de atâtea ori, colaborarea
politică cu o legătură de familie. Dorea acest lucru cu atât
mai mult cu cât, între timp, regele Poloniei, Sigismund 1, nu
numai că s-a căsătorit cu Barbara, sora lui Ioan Zapolya,
conducătorul partidei antihabsburgice din Ungaria, ci a
încheiat cu Zapolya şi un tratat secret, Ia 1 9 februarie 1 5 1 2,
în baza căruia părţile contractante se angajau să se sprijine
reciproc împotriva Habsburgilor şi a partizanilor lorlo. Dar
planul lui Maximilian s-a înfăptuit abia în 1 5 1 5, prin dubla
căsătorie de la Viena. Prinţul maghiar a fost căsătorit cu
nepoata lui Maximilian, Maria, împăratul însuşi s-a înfăţişat
înaintea altarului pentru a se însura cu Ana, sora de 12 ani a
lui Ludovic, prinţul maghiar. Această a doua căsătorie deve
nea nevalabilă. dacă în timp de un an unul dintre cei doi
nepoţi ai lui Maxill!ilian, Carol sau Ferdinand, s-ar hotărî să
se însoare cu Ana. In anul 1 5 1 6, Ferdinand s-a decis pentru
acest pas matrimonial, dând o declaraţie co-respunzătoare în
acest sens. Se vor căsători abia în 1 52 1 .
Dar cine erau cei doi pretendenţi la coroana
Ungariei în 1 526?
Ferdinand de Habsburg era fiul 1oanei (. . Nebuna "),
fiica lui Ferdinand şi Isabelei, regii Spaniei, şi unica lor
moştenitoare, şi al lui Filip (" cel Frumos "), fiul lui
Maximilian de Habsburg şi al Mariei de Burgundia, fiica şi
unica moştenitoare a vestitului Carol Temerarul (cei doi se
căsătoriră la Grand, la 19 august 1 4 77; Maria va muri în
1482, în urma unui accident de vânătoare). Ioana şi Filip
s-au căsătorit în octombrie 1 495. Ferdinand, al doilea fiu al
lor, s-a născut la 1 0 martie 1 503. Din 1 5 2 1 era arhiduce de
Austria 1 1 . Prin tratatul de la Worms, dintre el şi fratele său,
Carol al V-lea (Quintul), împăratul romano-german, ţările
Austriei Inferioare şi Centrale i-au fost atribuite. Printr-un al
doilea acord, de la Bruxelles ( 1 522), ţinut deocamdată
secret, lui Ferdinand i se mai atribuiau Tirolul, Wiirtem
bergul şi Teritoriile avansate12. Din acest moment se con
turează cele două linii ale Casei de Austria, anume, cea aus
tro-germană şi cea spaniolo-olandeză. Linia austriacă şi-a
manifestat pretenţia asupra Ungariei şi Boemiei în urma
căsătoriei lui Ferdinand cu Jagellona Ana. Ferdmand era
priceput, abil, avea o viziune europeană (era crescut în
Spania, Ţările de Jos, Austria) şi se dovedea un bun politi
Cian.
Celălalt pretendent era Ioan Zapolya. El era fiul
vestitului Ştefan Zapolya, fostul, printre altele, locţiitor al lui
Matia Corvin în Austria. Era născut în 1483, iar din 1 5 1 O era
voievodul Transilvaniei. Comite de Zips şi comite al secu
ilor, Zapolya era cel mai puternic om al momen�lui din
Ungaria. Majoritatea posesiilor le avea în Ungana Supe
rioară1 3. Este un ins cu o personalitate controversată, partea
negativă a personalităţii sale fiind accentuată şi rămânân�
aşa în istorie datorită incriminării adversarilor săi, îndeosebi
din pmtea l u i Fcrdimmrl. La bătălia de la \1ohacs, 1. Zapo!ya

nu a participat. De l:ot Szegcrl, unue s-a str�îns oastea sa,
Zapolya s-a îndreptat spre nord. pe partea slângn a Tisci .
S prij ini t de o mare parte a nobilimii. în urma unui ceremo
nia) incomplet, Zapolya cslc ales �i Incoronat ca rege al
Ungariei ( 1 0- 1 1 noiembrie 1 5 26), la SLckes l'ehervar (i\lba
Rcgală).

De pflrtea cealaltă, in z i lele băt�liei uc la Mohâcs.
fo"cr·dinam.l se afla într o călătorie In Tirol pentru a căuta aju
Lur pentru fratele său, Carol al V-lea, împotriva lui Francisc
1 al fo"ranţei ;;i aliatulu i sflU papa Ckmcnl al V l l - lca. Şi el, ca
şi Zapolya, de îndată t:e a allat despre moarten regel ui
maghiar s-a gr.lbit, nu să sal veze Ungaria, ci pcntm a obţine
coroana. Uucmia, Ungm·ia �i ţările lor sccw1dnre puteau

deveni acum habsburgice, cu condiţia ca Ferdinand să fie în
stare să-şi impună drepturile din tratatele din 1 49 1 şi 1 5 1 5
şi să se opună cu succes otomani lor. Partizanii lui Ferdinand
erau mai slabi decât ai lui Zapolya, printre ei numărându-se
totuşi regina Maria, o politiciană isteaţă, cu simpatii pentru
protestantism, apoi palatinul Bathory, locuitorii din Zips
(cei mai mulţi de origine germană), câţiva magnaţi unguri şi
croaţi, saşii transilvăneni.
Ferdinand a intuit însă, faptul că sunt perspective
mai bune pentru el de a pune stăpânire mai întâi pe coroana
Boemiei. Greutăţi erau şi aici, deoarece dieta locală nu
recunoştea dreptul ereditar al soţiei lui Ferdinand, Ana,
asupra teritoriului Boemiei, iar pe de altă parte îi stăteau
împotrivă alţi pretendenţi la tron (familia Wittelbach, din
Bavaria, de exemplu), precum şi papa Clement al VII-lea,
un duşman al Habsburgilor. Negociatorii săi - Siegrnund de
Dietrichstcin şi Siegrnund de Polheim - au reuşit, prin dibă
cie şi bani, să-I impună pe Ferdinand ca rege al Boemiei, în
dicta din 23 octombrie 1 5261�. Va fi însă. încoronat abia la
27 februarie 1 527.
Pentru a obţine coroana Ungariei, Ferdinand s-a
folosit de sprijinul partizanilor săi (Nadasdy, episcopul
Szalahazy, Ştefan Broderics, Alexius Thurz6), dar a reuşit
să speculeze şi starea de spirit creată în Ungaria după
Mohacs - spaima de otomani şi nevoia acută de ajutor mili
tar pentru salvarea ţării, Ferdinand constituindu-se, ca şi
Zapolya, de altfel, într-o astfel de speranţă pentru o parte a
populaţiei maghiare. Aşa se explică faptul că Ferdinand
reuşeşte, prin intermediul reginei Maria şi a palatinului
Bathory Istvan, să fie ales, fără a fi însă, încoronat, rege al
Ungariei, la 1 7 decembrie 1 526, de către o dietă convocată
la P6zsony (Pressburg).
lată, aşadar, la numai câteva luni de la Mohacs, o
situaţie nou creată pentru Ungaria: nevoită să se dezbine, să
întoarcă armele contra otomani lor sau să se alieze cu aceştia
pentru a susţine un candidat sau altul, o Ungarie la începutul
unui război civil nimicitor pentru soarta ţării.
Într-adevăr, pentru câteva decenii teritoriul Ungariei
- din Transilvania răsăriteană şi până la graniţa cu Austria,
din Ungaria Superioară şi până în Croaţia - a devenit teatrul
unor confruntări militare aproape continue15. Cele 1 4 armi
stiţii sau prelungiri ale unorai6, începând cu cel semnat la
Praga, la 26 martie 1 527, şi încheind cu cel premergător
păcii de la Oradea, semnat la Sarospatak, la 29 decembrie
1 537, au constituit doar momente de răgaz pentru ambele
tabere sau pentru eventuale tratative. Toate întâlnirile şi tra
tativele dintre cele două părţi, directe sau prin mijlocitori,
dintre care 14 sunt mai importante (Oimiitz, 1 -20 iunie
1 527, Breslau, 24 iunie 1 530, Posen, august-noiembrie
1 5 30, Visegrad, ianuarie 1 53 1 , Visegrad, mai 1 53 1 ,
Târnavia şi Megyer, octombrie-decembrie 1 532, Pressburg,
februarie-martie 1 533, Viena, mai-august 1 535, Neapole,
martie 1 536, Oradea, iunie 1 536, iulie 1 536, septembrie
1 536, Viena şi Kremnitz, 1 537, Rozgony, noiembrie
decembrie 1 537, Sarospatak. decembrie 1 537) 1 7, nu au dus

La începutul anului 1 538 erau crealc însl\, cond iţi i
lavornhi lc pentru ca, in sfârşit. să se pună capăt, pc momcnt,
printr-un compromis, unei di:-.-putc ce dura d e mai bine de w1
dcceniu. Z•ipo l y a îşi consolid:L'iC, pc _parcursul anul ui 1 .'53 7,
poziţia în raport cu advc:rsaml s.."iu. In Ungmia Superioară,
Laski, polonezul intrai de mai multă vreme in slujba lui
Z:1polya, obtinuse mai mulle victorii împotri va lui Vclss,
comandantul Ln1pclor lui fo"crdmand. t"rflter Gyi:irgy (Mar
tinu:zzi ) neupase de mai mulli'i vreme, in numele lui
Zilpolya, Kaşovia - .. sclllul şi inima Un!{arid Superiuare ",
iar în trr�ia de pămfint di ntre Ofen şi Drava Valentin Torok
dezlănţuise Lill război de pradă de nestăvi lit. De prutea lui
la nici un rezultat concret.
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între părţi la 7 februarie 1 538, la Oradea.

Zapolya au trecut, în 1 537, doi dintre cei IT!ai influenţi
oameni ai regatului - P. Perenyi şi E. Bebek. In mâna lui
Zâpolya se aflau localităţi foarte importante, ca Tokaj,
Huszt, Di6sgy6r, Pests.

Pe 24 februarie 1 538 a fost încheiată pacea între cele
�ouă părţi aflate în contl �c�. La în�eput preved�ril� ei au fos!
_
tmute secrete. Pentru optnia pubhca s-a "fabncat . Ideea
ca
ia Oradea nu s-a ajuns la nici o înţelegere şi că Frang�pan ş �
Broderics, trimişii lui Zăpolya la împăratul Carol Qum�ul . ş�
Ferdinand cu rezultatele tratativelor, erau, de fapt, tnmtşi
pentru noi tratative. De ascmenea, p�n� m.ascarea păcii, au
.
fost puse în aplicare hotărânle armisttţtului, un exemplar a
fost trimis lui Thurz6 şi unul locţiitorului lui Velss, Thomas
Lascano.

De partea cealaltă, anul 1 537 a fost foarte greu pen
tru Ferdinand. Fratele său, Carol Quintul, prin prelungirea
războiului cu Francisc I, nu i-a putut acorda nici un fel de
ajutor. In Slovacia, Katzianer, comandantul trupelor ��b
sburgice de aici, a fost înfrânt zdrobitor de către otomam, mr
Petru Rareş, domnul Moldovei, s-a dat mai degrabă de p�r
tea lui Zapolya. Pe plan extern, misiunea lui Sprinzcnstet� ,
trimisul lui Ferdinand la Poartă, eşuase, iar în Germama
prinţii protestanţi au adoptat o poziţie de respingere a solici
tărilor de ajutor militar din partea lui Ferdinand. Toate aces
tea I -au împins pe Ferdinand Ia negocieri .. Şi totuşi, . d.�şi
situaţia sa era şubredă, Ferdinand beneficta de servtcnlc
diplomatice ale arhiepiscopului de Lund, Johann Wese,. pu�
Ia dispoziţia sa de către Carol Quintul, un om energtc ��
hotărât, iar zvonurile despre pregătirile otomane de războt,
pe care mulţi îl bănuiau că va fi purtat în Ungaria, îl detcr
minau pe Zapolya, ca şi pe Ferdinand, de altfel, să fina
lizeze, într-un fel sau altul, tratativele începute în toamna
anului 1 53 7, la Sărospatak.

Documentele păcii prevedeau19: Zap�I�a era �ec�
noscut de către Ferdinand ca prinţ suveran şt 1 se atribuia
titlul de rege. Zapolya păsţra Transilvania şi posesiunea lui
momentană în Ungaria. Impotriva lui So.Iim�n, sultanu�
otomanilor, lui Zapolya i se asigura protecţie dm .ra�ea lw
Carol Quintul şi a lui Ferdinand. După moartea lut Zapolya,
lui Ferdinand i se garanta posesia întregii Ungarii. De
oarece dacă se făceau cunoscute aceste prevederi era de
aştept;! o acţiune de răzbunare din part�a sultanului, p�cea
trebuia tinută secretă atât timp cât considera Carol Qumtul
că era �ecesar. Până atunci să se fi luat ca act de decizie
am1istiţiul şi prevederile saJe2o.

La începutul lunii ianuarie 1 538, arhiepiscopul de
Lund, Wese, a fost primit la Oradea cu mare cinste.
Demararea rapidă a tratativelor a fost împiedicată de faptul
că Wese s-a îmbolnăvit, mai multe zile fiind nevoit să stea
la pat, şi pentru că nu s-a putut obţine scrisoare de liberă tre
cere pentru Velss, comandantul trupelor lui Ferdinand din
Ungaria Superioară. De asemenea, de partea cealaltă,
Zapolya a început să oscileze în promisiunea sa, făcută cu
prilejul tratativelor anterioare de la Sarospatak, că va ac
tiona, împreună cu Ferdinand, împotriva otomanilor.
Această atitudine a lui Zapolya se datora, probabil, influ
entei exercitate asupra sa de căn·c trimişii regelui Franţei
so�iti în acest timp la Oradea, precum şi încercărilor
prin�ipelui de Brandenburg de a se interpune ca mijlocitor
al unei eventuale păei între Zăpolya şi Ferdinand 1 X.

Într-un docwnent. care a fost definitivat în zilele
respective şi pe care 1-a trimis împăratului Carol Qui.ntal,
Zapolya s-a obligat, din proprie iniţiativă, că nu mat are
nevoie, pe lângă titlurile ce le avea, de titlurile de markgraf
de Moravia şi Lausitz şi de cel de duce de Silezia, titluri pe
care le solicitase încă din timpul tratativelor din anul 1 5352 1 .
Zapolya a ratificat pe 24 februarie docwnentul păcii.
Ratificarea de către Ferdinand s-a produs abia pe 1 O iunie
1 538, la Breslau, deşi îşi exprimase aprobarea faţă de actul
păcii încă din 25 aprilie 1 538, la Praga. Ferdinand a depus
jurământul în faţa trimisului lui Zapolya, Broderics �
aducând unele modificări la documentul de pace a lUI
Zapolya22. Garanţia împăratului Carol Quintul la textul
păcii, dată la Toledo, la 29 noiembrie 1 538, era însoţită de o
explicaţie potrivit căreia, dacă Zapolya va avea vreun fiu �n
urma căsătoriei, acesta urma să se logodească cu una dm
fetele lui Ferdinand.

În această atmosferă, care era foarte puţin propice
succesului, Wese începe tratativele cu Fragepan, Broderics.
Martinuzzi, Perenyi, Verboczy, Ştefan Homonnay şi
Emerich Bebek, reprezentanţii lui Zâpolya. Consilierii lui
Zapolya au cerut preluarea de către Zapolya a oraşelor
(cetăţilor) Tokaj, Regecz, Huszt, Munkacs şi Di6sgy6r.
Asupra ultimelor două, Wese a refuzat spunând, foarte
indignat, că aceste locuri, deşi se aflau pe moment în pose
sia lui f:apolya, aparţineau de drept zestrei reginei văduve
Maria. In ceea ce priveşte Zipsul, s-a ajuns la înţelegerea ca
Wese să intervină la împărat pentru restituirea ţinutului
respectiv lui Zapolya, ca domeniu ce-i revenea de drept.
Faţă de aceste cerinţe ale lui Zapolya, Wese a cerut în
schimb Pesta, Kashau, Transilvania şi coroana, toate, în acel
moment, în posesia lui Zăpolya.

Încheierea păcii a fost privită de mulţi cu scepticism.
Se punea întrebarea dacă Zapolya a fost sincer şi convins să
pună în aplicare prevederile păcii. Avea valoare o asemenea
înţelegere din moment ce ambele părţi ofereau ceva ce era
inexistent sau nu le aparţinea?
Pe moment, pacea constituia un moment de răgaz şi
o oarecare garanţie a unei alianţe între Ferdinand şi Zapolya
faţă de un posibil atac otoman din vara anului 1 538. După
numai câteva luni însă, adevăratele intenţii ale semnatarilor
păcii au ieşit la iveală. Zapolya nu a reuşit (nu a vrut) să
împiedice acţiunile antihabsburgice ale adepţilor săi şi a ter
giversat trimiterea unor delegaţi pentru negocieri legate de
violarea contractului încheiat Ia Oradea. De asemenea, el s
a opus publicării textului păcii de teama unei represiWli
otomane şi, prin această atitudine a sa, Zapolya a spulberat
orice speranţă a lui Ferdinand de a-1 vedea în tabăra
antiotomană. De partea cealaltă, împăratul Carol Quintul,
chiar dacă s-a obligat să ajute Ungaria în caz de pericol, nu
voia ca teatrul operaţiunilor militare antiotomane să fie în
Ungaria, ci în Mediterana apuseană, acolo unde va şi ac

Deoarece nici una dintre părţi nu era dispusă să
renunţe la pretenţiile afişate, tratativele au ajuns într-un
punct mort, stare agravată şi de faptul că Zapolya a explicat
că înainte de sosirea verii nu putea să acţioneze împotriva
turcilor. Perspectivele păcii s-au lwninat însă, în momentul
în care Zapolya a renunţat la propunerea iniţială de reprimi
re a Zipsului, fapt pentru care Wese nu a mai soli�itat ime
diata trecere a lui Zăpolya împotriva turcilor. In aceste
condiţii, la 29 ianuarie 1 538. Wcsc, aflat din nou pe patul de

hon lă, i a împărtă!;;i t lui Fcrd in and speranţa 'incheierii tolu�i
a păcii. sugcrându-i lui Fcrdinand ca in docurnentnl pă1.·ii, ce
spera ci.i vu ti 'inch�int, să se prevauit �i un am1istiţiu Jc un
an. Pentru pm1arca in continuare a tralativclur s-a prelungit
an ni stiţiul inchetal anterior, pe 29 deccmbr·ie 1 537, la
Sârospntak. p:'inll la mijlocul lun i i ruartie, aspect conv1.•nit

tinna, de alttd. Cât îl priveşte pc Fcnlinand, raspunsul siiu la
soli�.· i tările lui 7.!tpolya de aj utor militar in eventual itatea
unui alac otoman în l Jnenria 111 1 5 18, care, pană la unuă,
s-a l11dreptat îrnpotriv<i Moldovei, s-a rc/.tmlnt la dt�v>� mii
de rucJccnari sosi !i c.u mare întâJ'l.iercn.
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la Oradea, Zapolya era cuprins de gândul căsătoriei, iar
abilul Martinuzzi, episcopul tezaurar al lui Zapolya, acţiona
energic pentru anihilarea nobilimii maghiare ce dorea apli
carea prevederilor păcii. Pe 29 ianuarie 1 539, trimişii lui
Zapolya la Cracovia, Broderics şi Verb6czy, perfectează
logodna acestuia cu Isabella, fiica lui Sigismund 1 din a doua
căsătorie. Pe 23 martie 1 539 a avut loc nunta şi încoronarea
la Szekesfehervar.

Balassa25. Aceste acte constituie începutul unor noi con
fruntări pentru coroana Ungariei. Prevederile păcii de Ia
Oradea au devenit caduce cu atât mai mult cu cât, de pe
patul de moarte, în iulie 1 540, Zâpolya a lăsat consilierilor
săi, cu limbă de moarte, să nu aleagă un rege din Casa de
Austria, să acţioneze pentru câştigarea bună�oinţei sultanu
lui şi, dacă le reuşeşte, să-I încoroneze ca rege pe fiul său,
de curând născut.

Evenimentul a trezit, pe bună dreptate, temerea lui
Ferdinand că Zapolya, împotriva angajamentelor asumate, îi
va lăsa unui eventual fiu al său tronul Ungariei. Ruptura din
tre cei doi rivali, ce se părea înlăturată, s-a produs din nou.
Toate tratativele şi demersurile lui Ferdinand (cele din ianu
arie-februarie 1 539, de la Ofen, purtate de Wese, cele ale
cancelarului Kaspar Held, la Goncz, pe motivul uciderii
căpitanului lui Ferdinand -Thomas Lascano) au rămas fără
rezultat. Actele răuvoitoare ale lui Podmoniczky, omul lui
Zapolya, nu au fost oprite, cu toate reclamaţiile lui
Ferdinand şi Carol QuintuJ24.

Decesul lui Zâpolya, la 24 iulie 1 540, la Miihlbach
(Sebeş}, a încheiat numai în aparenţă disputa pentru coroana
Ungariei. Ieşirea din scenă a unuia nu a însemnat victoria
celuilalt. Regina mamă Isabella, fidelii lui Zâpolya în frunte
cu Martinuzzi, apoi otomanii, vor fi cei care vor duce mai
departe această confruntare, confruntare în care prevederile
păcii de la Oradea vor fi folosite de partizanii lui Ferdinand
ca argument forte al revendicărilor lor. Vor trece însă, mai
bine de două decenii, până când pe plan intema�onal, pro
blema îşi va găsi o rezolvare de compromis. O parte a
Ungariei şi titlul de rege îi vor reveni lui Ferdinand şi
urmaşului său la tron, o parte a regatului maghiar va fi încor
porată Imperiului otoman, iar partea sa răsăriteană se va
constitui într-un stat aparte - Principatul Transilvaniei aflat
sub suzeranitate otomană.

În acest context, Ferdinand i-a împărtăşit sultanului,
în octombrie 1 539, con�nutul păcii de la Oradea. Ba mai
mult, Ferdinand se angajează deschis în sprijinirea răscoalei
nobilimii ardelene condusă de Ştefan Mailat şi Emeric

Note
l. I A. FESSLER, Gheschichte von Ungam. Driner Band, F.A. Borckhaus,
Leipzig, 1 874, p. 221 399; H6\tA' B.i.LI'.T, SZEKFO GYULA, Magyar
tortenet, li Kotet, Budapest, l 939. p. 564-62 l ; FERENc EcKHART,
Introduction a l 'histoire hongroise. Libraire ancienne Honore Champion,
Paris, l 928, p. 4649
2. E. Z6LLNER, Istoria Austriei. De la incepururi până în prezent, Ediţia a
VIII-a, voi. I, Editura Enciclopedica Bucureşti, !997, p. 1 88-20 1
3. T. DRAGAN, La doctrine juridique de la coronne hongroise, Centrul de
studii şi cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1 944; 1. LUPAŞ, Mitul
"Sacrei coroane" şi problema transilvană, in Studii, conferinţe şi comuni
cări istorice, voi. III, Sibiu. l 94 1 . p. 294-305
4. R. Goos, Die Siebenbiirger Sachsen in der Plannung deutscher Siidost
politik von Einwanderung bis zurn Ende des Thronteites zwischen Konig
Ferdinand I and Konig Johann Zăpolya ( l 538), Wien, l 940, p. 46 (in
continuare: Die Siebenbiirger Sachsen)
5. Apud 1. LUPAŞ, Desfacerea Transilvaniei de Ungaria şi înălţarea ei la
treapta de principat sub ocrotire otomană. in Studii, conferinţe şi comu
nicări istorice, voi. Il, Cluj. 1 940. p. 1 07
6. V. CIOHAN U, Ţările Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti. 1 985, p. 82
7. E. Z6LLf'.iER, Op.cit., p. ! 89: V. OoBA'<L. Op.cit., p. 83
8. N. IORGA, Originea şi dezvoltarea statului austriac, Tipografia ziarului
"Neamul românesc", laş� l 9 l 8. p. 53
9. Textul [a 1. A. fESSLER. Op. cit.. p. 278-279
[ 0. V. CIOBANU, Op.cit., p. l 1 9
1 l . E .N. WiLLIAMS, The Penguin Dictionary of English and European
History, !485- l 789, Penguin Books. England, l 980, p. ! 4 1 - 1 42
[ 2. E. Z6LLNER, Op.Cit.. p. 1 96- [ 98
1 3 . H. BALINT, Sz. GYLU. Op. cit.. Il Kotet, p. 570-57 1 , 609-6 1 1
14. E. Z6LLNER, Op.Cit., p. 229
1 5 . Pentru evenimentele din Transilvania: L. MAKKAI, Histoire de la
Transilvanie, Les presses universitaires de France, Paris, l 946, p. 120128; Erdely tortenete. els6 kotet Akademiai Kiădo, Budapest, l 986, P· .
409-42 1 (in continuare: Erdely tortenete ); Istoria României. Transtlvama,
voi. 1, Editura .,George Bariţiu". Cluj-Napoca, 1 997, p. 5 14-5 1 6; R.
Guos, Dic Siehcnbtirgcr Sachscn: R . fioos. Osterreichische Staatwer
trlige. F ii,.,;tentwn Sicbenburgen ( 1 52ti- 1 (•907, Wicn, 1 9 1 1 , p. 1 -205 (în

continuare: R. Goos, Osterreichische Staatsvertriige ): FR. ScHULLF.R,
Rcges-ten zur Geschichte der Siebenbiirgischen Landteile Ungarns von
der Schlacht bei Mohăcs (29 August l 526) bis zurn Tode Johann
Zâpolyas (21 Juli 1 540), Hermannstadt l 906- 1 907; 1. URsu, Die auswăr
tigc Politik der Petru Rareş, Fiirst \·on Moldau. Wien. 1 908; F. CAZANU,
Rolul oraşului Sibiu in politica externă a lui Ferdinand de Austria, in
Analele Universităţii Bucureşti. Seria Istorie. 2 1 ( 1 972). 2, p. 2 1 -36; V.
MoTfXiNA, Relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal in veacul al XVI-lea,
Dej, 1 928; R. CONSTANTINESCL, Moldo,·a şi Transilvania În vremea lui
Petru Rareş. Relaţii politice şi militare ( 1 527- l 546), Direcţia generală a
arhivelor RSR, Bucureşti, l 978: AL CioRA'ESCL, Petru Rareş şi politica
orientală a lui Carol Ouintul, in Analele Academiei Române, Memoriile
Secţiunii Istorice, Seria a III-a, l 7, 1 935. nr. 8. p. 241 -256; CR. FENEŞAN,
Constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997; C. FELEZEL. Statutul Principatului
Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană ( 1 54 1 - 1 688), Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1 996. p. 1 -75
l 6. R. Goos, Ostcrreichische Staatsvertrăge. p. l -61
1 7. Idem
1 8 . Ibidem, p. 66
l 9. Textul tratatului de pace, aşa cum a fost conceput iniţial, semnat şi
ratificat de către Zăpolya. la R. Goos, Osterreichische Staatsvcrtrlige, p.
69-8 1
20. Textul armistiţiului la R. Grx>s, Osterreichische Staatsvertriige,
p. 6 1 -55
2 1 . Textul documentului la R. Goos, ldem, p. 85
22. Ibidem. p. 80-81
23. Erctely t6rtenete, p. 4 1 9
24. R . Goos. Osterreichische Staatsvertriige. p . 87-88
25. Despre răscoala nobilirnii ardelene îndreptată impotriva lui Zăpolya
vezi: Erdely tortenete. p. 4 1 9-420: P. Bl"iDER, Ştefan Mailat (circa 1 5021 55 1 ). Boier român şi nobil transi!varL in Studii, 25 ( 1 972), 3 0 1 -309; O.
Popa, Ştefan Mai lat - domnul Făgăraşului. Extras din revista "Ţara
Bârsei", Braşov. 1 937. p. 8- 1 6: !. LLPAŞ. Un voievod transilvan care şi-a
incheiat cariera in temniţa Iedikule din Constantinopol: Ştefan Mai lat, in
Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. Il. Cluj, 1 940, p. 1 2 1 - 1 29

1 62

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Pacea de la Oradea (februarie 1 538) dintre Ferdinand de Habsburg şi ...

\538)

Resume

La paix dt: Or.3de;:t (fevrier
entre F�rdinand de HabsbQUO! et lo,an Zâpolya et ses
Implications dans a controntation pour couronne de Hongne

A Ia fin du XV- eme siecle et au debut du XVI- cme siecle. le royaume de 1-longrie connaît la periode la plus dit1icile de son cxistencc medievale.
A el interieur a !ieu unc decadencc politiquc et economique, une intcnsification de l ' anarchic des nobles et des tcndances de separation des provinces du roy
aume. Au plan exh!rieur on accentue les actions des autrichiens qui dcsircnt accaparer la couronne du royaumc.

La mort du roi de Hong�ie, Louis Il, en abut 1 526. a Mohacs, ouvrc une dispute acerbe pour la couronne entrc Ferdinand de 1-Iabsburg, l ' archiduc
de Autriche et Ioan Zapolya, le v6ivode de Transylvannie. Apres une dccennie de confrontations militaires et politiques, se termine Ia dispute entre Ferdinand
et Zăpolya mais pour le moment seulement. par la signaturc de la paix de Oradea. en fevrier 1 538. L'etude met en valeur le context dans laquelle on a signe
ce paix, le contenu de ses documents aussi quc la courte durcc de ceux-ci; la paix de Oradea n'a pas achevc la dispute pour la couronne de Hongrie.

Octavian Tătar

Prof.Dr. Col., Academia Trupelor de Uscat "Nicolae Bălcescu"
Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 3-5
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TOADER ZUGRAVUL (sec. al XVIII-lea)

odată cu biserica I l , nu se ştie nimic despre zestrea artistică,
necruţată, desigur. Inscripţia bisericii - monument din Petea,
consemnează ridicarea acesteia, în 1 74 1 , în locul celei ce
;rrsesel 2, cu toate cărţile şi podoabele acesteia, rară îndoială.
In 1 780, arde biserica de lemn de la 1rrgu Mureş după abia
trei decenii de existenţă13, printre odoarele pictate mistuite,
aflându-se, desigur, creaţii artistice ale lui Toader Zugravu.
Era vremea prestigiului său, era vremea prezenţei sale,
dovedite la vecinii din Bărdeşti.

Înainte de a vorbi despre acest zugrav şi despre
rămasurile harului şi ostenelilor sale, cade-se a evoca, cât de
succint, creaţiile artistice din glia transilvană, dispărute în
vâltorile de tot felul, abătutc asupra neamului românesc, de
obârşie. Pentru a nu depăşi limitele unei introduceri vom
evidenţia câteva aspecte, cu exemplificări din partea cen
trală şi estică a Transilvaniei, unde, în vreun sat mureşan, a
văzut lumina zilei, prin deceniul doi al secolului al XVII-lea
,şi Toader. Vom sugera valorile materiale şi spirituale
răşluite cu aşezări le însăşi, al căror număr, de aproape 60, a
fost însumat din preţiosul Dicţionar istoric, trudit de
Cori olan Suciu 1 , dar pentru câte altele asemenea, nu s-a
aflat izvorul documentar sau nu fuseseră, încă, atestate de
acesta?

Lipsa de înţelegere a oamenilor, faţă de cele ale tre
cutului, pe care vroiau să le înlocuiască, lăsarea icoanelor şi
a altor valori în mormanul de ruine al bisericii prăbuşite,
puţine în această stare cercetate1 4, cele mai multe distrugân
du-se însă, sub ochii sătenilor neputincioşi şi neştiutori de
preţul istoric al pierderilor. A rămas şi informaţia despre
înstrăinarea icoanelor şi a altui inventar, poate chiar dincolo
de fruntarele ţării, prin magazinul Antic, din Bucureşti 's.

Mulţimea bisericilor dispărute vor tăinui, de-a
pururi, valorile istorice şi artistice, în sine jertfite. Ce ştim,
de exemplu, despre cum arăta sau ce odoare stăpânea bise
rica românească din partea de apus a satului "Păsăreni",
amintită, în 1 86 1 , de Benko Kăroly2. Gândul pagubelor
noastre, istorice şi artistice, înconjură memoria atâtor biseri
ci româneşti, precum pe a aceleia de la Curteni3, distrusă în
1 940, a aceleia de la Sîngeorgiu de Pădure, ridicată de
iobagii români, cu multă împotrivire dispărută în aceleaşi
vremi vitrege4. Ce bunuri au fost mistuite şijefuite, tot atun
ci, prin pustiirea străbunului lăcaş de la Nicoleşti5. Printre
icoane se vor fi aflat, desigur, şi multe realizate de Toader,
odată cu cele de la Crăciuneşti, vecini.

După conturarea cadrului istoric, care a înlesnit
pierderea părţii copleşitoare a tezaurului artistic creat pe
pământ transilvan, să ne apropiem de Toader Zugravu, ex
ponent de seamă al spiritului şi tradiţiei artei brâncoveneşti.
Mărturii, de la el rămase, îi păstrează numele, niciodată
însoţit de cel al locului de naştere (ce va fi fost, eventual, pe
lucrări pierdute, din perioada începuturilor sale artistice). Nu
se ştie nimic despre familia sa. Despre Toadcr, ca artist
român, vorbeşte opera sa înscrisă, după certe însemnări,
între 1 740 (la Ţiptelnic) şi 1 764 (la Deag) l6. I-au fost
atribuite lui Toader, ce ne preocupă, picturi din 1 783 şi
1 793, de la Frunzeni şi respectiv Urisiu de Jos l 7, executate
însă, de Toader Popovici, zugrav activ la sfărşitul secolului
al XVIII-lea.

Rarele texte a unor pisanii culese din biserici, ulteri
or demolate, ne dovedesc ce am pierdut prin ele şi sugerează
volumul incomensurabil ale celor mistuite fără de ştire.
Graţie conţinutului păstrat al unor pisanii, ştim că în 1 752
biserica din Sîmpătru de Câmpie a primit veşmântul colorat
al picturii de la logofătul Matei Voileanu, Iri mie Săvăstreanu
şi Stan Munteanu6, că anul următor, un atare veşmânt a
primit acea de la Pogăceaua, de la Matei Voileanu7. Acelaşi
gen de informaţii au transmis nume de zugravi, de la care
însă, nu avem mărturia creaţiei artistice, precum Ban
Vasilie, ce a înfrumuseţa!, în 1 7 1 1 , altarul bătrânei biserici
de lemn din ChimitelnicB, sau Toader Şerban, de la care nu
se ştie decât un prapor zugrăvit în 1 7 1 3, pentru biserica de
lemn din Beica de Jos9.

Opera lui Toader, prin iconografie, compoziţie,
decor, dezvăluie creşterea sa artistică sub paleta zugravilor
de la sud de munţi şi a celor din mărginimea Sibiului, de
primii formaţi, zugravi cărora li se datorează, de fapt,
înflorirea pe care o va atinge pictura de pe întreg arealul
transilvan18. Nici o probă nu îngăduie afirmatia că Toader a
venit de la Sud de Carpaţi şi că s-a format � vreo şcoală
bisericească, de pictură, de pe aici. Dincolo de analiza stilis
tică a creaţiei sale, de surprinderea, pe această cale, a izvoru
lui însuşiri lor stilistice, deţinem dovezile pre-zenţei, la înfru
museţarea cu pictură a bisericilor mureşene, a artiştilor,
deveniţi dascăli. Pe şantierul de la Iemut, deschis de mai
m�lt de un decen_iu, au �ucr�t: David de la Curtea de Argeş,
N1stor ŞI_ Iacov dm Răşman, popa Tonaşcu de la Făgiiraş 1 9.

Prigoana şi pustiirea, la care au fost condamnate
măn_ăstirile din Transilvania, focare ale conştiinţei româ
neşti, ateliere de cultură şi artă, puse în slujba acesteia, au
avut drept consecinţă nu numai oprirea unor astfel de activ
ităţi, dar şi distrugerea unui patrimoniu creat de-a lungul

Je

Din Mw·cş vom menţiona din ltUJgul şir al
�e7nmintclor monahnle, pc cele de b Aţintiş, Chihen1 de
Sus, 1-T:'ldăreni, \.h.ihcru de Jos, I lodnc :;; i Raciu 1 o.

Nu csle lntâmplător faptul că n.:gistrul împirrătcsc ni tâmplei
la Cuci, apaJ1.ine, dcupotrivl! lui Iacov de Ia Rii :;;inari şi
/.ugravului Toadcr. F.stc vreme:�, când sub aceenşi paletl!

călăuzitoare s-au fi1m1at zugravii Muntilor Apusen i20, a fost
piclatll biscricn de lemn din Vechea (CILti)'l �i m u lte afldc.

timpului.

Focul a mist ui t şi el, adesea, biserica de lemn şi

hu

nw·ile sale. Dacă a rămas consemnat faptul ci'i popa Teodor
din ;\ Iuniş a copiat 1 o cllt1i penlru a le înlocui pc cele arse
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IOANA CRI5TACHE-PANAIT
Sf. Teodor Tiron (de hram); Sf. Nicolae; arhanghelul Mihail
(mulţumitor conservate)�2.

(documentul chemării acestuia în Transilvania, de către Ioan
Inochentiu Micu Clain, atestându-i dorinţa unei arte cu pro
fil naţionalf�\ ale � i Iacov din Răşinari24, Grigore Ranite25,
�
_
Ivan de la Răşman-6,
sunt surprinzătoare şi concludente. Nu
pute�? să nu adăugăm, printre dascălii lui Toader, pe anoni
mui icoanelor provenite de la biserica de lemn din Gal şa, al
cel�r . �e Ia Igneşti Qudeţul Arad)27. Analogiile unesc com
_
poziţiile ŞI_ omament1ca
brâncovenească, vestimentatia,
încărcată de perle, decorul sculptat, flora!, al ramelor şi au�e
olelor. Despre Toader Zugravu, Vasile Drăguţ, afirma:

Rădeşti (sat, comună). De la biserica de lemn Buna

yestirc, datată

1 675, s-a păstrat qn preţios patrimoniu artis
tle datorat lm Toader Zugravu43. In jurul anului 1 9 1 1 lăcaşul
a fost strămutat în satul Şoimuş (peste dealuri aride şi
alunecoase). Pictura murală, o aminteşte astăzi, numai tex
tul pisaniilor, conform căruia, anul 1 743 şi semnătura lui
Toade: Zugr�v�, se aflau scrise pe bolta navei, lângă
medahonul lm IIsus Pantocrator. Martorii oculari au notat şi
existenţa unui tablou votiv. Altarul a fost zugrăvit în 1 75 1

.. excelent desenatm; conducându-şi linia cu exigenţa unui
caligraf':x. Există, însă, în creaţia lui Toader, ceva ce îi este

propriu şi uşurează atribuirea (în cazul nesemnării), ceva ce
rezidă în tratarea expresivă a ochilor, a stilizării mâinilor,
atribute relevate, deja, în urmă cu trei decenii29. Se adaugă
acestora poziţia Pruncului Iisus, ce-i transpune în imagine,
dubla fiinţă. Cu trei decenii în urmă, se fixează şi interesul
pentru opera lui Toader Zugravu, intrarea în circuitul ştiinti'
fic a unora din realizările saleJo_
Dacă în lucrarea lui Ştefan Meteş, Zugravii biseri
cilor româneşti (An. Corn. Mon. Ist. - Trans. 1 926- 1 928,
Cluj, 1 929), Toader zugravul nu este cuprins, nefiind cunos
cut, astăzi mărturiile artistice ale acestuia se leagă de numele
a peste 35 de aşezări transilvane3 1 . Este, apreciem, cea mai
frecventă întâlnire a unui zugrav român, prin opera sa. Cărui
fapt i se poate atribui această realitate? De la Ioan Zugravu,
se păstrează mărturii, mai timpurii decât cele ale lui Toader
la Ţiptelnic ( 1 7 1 5 )32, la Acăţari ( 1 7 1 5?), Ia 1\'adăşa
( 1 7 1 9)33. Tot biserica din Ţiptelnic, oferă singura dovedire a
zugravului Oprea (la 1 742)34. De la zugravul Matei, se
cunoaşte o ,singură icoană, din 1 7 1 2, la Miercurea
Mirajului35. In biserica de lemn din Pănet se păstrează
unicele mărturii de la Coman Zugrav ( 1 740, 1 742)36. De ce
oare regăsirea, atât de izolată, a artiştilor, semeni, contem
porani lui Toader? Să fie destinul omului, al creaţiei sale ?
Însemnările de pe icoanele zugrăvite de Toader,
reînvie climatul spiritual al înfaptuirilor artistice. Printre cti
torii-platnici sunt întâlniţi preoţi, protopopi, săteni sau
întreaga obşte. Vremea cnezilor şi voievozilor români, pre
zenţi încă în izvoare documentare mureşene din veacurile
XV şi XVf37, apusese. O nobilitate românească mai exista
în secolul al XVI-Iea3x, şi chiar în al XVII-lea, precum acei
" nobilii schisma/ici din Emei ", aflaţi în fruntea locuitorilor
pentru apărarea credinţei strămo�eşti, după slova unui do
cument. din 1 780 iunie 303�. Onomastica săteni lor era neaoş
românească, procesul dezna�onalizării era încă în faza
paşnică, a începutului. Legătura obştii cu zugravul era neîn
treruptă, în virtutea acesteia îl surprindem venind, dar şi
revenind, pentru săvârşirea operei începute sau pentru noi
podoabe40.
Pentru înşiruirea mărturiilor cunoscute de la Toader,
am ales criteriul alfabetic (al comunei, în cadrul acesteia al
satului). Vor fi amintite la aşezarea de provenienţă, cele
ajunse în colecţii patrimoniale din Alba şi Mureş.

Judeţul Alba

Hopârta (sat, comună). O se1ie de icoane de la bi
serica de lemn u ispilrutii , au aj un s în Colectia Episcopiei
Ortodoxe de A l ba Iulia. Aparţine lui Toac.lcr, fără îndoială,
icoana Mariei cu Pnmcul-M ilui loarc (cu <uu colele Jccomte
flora l ) şi lui Iacov J.e lH Răşinrni acc<.:u a lui Iisus l!r.
l'antm:rator. Oatabile in j uml an ulu i 1 745, ce l e două pi ese
constituind dovezi d in colaborarea numiţi lor Zl.lb'T'dvi� 1 .

1 .opadea Nouă, satul Băgau. Pentm hiserica de
Tcodor Tiron, ce " inlocuit o inainta.o;;ă străveche,
Toader a zugrJ.vil, pc la 1 743- 1 745, tâmpla, de la care au
rămas u şi l e împărăteşti, d i n pl'lcale uetcriorale şi i coanele:

din cheltuiala stupi/ar bisericii şi osteneala popii
Georgie ", dar şi a altora. Pisaniile, ca şi eventualele frag

..

mente de pictură se află sub tencuială, ele putând fi dovedite
printr-o restaurare ştiinţifică, singura ce poate stabili reve
nirea sau nu la Rădeşti, în 1 75 1 , a zugravului Toader pentru
împodobirea altarului.
Dup� strămutare, patrimoniul artistic al bisericii a
fost răzleţit. In casa parohială de la Rădeşti au fost cercetate
icoanele împărăteşti: Maria cu Pruncul (arhanghelii în
colţurile de sus), are următoarea însemnare, în limba slavă
(ca şi pisaniile şi legendele altor piese): " Pomeneşte
Doamne, Medrea, Salomie, Zaharie "; Deisis, cu con
semnarea: " să se ştie că aceste sfinte icoane s-au făcut de

robul lui Dumnezeu Bucur Ion şi soţul dumisale, meseţa mai
21 dni 1743 ". Zugravul este, rară îndoială, Toader ce sem

nasc, în acelaşi an, pictura murală platnicul Bucur Ion,
regăsindu-,se şi printre ctitorii ostenitori, în 1 75 1 , la pictura
altarului. In biserica de zid (din 1 9 1 O) s-a aflat icoana
împărătească a Sf. Nicolae (cu Iisus şi Maria), dar şi câteva
elemente din friza praznicelor, precum Vovidenia
�ogorodiţă (cu colonete sculptate); Vosnesenie Hristovo
(Invierea); Roj destvo bogorodiţe (Naşterea Maicii
Domnului), cu compoziţii de bună tradiţie brincovenească.
Uşile împărăteşti, ce au însoţit biserica la Şoimuş, reprezin
tă Blagoveştenia Bogorodiţă, cu chipurile arhanghelului
Gavril şi al Mariei, în bogat cadru arhitectural (asemeni
acelora de la Petea, Porumbeni şi Crăciuneşti). Pisania într
o frumoasă grafie, cere: " să se ştie că aceste dveri le-au
făcut robu lui Dumnezeu Med1-ea, 1743 ". Dacă la Şoimuş a
fost adus dulapul veşmântar (partea funcţională), la Rădeşti
au rămas uşile de mare preţ artistic. Cu decor flora! pe feţele
exterioare, acestea au, pe cele dinspre interior, zugrăvit hra
mul bisericii: Blagoveştenie Bogorodiţă, tot opera zugravu
lui Toader. La Răfleşti a rămas şi crucea de mână zugrăvită
pe ambele feţe. In Colecţia Episcopiei de Alba Iulia au
provenit din aceeaşi tâmplă, icoanele: Mariei cu Pruncul;
Deisis (ambele cu arcaturi pe colonete " În frânghie ");
Arhanghelul Mihail. Activitatea lui Toader la Rădeşti ar tre
bui adunată la un loc, conservată şi ocrotită, după cum ar fi
de mare folos istoric şi artistic, restaurarea bisericii de la
Rădeşti-Şoimuş, inclusiv a picturii murale, pe cât posibil.

Satul Meşcreac. După exemplul celor din Rădeşti,
sătenii şi-au construit (pe la 1 9 1 2 ), o biserică de zid,
demolând-o, risipindu-i bunurile celei de lemn, cu hramul
Sfinţilor Ioachim şi Ana. Tâmpla începutului ( 1 703), nu a
lăsat amintiri, ea fiind înlocuită, pe la mijlocul secolului al
XVH lea de acea reali7ată de Toader. Grija faţă de aceasta

s-a rnanifcslal, câteva icuane, ahia reuşind să fie salv ate
in Col. Ep. de Alha Iulia: Arhanghelul Mihai l; Matia cu
Pnmcul, cu coroană şi au rco le sculplale, pc motiv lloral, iar
fundul n<.:utm cu reteaua de romhuri, ce înscriu cruci44. U
simplă raportare la clemcnlck artistice rămase din hiscriea
de l em n a rădeşLilor. umple suflet ul de întristare lo giindul a
ceea ce a pierdut arta românească, aici şi in atâtea alte
as<.:menea cazuri.

mi

lemn S f.
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Toader Zugravul (sec. al XVI II-lea)

Judeţul Mureş
Acătari, satul Murgeşti. De la biserica de lemn dis
părută45 aseineni multora de pe năpăstuita vale a Nirajului,
câteva elemente ale tâmplei au ajuns, fiind ocrotite, în Col.
Catedralei de la Tîrgu Mureş. Pe icoana Mariei cu Pruncul
- Eleusa, încadrată de Arhanghelul Mihail şi Gavril, autorul
a notat cu gândul : " să se ştie că această sfantă icoană au

Vestire şi pe evanghelişti. Forma uşilor, decorul sculptat,
distribuţia compozitiilor. Sunt elemente ce le înrudeşte cu
cele ale bisericii de lemn din Chetani zugrăvi te, în 1 75255 de
Grigoresn, părtaş la împodobire� bisericii, fiind atunci � i
Iacov Zugravu de la Răşinari, după cwn face mărtune
icoana lui Isus Hristos.

�

Satul Ţiptelnic. Biserica Sf. �r angh.eli ofet_'ă �i�
ceea ce se ştie până acum, data cea mat tlmpune a activitaţu
lui Toader, 1 740, prin icoanele de acesta datate şi � emna�e57.
Icoanele de la Tiptelnic, în succesiunea lor, necesită un timp
îndelung de ce�cetare pentru a se putea delimita activitatea
lui Toader ( 1 740), a lui Oprea ( 1 742), a lui Toader Popovici
( 1 787)5H.

plătit Vasilie lui Irimie şi cu soţul dumisale Bucura, 1 755, de
Toader zugravu/". Pe icoana Sf. Nicolae, data şi semnătura

artistului se repetă. Aceste icoane împărăteşti, dar şi altele
din registrul praznicelor, fac dovada că Toader a real izat, în
1 755, ansamblul tâmplei, dar cine poate afinna sau nega şi
executarea, de către acesta, a unei picturi murale?
Recunoaştem că trebuie să ne mulţumim şi cu puţinul
rămas, cu plinătatea semnificaţiei sale istorice şi artistice .

Ceauşu de Câmpie, satul Herghelia. Până în 1 927
a dăinuit, aici, o biserică de lemn de la care a răzbit vremile,
icoana lui Iisus Hristos Pantocrator. Pictura acesteia, de la
mijlocul secolului al XVll l-lea, analoagă aceleia de pe piese
semnate, o atribuie zub'Tavului Toader59, prin ea reconsti
tuindu-se imaginea tâmplei căreia i-a aparţinut.

Satul Roteni, Biserica de lemn, ce şi-a încheiat
dăinuirea în 1 932, înlocuindu-sc pe la mijlocul sec. al XVII
lea cu o alta bătrână. Dacă de la înaintaşă avem dovada
prezenţei zugravului Ioan, de la cea din urmă o avem pe
aceea a lui Toader, din jurul anului 1 75546, când dăruia harul
său artistic, vecinilor din Murgeşti. Icoana Mariei cu
Pruncul Hodighitria47 este remarcabilă. Maria are coroană şi
aureolă în decor flora!. Pruncul Iisuş are expresia divinei
suveranităţi dată de poziţia capului. In colţurile de sus ale
icoanei se află busturile arhangheli lor Mihail şi Gavril.

Satul Porumbeni. O etapă de refacere de la mij
locul secolului al XVl l l-lea a bisericii de lemn în hramul Sf.
Ioan Botezătorul (veac XVI), a fost marcată şi de o nouă
tâmplă, din care au rămas icoanele şi uşile împărătcşti60,
Toader Zugravu semnează pe icoana Mariei C1J pruncul, în
1 744, iar pe aceea a lui Iisus Hristos, în 1 749. In acest timp
a zugrăvit pc Sf. Nicolae, pc arhanghelul Mihail ca şi
Blagoveştenia Preas<ven>tâi Bogodoriţe (Buna Vestire a
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu) de pe uşile
împărăteşti. Harul zugravului, formaţia în stil brâncovenesc,
grafia, sunt evidente, cu precădere în Buna Vestire,
desfii şurată în cadrul arhitectural, sub ceml înstelat.

Adămuş, satul Chinciuş. Din patrimoniul de
icoane al bisericii de lemn Sf. Arhangheli, monument istoric
("înnoite" prin anii ' 70, de lll1 pictor din Tîrgu Mureş), se
recunosc a avea pictura, originară, a lui Toader Zugravu,
�âteva icoane şi anume, cele ce reprezintă pe Iisus Hristos
Invăţător şi respectiv pe Maria cu Pruncul. O altă icoană a
lui Iisus Hristos este datată 1 76 1 şi semnată de Iacov
Zugravu de la Răşinari4R.

Crăciuneşti (sat, comună). Biserica de lemn Sf.
Arhangheli este un monument de mare preţ istoric şi artis
tic, rămas în vatra românească atât de crunt supusă dez
naţionalizări i6 1 . Dragostea sătenilor în a-şi înfutmuseţa
lăcaşul, îi poartă, în două rânduri, paşii lui Toader Zugravu.
Pe spatele icoanei de hram a arhanghel ului Mihail, zugravul
a consemnat: .. această sfăntă icoană şi clopot şi dverele şi...

Aţintiş, satul Cecălaca. Biserica de lemn Cuv.
Parascheva deţine, prin odoarele pictate, dovezile prezenţei
din 1 7 1 5 a lui Ioan Zugravu, din 1 728, a lui Iacov de la
Răşinari şi a aceleia, ulterioare, a lui Toader. Icoana de hram
a Cuv. Paraschiva, rămasă dintr-o fiiză a praznicelor,
asemănătoare celei din 1 753, de la Hărţău, îi stabileşte, cu
uşurinţă, penelul artistic49. O cercetare atentă necesită ani
buirea icoanei Isus Hristos, datată 1 76 1 , cu reţea de rom
huri, pe fondul neutru, ce înscriu rozete, patemitatea lui
Toader nefiind exclusă.

le-au cumpărat Ion /(xioml lui Tănăoanu de pomană la
această �fantă biserică de la hramul sfinţilor Arhangheli,
1 749 . Pe faţa aceleiaşi icoane, în colţul din stânga, semnă
"

tura lui Toader Zugravul este însoţită de anul 1 757. Artistul
şi-a început lucrul, desigur, în 1 749 şi 1-a săvârşit în 1 757.
Răstimp consemnat pe însăşi icoana de hram. Se conservă
bine icoanele împărăteşti: Iisus Hristos Pantocrator; Maica
Domnului - Elcusa; Sf. Nicolae cu Iisus şi Maria, cât şi uşile
împărăteşti62. Pe cele din unnă (cu uşcior "în frânghie"),
reprezentarea Blagoveşteniei, este asemenea în compoziţie
şi decor, aceleia de la Ponunbeni. Friza apostolilor şi crucea
Răstignirii, din tâmpla lui Toader de la Crăciuneşti, aşezate
cândva în pronaos, cu pictura denaturată, de anume inter
venţii, se cuvine a fi supuse priceperii llll U i pictor-restaura
tor.

Bahnea, satul Bernadea. Biserica de lemn Sf.
Arhangheli era prăbuşită, în 1 982, of�rind tabloul îndurerat,
a căii de dispariţie a atâtor semene. In casa parohială, erau
adăpostite, atunci icoane împărăteşti pe care le zugrăvise
Toader, pe la 1 744, reprezentând pe Sf. Nicolae, cu busturile
lui Iisus şi al Mariei; I isus Hristos; Maica Domnului cu
Pruncul5°. Icoanelor le-au fost schimbate ramele originare,
cu altele profilate5 1 (posibil în sec. al XIX-lea), tăindu-se
puţin şi din blaturile cu legende (din Eleusa, rămânând
numai ... uşa).

Crăieşti (sat, comună). Biserica de lemn Sf.
Arhangheli, demolată în 1 932, s-a mândrit cu o măreată
tâmplă, la care a ostenit Toader Zugravu63. O amintesc Şi
dau temei aprecierii şi anibuirii picturii, uşile împărăteşti
ajllllse în Col. Catedralei din Tîrgu Mureş64. Pe canatul
drept al acestora este reprezentată Maica Domnului (din
Buna Vestire), dar şi Evangheliştii Luca şi loan65.

Band, satul Petea. Pentru biserica de lemn Sf.
Apostoli Petru şi Pavel, ridicată în 1 74 1 , în locul celei ce a
ars, conform inscripţiei, Toader Zugravu a realizat tâmpla,
eventual şi o pictură murală (repictată de popa Nicolae de la
Feisa)52. Din tâmplă se conservă fiiza praznicelor şi reg
istrul împărătesc, cu semnătura lui Toader suh data 1 7475.1.
l 'e o;;palde icoanei Dcisis, Lugravul a i·nscrnnnt: . . să se ştie

(,'ă ac�sfr• icoww lis!IS Hrislo.� şi [ln•âsla h•-au phitit
Palap,hie Onea, 1 forga.,· Lica, Buhu( Ton. Giur<·a ViJsilc:.
1 M 7../�·b. S �;IL, la Hot"Koş Ion ii1 casâ ". Procedeul gll7duirii
zugrnvului pc Limpul lucnJ!ui este !ill!Ţll'ins pe icoane şi ÎI!
alle pi\rli transilvanc' ' · Uşile împ11răle�ti, de In l'eten, cu
u şc i or " În fiân�-:hie " , reprezinti\, pe n·ci registre: Buna

•
.

Cuci (sat, comună), Ri:lerint
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de

SI:

Arhangh�li. a p1lslrat, prin icoanele îmr11răteşti, nu numa i
apnx:ierea tâmpl.;j de la mijlocul secolului ill XV I I I-lea, dar
şi at�:starca colabor�rii, ti·!lţcşti şi artistkc, dintre /.ugravii
Iacov de la R;'lşinari şi Toader. Lui Iacov îi apaqin, făr:i
du biu , iwilnele: Iisus Pan t ocrator (1 751), SC Ni�.:olnc �.:u
hu sturi l e lui Iisus şi al M mi c i ( 1 754), lu i l i>adcr rcvenindu-
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lemn

IOANA CRISTACHE-PANAIT
i J?ict_urn Mariei cu Pruncul - Eleusa şi a arhanghelului
Mihatl (hramul). Pentru datarea acestora, stă argument
însemnarea de pe spatele icoanei Sf. Nicolae: Hristos şi
"

Buna Vestire din Deag deţine până acum , limita de sus,

1 764.

�

�

Găneşti, satul Cuştelnic. Biserica de lemn Sf.
Nicolae, făcută sau doar refăcută în 1 75 1 detine două
'
icoane, din 1 742, atribuite lui Toader Zu
v: Maria cu
Pruncul; Cuv. Paraschiva, ambele cu resimţite intervenţii67.
Icoana de hram a Sf. Nicolae, cât şi aceea a arhanghelului
Mihail, de la Cuştelnic, zugrăvite de Toader, ce au figurat în
Expoziţia de artă românească din Elveţia şi Italia, sunt,
acum, în Col. Ep. de Alba Iulia68.
Pictura altarului bisericii Sf. Nicolae din Cuştelnic
(cu reprezentarea Mariei cu Pruncul, tlancată de arhangheli,
pe estul bolţii), Ia care se referă pomelnicul ctitoricesc din
1 756, ar trebui cercetată cu atenţie, în vederea bunei
încadrări stilistice. Aparţine ea lui Toader, lui Iacov de la
Răşinari sau lui Iacov de la Fersa, întâiul stătător al şcolii de
aici ?

Satul Păucişoara. De la cea din urmă biserică de
lemn70, au ajuns la Cuştelnic cărţi vechi, precum şi icoanele
împărăteşti: Deisis; Maria încoronată cu Pruncul şi
arhangheli, pe care compoziţia expresia chipurilor, le
înscriu în palmaresul artistic al lui Toader Zugrav.
Glodeni, satul Păingeni.

Lovită de un obuz, în

1 942, biserica de lemn Sf. Treime a fost incendiată. Au
rămas de Ia ea clopotul din 1 748, ce-i aproximează anul
înălţării, dar şi icoane pe care, în 1 750, le-a pictat Toader7 1 .

Icoanele, acum în Col. Cat. din T'trgu Mureş, de rang
împărătesc, reprezintă: Arhg. Mihail; Is. Hs. Pantocrator;
Isus Hristos Invăţător; Maica Domnului cu Pruncul, cea din
urmă, datată 1 750 şi semnată de Toader zugravu72.

lclănzel, satul Iolandul Mare. Biserica de lemn a
fost înlocuită prin cea de zid, în 1 926. În parterul turnului
acesteia a fost depozitată o parte din moştenirea revenită de
Ia înaintaşă - piese din compunerea tâmplei. Pentru
desăvârşirea acesteia vrednicul zugrav Toader a venit la
Icland în 1 745 şi a revenit în 1 753 (conform însemnărilor).
Pe icoana Mariei cu Pruncul, zugravul a notat: " să se ştie că

aceste icoane s-au făcut cu toată cheltuiala lui pătrupop
Gavril din Jcland şi a popii Simion, În zilele crăiesii Maria
fiind cinstitu �1ădica lnochentie, leat 1 74573, de Toader
zugrav . Atunci a fost zugrăvită şi icoana Deisis, ca şi uşile
"

împărăteşti: Buna Vestire şi Evangheliştii (cu chenare "în
frânghie"). Pe o altă icoană, cu tema Deisis, semnată de
Toader, în 1 753, autorul a adăugat: " să se ştie că această

sfântă icoană Împreună şi a lui Sfeti Nicolae14 s-au zugrăvit
cu toată cheltuiala cinstitului protopop Gavril din lclandul
Mare, Împreună cu soţul dumisale, Dumnezeu să-i pome
nească ". Din însuşirile artei brâncoveneşti vădite în zestrea
de la Icland, vom remarca compoziţia Deisis, din registrul
apostolilor, sub forma tripticului deschis, înscrierea lui Iisus
şi a intercesorilor în arcaturi, în grosimea lemnului, pe
colonete . . Ii1 frânghie ", dar şi strălucirea perlelor, pe
veşminte �i tonuri.

Icrnut, sanii Oca�. 8iscricH de lemn Rtma Vt:�lirc,
piistreazA o valoroas!l tâmplă, operă de referinţă a zugn:IV1.1lui Toudcr7;_ Uacă patemitatea i-a fhst restabilită prin harul
şi meşteşugul artistic, vădi t în compozilic, omamcnticfl,
gratieă şi expresivitate. momentul împliniri i , 1 764, a fost
cules de pc fh.JrnOlt'ia imagine a ru·hangh elului Mihail,
icoanli cu chenar sculptat " În fhînghie · ·. De o delicatl'i scul
ptură au bencliciat şi u şi l e împărăteşti, cu B u na Vestire şi
Evanghcli:;;t ii. Toadcr poate li şi autorul picturii murale a
altarului, fl_!:ntru certitudine, tiind ncccsru-::i o mai îndel ungă
cercetare. In privinţa activită�ii lui Tnader Zubrrav, biscrica

�

Pănet (sat, comună). Biserica de lemn S f.
Arha�g eli, atât ?e părăsită prin desnaţionalizarea urmaşilor
_
o ştet ctt!onceştt, a păstrat prezentului şi, sperăm şi viitoru
lut, tscusmţa paletei zugravului Coman, din 1 740 şi 1 742, a
zugravilor Ioan şi Gheorghe76, din aceeaşi vreme. Ostenelile
zugravului Toader sunt mărturisite prin icoanele Sf. Vasile
cel Mare şi a Sf. Teodor Tiron. Pe cea din urmă77, artistul a
notat: ,.�ă se ştie că această 5fântă icoană au plătit Toader. . .
din Hărţău. de Toader zugrav, 1 745 " '7S.

Precis/a şi cruci sunt date de Julă Dumitru din Petrilaca' la
Cuci, 1 754"1iJ.

Satul Berghia. Cărţi şi icoane sunt rămasurile bis
ericii de lemn dispărute79. Icoana de format mare, a Mariei
cu Pruncul pe tronul flancat de arhangheli. realizată pe la
1 745, cu pictură în spiritul tradiţiei brâncoveneşti, a fost
atribuită zugravului ToaderSO.
Satul Cuieşd. De la biserica de lemn Sf. Arhan
gheli, demolată în 1 937, au rămas cărţi şi patru icoane, din
1 75 1 , atribuite lui Toader 1 . Expuse în mănăstirea de la
Recea, după restaurare, cercetarea picturii icoanelor dă
temei privind patemitatea lui Toader.
Satul Hărţău. Din biserica de lemn Sf. Arhangheli,
în restaurare, în 1 982, se depozitase în casa parohială, ele
mente de Ia tîmplă: icoane din registru împărătesc; Isus
Pantocrator; Maria cu Pruncul - Eleusa; arhanghelul Mihail;
Sfăntul Nicolae, dar şi din cel al praznicelor: Iisus Invăţător;
cuv. Paraschiva. Pictura tuturor acestora aparţine zugravului
Toadet-82, care semnează icoana Mariei cu Pruncul, dată pre
luată şi pe alte icoane. Restaurate patru dintre icoanele de la
Hărţău (Maria cu Pruncul; Iisus Hristos; arhanghelul
Mihail; Sf. Paraschiva) sunt expuse la mănăstirea Recea.
Reghin (oraş). Biserica de lemn Sf. Nicolae, atât de
strâns legată de activitatea lui Petru Maior, ca protopop, îşi
întregeşte valoarea artistică prin harul şi ostenelile din anii
1 747- 1 748, 1 760, ale lui Toader Zugrav8J. Pictura altarului,
dominată de imaginea Maicii Domnului - Miluitoare
(Platitera) este semnată de Toader pe o grindă a peretelui
vestic. Pe icoana Deisis, artistul a scris: " să se ştie că
această s<fân>tă icoană au plătit Iacov şi cu Achim din
Maghiar Reghin, 1 747. Toader zugrav ". In următorul an,

zugravul semnează icoana Mariei cu Pruncul, străjuită de
arhangheli, " a grecului Gheorghe ". Din acei ani datează
icoana Sf. Nicolae, dar şi fiiza apostolilor cu Deisis (de
curată tradiţie bizantină). După mai mult de un deceniu
Toader revine la Reghin pentru completarea tâmplei (sem
nează pe o icoană din registrul praznicelor). Textul pisaniei,
din 1 760, (preluat în 1 857 în ortografie maghiară) menţiona
cheltuielile lui jupan Hriţca Radu, ale Ioanei şi Tanasie
Monu.

Sântana de Mureş, satul Bărdeşti84. Biserica de
lemn (dispărută prin ridicarea celei de zid în 1 9 1 2), a avut
ca podoabă tâmpla realizată de Toader Zugravu, registrul ei
împărătesc fiind, acum, în Col. Cat. din Tîrgu Mureş. Două
dintre icoane: Arhanghelul Mihail şi Maica Domnului cu
Pruncul, au poposit, îndelungă vreme, la Reghin aduse posi
bil de Petru Maior, între 1 79 1 şi 1 R04, când, după o reno
van.: vechiul lăcaş al hărdcştilor a fost pi c tat . Pc
reprezt:ntarea Arhanghclului Mi hail��. mti�tul a con��:Jnnat:

toţi scite1iii din Btndoşi, arhanghelul Jvfihail �'i Cimtita, leat
1 744 ". Toader Zugravul şi-a semnat upera de In Dărdcşti pc
spatele icoanei cu Sf. Nicolacs�>.

" (J<."l!Ste sfint(' douâ icoww şi cruce sti se şlie că le-uu făcut
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Mărturiilor de la Toader Zugrdv, ptină acum rcperto
riate, le adăugăm pc cele din alte coleqii (d i n afara j udeţelor
A lba şi Mun:ş). Reluăm semnalarea icoanei Dt:isis, din Col.
Arhicp. Craiovei, semnată şi datată, 1 745, dăruitli, conform
înscmnării, de Ouişor Fătu �i de feciorii lui, Tcodor şi
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Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea)

Buc!W7. Provenienţa icoanei nu este cunoscută, dar după
numele donatorului ea a circulat în Transilvania. Gherman
Onişor, soţia Bucura şi feciorii, dăruiau un exemplar din
Evanghelia de Bucureşti ( 1 760), bisericii din Velchiar (azi
Răzoare Mureş)88. O familie Onişor din Cluj a adus, pe la
1 948, 1� Zagra, vechea biserică de lemn din Perişor
(Bistriţa-Năsăud).
În Col. de artă bisericească veche din Lugoj se află
o icoană, a arhanghelului Mihail, datată 1 744, care după
stil, omamentică (cer înstelat pe fondul neutru), desen, gra
fic, a fost atribuită lui Toader ZugravR9.
De la Dârlos Uud. Sibiu), a provenit în Col. Arhiep.
Sibiului, icoana cu reprezentarea lui Iisus Hristos, de rang
împărătesc, ce-şi află analogii în realizările mureşene ale lui
Toader de la Icland, dar mai ales în a acelora, cu respectiva
temă, de la Porumbeni şi Hărţău. Tot bisericii de la Dârlos
(sat pe Tâmova Mare), credem a fi aparţinut şi icoana
Deisis9n, de vădită tradiţie brâncovenească (veşmintele
împodobite cu perle; bustul Mariei şi cel al lui Ioan, înălţân
du-se din spatele tronului).
Aceste elemente, dar şi desenul şi grafia, încurajează
afirmaţia privind activitatea lui Toader Zugrav, la Dârlos.
Muzeul Cotroceni a deschis. în mai 1 996, o expo
ziţie cu obiecte din Col. Dan Nasta. In sala " Chilie " a figu
rat o prea frumoasă icoană a Maicii Domnului cu Pruncul,

din secolul al XVIII-lea, etichetată, impropriu, drept mara
mureşană. Icoana, dincolo de orice îndoială, �poreşte m�
_
turiile activităţii lui Toader Zugravu, 1magmea
acesteia
suplinind orice alt comentariu.
Suntem încrezători că cercetările viitoare vor
îmbogăţi monografia artistică a lui Toader Zu�av. Vor tre
bui supuse, în acest scop, unei răbdătoare ŞI competente
analize stilistice, icoanele ajunse în colecţii (precum cele de
la Batoş, de la Miheşu de Câmpie)9 1 . Va tre�ui adusă la
lumină prin restaurare, pictura originară a unor 1coane aflate
prin biserici, precum a acelora, uleite şi denaturate de la
Iclăuzel92, a acelora de la Bobohalma, " înnoite " pe la 1 8771 878, de Dionisie de la Nicula93.
Dintre meşterii zugravi mureşeni, pe Toader 1-a ales
Vasile Drăguţ, spre a fi aşezat pe treapta cea mai înaltă a
preţuirii artistice. " Cine a poposit măcar o dată - se măr
turisea Vasile Drăguţ, în faţa icoanelor Împărăteşti de la
Porumbeni, Bernadea, Iclandul Mare, nu poate uita inten
sitatea de sentimente care le învăluie, nici starea de muzi
calitate pe care ele o creează "94.
Pictura lui Toader Zugravu strânge tainic memoria
atâtor lăcaşuri dispărute (Roteni, Murgeşti, Păingeni), a atâ
tor obşti comanditare, ce şi-au pierdut, într-un răstimp fără
de milă, originea etnică românească (Crăciuneşti, Pănet,
Porumbeni).
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Abstract
Toader, the house painter
The research suggests the immeasurable ammount of the annihilated part of the artistic creation, ��ghout th� cennJr!e;;. b� the disappearance . of
_
context the slg
the settlements themselves, of the churches, by the lay wasting of the monasteries, by fires and many other mc1dents. It 1s surpnsmg m th1s
nificant number of the remaining testirnonies from the good and hard-working house painter Toader, of a post-Brâncoveanu age tradition.
Extremely active in the Mureş area, including those on the Mirage Valley, Toader is certified, by the results of his work, known until now, in 29
settlements, between 1 740- 1 764. To these are added thosc found in the patrimonial columns, without knowing their origin.

Lots of the rernaining testimonies from Toader are explained by his and his sleeping partners' desire to do his work and to make them last, by the
house painter 's efficiency. and also by the destiny of a better artist..

Ioana Cristache-Panait

Cercetător Dr., Institutul de Istorie a Artei, Bucureşti
Calea Victoriei, nr. 1 96,
Tel. 0 1 /4 1 3 1 978 (domiciliu)
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Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea)

2

3

4

1 . I Iopatta.

I coana "Mari a cu

Plansa 1

Pruncu l " -

,,Jvl(./1)' H 'ii!J ihe Ho�)' C hild" /,·n"

2. Baga11. Icoana de hram - "Sf. Tcodor Tuan" - . .Saillf TIJe·odmt> 'J irun " !cun
1 . R:o1ga i . Icoana ,.S I: Nicolae" -

'lo int Nicoln� " icon

.,.

4. Baga t i . Tcoam ,.Arhanghelul M t hai l " - .. 7 he .Arclumhel !vfichad" /,·on
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2

3

4

Plansa 2

1. Radcsti. lcoann " M aria cu Pruncu l "

2. Rndesri. Icoana

3 . R ud.:�ti .

..

.. Mary with tht·

,.Deisi:s" -

Usile împnratcStl" -

-

..

1/o�r Child" Icon

, . Dcisis " lw!!

The Em{Jerial Duor s " icon

4. Radesti . . ,Usile irnpara l esti " . Detal i i - ,. nw Emperial Doors " icon. Detail
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2

3
1 . Radesti.

"

4

Plansa 3

U si i!! im parat�.:sti". Deta l i i cu pasunea, din 1 743 - " The !.'.'mperial Uuors " /cun. Detailed, 1 743

nf'rhc r·lnser"

2. Radcsti. "Blagovcstcnia", pictura de pe usile dul•1pului vesrnântar - " 7 he Annuwlciatiull 11, pai11ting 011 the doors

doors ofthe closet

3. Rad <.: s ti . "Arhanghdul Gavril", d i n pich1ra de pc usi le dulapului vcsmântar - " ' n1e A rclwngel Ga!Jriel " lcun,
.fmm the painting on the

4. Mes:-�reac. Icoana

"

Mar i a

cu
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Pruncul"

-

. . A1ary with the
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Holy Child" Icon

IOANA CRISTACHE-PANAIT

3

l'lansa 4

1 . Murgt:!sli. Icoana "Mnrin cu Pru ncu l "

- .. Afan· ll'ilh rhe Huh· Chile/" Icon

2 . Roren i . Icoana "Marin cu Pruncul" - " Mar)' ll 'ilh the Holr Chile/" Icon
3 . Bcmadca. I coana îmrarnrenscn

�- 13crnadca. Icoana

..

Sf Nicolae"
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-

-

1 7u' l�·mperiol lcon

. , S'ailll Niclwlas " Icon
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Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea)

2

3
1.

Plansa 5

P�l �a . "l Jsil� irnpam l �s l i "

..

4
77?e /�mrwrio/ /)om�,· "

2. Pclca . .,Maria cu Pruncul" de Toader Zugravul ( dupa Eugenia Greeeanu) -

3 . Petea. Icoana .,Dcisis"

-

. . Ueisis " Icon

4. Chelani . Tcoana "Isus l l ristos" ele Iacov Z ug ra v u l lk la Rasi nari -
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Rasinari

.

.

., A!ft.11T 1vith th Hol)' Chil,/"

.!esus Christ " Icon, !�\' /acm• 7ugravu.Jiwn
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2

3

4

Plansa 6

1 . Po ru m b cni . Biserica si clopotnita - The Clwrch and

lslmici) -

l!e Bel/

2. Pommben i . Icoana ,,Isus T-histos" (cliseu Din Mari i Tst01i ci) - " Jesus Christ" Icon

1 . Pon1mbeni . .,! Jsi l e impara l esti" (cliseu Din M ; nii
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(clir:ln�)

The Emperia/ Dnnrs " (rfirlu?)

Toader Zugravul (sec. a l XVI I I-lea)

2

3

4

Plansa 7

1 . Craciunesti. " U s i l e imparalesl i " -

2. Craciuncsti . Icoana "Arhanghel ul Mihai l "

-

..

The Emperia/ Dom:1· "

Detail ()/',. Tlw Emepria/ f)oors "

.. The Archan�hel !vfichael" Icon

."1 . Craiesti. Detalii din pictura ,.Usi l or împaratesti"

4. Cuci. Icoana de Toader Zugravul - Icon
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2

3

l'la n s a X

1 . luci . l co:-�n:1 /ugrn v i l n ele Iacov ele 1:1 R :1sinnri
2. Paucisoara. "Maria cu Pruncul"

-

4

-

lnm t>ainted hy lru-mjimn Ro,·innri

.. !vlary ll ·irh rhe

3. Paing�ni. lcuana .Arhanghelul Mihail"

..

1/o�r Child"

The ArchanKhd 'vfichaef" !cun

4. P:-� i nge n i . Deta l i i din l cn an a " M ariei cu Pruncul", cu data 1 750 �i semnatura loadcr J:ug ravul - /Jelui/ '!lilw
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Toader Zugravul (sec. al XVI I I-lea)

2

3

4

Plansa l)

1 . lclandu Mare. Fragrncnl d i n Lârnpla zugravi la uc Toader 2 . Deag. Icoana ,,Arhanghelul M'i h a i l " -

..

3 . l'and. Ansa mblul b i seri c i i de lemn - The
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FragmentJivm the Temple painted by Toader

Assembly c>( lhe

T he A rchw''i�hel 114i� :lwl11"
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2

3

Plansa 1 0

4

l . Panet. Pictura m urala din altar, semnata Gheorghe si Ioan - A1ura/ Paintingjinm the A ltm; SÎf..,'7'1ed Cihem"Rhe and

2 . Panc.t. I co ana cu reprezentare�'\ .,Sf. Teodor Tiran" - !con H"ith the Representation ol . . Saint Theodor Tiron "
Toan

\. Berghia. I coana. Detalii (dupa Marius Porumb) - Icon. Dctail (a{ter Marius l 'orumh)
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4. Hartau. Icoana hramului .,Cuvioasa Paraschiva" - , . Sailll Paraschiva " Tcvn

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Toader Zugravul (sec. a l XVIII-lea)

2

3

2.

4

Plansa I l

/(.'(m
Hufcy Chile./" - Elensc1

1 . Harla.u. lcoana "Isus Hristos" - ".Jesus Christ "

Hartau_ "Maria

'-' l i

Pruncul" - Elensa -

.,

!Vfmy with the

Paintingji·wn

3 . Rcghin. "Arhanghel u l M i ha i l " - . . The Archange! Jv!ichue/"
4_ Regh i n . f"ic1 1 1rn rlin n l l ;n· -
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2

3

4

5
Plansa 1 2

1 . Icoan<� semnala de Toader Zugravul în 1 745, în Colecţ i a Arhiepiscopiei C rai o ve i (l u i Teodor Vo incscu) - Icon
signed bv Toader 711!(1mllt in 1 745, in the col/ee/ion of!he Archshnp�y o( Craiova

2. lenana "Arhanghelul M ih ail " , 1 744, în Colecţia b i sericeasca de In Vama Poste.i din Lugoj ( d u pa I oan S t rH ta n si
Vasile M u ntean) - . , Th e Arclwngel A1ichad" Tcnn, 1 744, in thc church coll<.!clion.kom Vama Pustei - T.ugn; (ojtr.r Ioan
Stratan and Vasile Muntean)
3. Dfu los. "Isus 1 Jristos

Pantocrator" (in Colecţia Arhicpiscopici Sibiului) cullection of the A rchihishopt)' ()fSihiu)

..

Jc1·us Christ Pantocrator" Icon (in the

4. Dârlos. ,,Deisis" (in Colecţia Arhkpisl:upici Sibiului) - •.. Dt:isis " (i11 the co llec tion q(the Archibishop1y r�/Sibiu
5. Icoana .. Maria cu Pruncul" (în Colecţia Dan Nasta) - .. Mw:r H'ith the Holl' Chi!d" (In Dan Na.,·ta �,. colfection)
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 1 83-1 89

Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la
căsătorie şi divo� (1750 - 1 850)

Familia este o celulă a societăţii omeneşti, care se
dezvoltă şi evoluează în funcţie de transfonnările societăţii.
Familia ia naştere în unna căsătoriei.
Societatea traditională a fost una eminamente colec
tivă. A trăi singur în lumea rurală era foarte dificil, iar după
unele studii, celibatul abia dacă atingea cel mult 5% din
totalul populaţiei. " Fir de aur ce nu se rupe decât la
moarte ", căsătoria se dovedeşte a fi în primul rând o nece
sitate economică, mai degrabă decât una socială sau un psi
hologică pentru marea maioritate a celor ce trăiesc la ţară în
societăţi preindustriale' . In mediul rural, prin căsătorie,
omul se supune de multe ori tradiţiei moştenite, contrar do
rinţelor şi idealurilor proprii, deci tinerii se căsătoreau con
fonn obiceiului satului respectiv.

biserica nu va renunţa la ideea de a exercita pennancnt un
rol important în viaţa individului. Lneori va recurge la
intimidarea individului în plan spiritual, refuzând asistenţa
sa celor ce nu şi-au îndeplinit îndatoririle religioase legate de
momentele majore legate din viaţa lor. Era un mod de a
lupta al bisericii în încercarea de a se impune. Chiar dacă
uneori, mai precis la sfărşitul secolului XIX, statul reuşeşte
să se impună, câştigând teren, ideologia sau, mai bine zis,
învăţătura bisericească se sedimentase în mentalitatea omu
lui de rând, acesta raportându-şi singur viaţa la credinţă şi
nonnele bisericeşti.
Apariţia familiei este explicată prin nevoia de legi
timare a amorului, fixându-1 într-un cadru legal şi opunân
du-i frânele legii, ale moravurilor şi ale religiilors.
Sentimentul iubirii, ca motivaţie a căsătoriei, se impune abia
din secolul al XIX-lea.

În media! rural, căsătoria era influenţată de interese
le materiale puse în joc, asupra cărora de cele mai multe ori
hotărau părinţii. Scopul principal al căsătoriei era nevoia de
a avea o consoartă spre ajutor şi petrecere, mângâiere şi
suferinţă comună, " împărţirea binelui şi a răului, a bucu
riei, şi a tristeţii în decursul vieţii ". Un scop era şi asigurarea
continuităţii familiei de a avea unnaşi " şi a nu se stinge sân
gele "2, era o familie de tip " lăstar ".

Andrei Pippidi considera că experienţa erotică a se
colului al XVIII-lea este o moştenire a epocii precedente,
care se încheia cu două concepţii despre dragoste: una a
castităţii, propovăduită de biserică, alta a vitalităţii, reco
mandată de nobilime şi Curte. La această zestre afectivă,
s-au adăugat în secolul XVII I nonncle de conduită ale
acelor " homines novi ", care se înfiltraseră tot mai mut în
rândurile vechii boierimi, impunându-şi propria morală li
bertină. Virgil Cândea considera că "fenomenul mult mai

În societăţile tradiţionale problemele legate de
încheierea şi validarea căsătoriei, ca şi de morala conjugală
au fost girate şi reglate de către biserică. Morala conjugală,
ca şi regulile care guvernează căsătoria, se sprijină şi s-au
sprijinit pe autoritatea scrierilor sacre, pe ideile sfinţilor
părinţi ai bisericii, ca şi pe hotărârile şi prevederile concili
ilor şi sinoadelor.

târziu, erotismul este la noi un subprodus al modernizării,
cu motivaţii exterioare aşezării genuine a sufletului româ
nesc ". Societatea românească din secolul XVIII se inte

grează peisajului est-european, în care Pierre Chaunu vedea
" o excepţie majoră " la modelul căsătoriei din restul conti
nentului în epoca Iwninilor6. Această excepţie surprinsă de
Pierre Chaunu se datorează persistenţei căsătorii lor precoce
specifice societăţilor preindustriale, ori secolul XVIII româ
nesc cunoaşte o asemenea realitate. Cum sptmea Petru
Maior despre căsătorie că ,, iaste tocmală sau Contract ",
multe căsătorii erau înfăptuite la o vârstă fragedă prin impli
carea părinţilor celor două părţi, Aunnărindu-se în principal
scopurile materiale şi financiare. In aceste condiţii este greu
de afinnat că între tineri ar fi existat unele sentimente de
iubire şi dragoste.

Fundamentele majore ale vieţii umane sunt legate de
natura biologică a omului (naşterea, legăturile intime,
moartea), peste care se vor impune legislatorii şi moraliştii.
Legile trebuiau să fixeze manifestările umane în cadre
legale bine delimitate, să legitimeze existenţa primară.
Legislaţia bisericii va reflecta întotdeauna necesităţile
momentului, ale epocii sau timpului, precum şi interesele
proprii. Biserica a reuşit să se impună asupra comporta
mentului indivizilor, însă, treptat biserica va fi nevoită să
accepte interferenţa puterii laice într-un domeniu ce îi
aparţinuse în exclusivitate. Astfel, se conturează acel " dual
ism " stat-biserică ce va funcţiona până la sfărşitul secolului
al XIX-lea. Această primordialitate a bisericii a fost zdrun

Arta galanterici erotice lipsea pentru secolul al
XVlll-lea din peisajul cotidian, cum remarcase De! Chiaro,
�urprin� c:ii nu i �e înlfimplase a vedea ca un tilniir sii fie

c i n ată o dată cu imptmerca de către Hcnrie al X V T TT-Ica a
divorţulu i . A tost primn negnre a drept11lui d ivi n asupra
om u l u i �i o v ictlllit� a putetii civile asupra bisl�riciil. Aceaslfl
colaborare între stat şi biserică era absolut necesară. S tatul a

îndrăgostit de o fată7. In

�eu!;>il oarecum să se impună, lucm ce se po;tte observa prin
mserarca unor art ico l e ce i mp un drept u l statului de a emite

hotărâri ce biscril:a le n.:fu:âi indivi:<:ilor. Pcnlm slal, omul nu
mai pu tea rărmîne în exclusivitate în s l�ra voin!ei d ivi ne .
Statul vedea in om, un mijloc prin care i n teresel e sale eco
nomice, po liti ce. m i l i tare trebuiau să se rcal izczc4. ' l otuşi

mentalitatea tradiţională, care era

marcată de morala hiserici i , înt<'i lnirca dintre doi tineri
a u tom a t trebuia să ducă la căsătorie. Pentru biserică,
dragostea prcmarilală nu avea o importanţă deosebită. În
om.i lcti ca sccolui Lii X V l l l şi înc e p utu l secolului X I X llirlul
sau dragostea între ti neri er.1 1 1 a spn 1 sancţionate.
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1 ·:xplicaţiile lu i Ion Gh i ca sunt valabile şi pentru
rca l i lii\ i lc secolului X V I I I .,pe vremea areea nu era lucru
lesne de u .li ,!!,alunt şi nu jiecine inddhnea a j(u:e curte.
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Când un tânărpunea un gând rău pe ofată, elputea să dea
ochii cu tatăl sau cu fratele ei şi atunci, nici una, nici două
popa Îi şi cânta " Isaiia dănţuieşte ", şi căsătoria deşi silită,
era valabilă ". Tot 1. Ghica arăta şi paza severă la care erau
supuse tinerele fete de către părinţii lor: " nici măcar peţi
torii nu le vedeau până nu se isprăvea vorba de căsătorie,
Încât ginerele nu era totdeauna sigur că a văzut bine faţa
logodnicei sale "S. Se poate vorbi pentru secolul XVIII
despre o criză sentimentală, în condiţiile în care morala
creştină era dominantă, era suportul vieţii spirituale.

Evident Vechiul Testament condamnă hornosexualitatea,
bestialitatea şi prostituţia, ca şi alte deviaţii considerate con
tra natwii 14.
Cu Noul Testament se produce o schimbare radicală
s'e perspectivă. Aduce glorificarea castităţii şi a virginităţii.
Intreaga doctrină a căsătoriei creştine se va organiza în jurul
scrierilor sfăntului apostol Pavel: " din cauza tentaţii/ar

fiecare bărbat să-şi qibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi
aibă bărbatul său ". In Noul Testament căsătoria este sim
bolul dragostei, remediu! tentaţiilor, datorie respectuoasă
între soţi.

Vis-a-vis de Eros, biserica ortodoxă a fost mai
înţelegătoare decât instituţia catolică. În ierarhia comu
nicării cu Dumnezeu, preoţii catolici se diferenţiau ca asceţi
ai castităţii, dorindu-se a se arăta că sexul implica totdeau
na, chiar şi atunci când era exorcizat de puterea sacramen
tală, o formă de păcat. Biserica ortodoxă respinge această
idee, în schimb ambele biserici recomandau o morală a
abstinenţei şi moralei caste. Această direcţie a urmat-o şi li
teratura religioasă. Idei noi se regăsesc în omiletica lui
Antim Ivireanul, în lucrările reprezentanţilor Şcolii Arde
lene. Biserica, în secolul XVIII, era interesată în menţinerea
controlului asupra sensibilităţii şi a încercat să explice sen
sul căsătoriei. Aceste eforturi se regăsesc şi în lucrarea lui
Samuil Micu, Taina căsătoriei ( 1 80 1 ) , în Teologia dogmat
ică [ ..} despre taina căsătoriei, Sibiu ( 1 80 1 ) , în Omiletica
lui Petru Maior. Toate aceste cărţi, nu se abăteau de la
mesajul tradiţional al bisericii cu privire la sensul iubirii.

În biserica Răsăritului, scopurile căsătoriei rămân
aceleaşi: procrearea şi căutarea plăcerii. Totuşi, cum am mai
spus, biserica ortodoxă se deosebeşte de cea catolică prin
două aspecte: admiterea căsătoriei preoţilor şi divorţul în
anumite cazuri.
Sîantul Ioan Gură de Aur consideră că " o căsătorie
în care soţul îşi iubeşte soţia, este o căsătorie în Domnul
Hristos ". Unirea conjugală este după el un rit sacru ordonat

de Dumnezeu ca mărturie a dragostei. El nu l,IJltreriează în
sine procreaţia. Cel care a fondat cu adevărat doctrina creş
tină a căsătoriei şi a definit scopul acesteia a fost Sfăntul
Augustin. După el raţiunile căsătoriei sunt următoarele: pro
les, fides, sacramentum (proles - procrearea şi educaţia
creştină a copiilor,fides - renunţarea la raporturi extraconju
gale, sacramentum - stabilitate şi indisolubilitatea căsătoriei
creştine). El consideră căsătoria sacră şi nu permite divorţul
sau recăsătoria, chiar şi în cazul în care unul din soţi este în
imposibilitatea de a-şi îndeplinii îndatoririle conjugale.
Virginitatea este considerată superioară căsătoriei, iar celi
batul preoţilor este considerat definitiv. Unirea conjugală are
drept scop primordial procrearea, contracepţia este exclusă
şi chiar raporturile conjugale ce nu duc deliberat la procre
are sunt condamnatels. Cum am mai arătat, biserica orto
doxă a fost mai îngăduitoare în anumite privinţe. În secolul
al XVIII-lea, dubla tradiţie romană şi bizantină se regăseşte
în discursul bisericii românilor din Ardeal, îşi va asuma, cel
puţin la nivelul discursului oficial, elemente din doctrina
augustiniană, cu rezervele impuse de tradiţia căsătoriei cle
ricilor, dar nu şi de acceptarea divorţului în totalitate.

Antim Ivireanul încerca să lămurească acest sens al
iubirii. Când vorbea de cele trei fapte bune ale blagosloviei
(credinţa, nădejdea şi dragostea) considera că " dragostea,

încă iaste, după cum zice fericitul Pavel, mai mare decât
credinţa şi decât nădejdea, temeiul şi vâlfol tuturor bună
tăţi/ar, care uneşti pre mulţi Într-una "10. Problema iubirii
era un element principal al vieţii afective, iar această pro
blemă putea fi rezolvată doar prin actul fmal al căsătoriei.

Discursul despre căsătoria creştină şi morala conju
gală a acumulat idei din societatea evreiască veche, din
lumea greco-romană, ca şi din morala creştină. Preceptul
biblic, pe care Sfăntul Paul îl recomanda corintenilor ( " mai
bine să se căsătorească decât să ardă "), era amintit şi
românilor prin intermediul literaturii confesionale. Căsă
toria apărea drept " leacul poftei şi bucuria omenească " în
Teologia Dogmatică de la Sibiu 1 1 .
Căsătoria era considerată un act fundamental, sacru,
divin, irepetabil, o taină asemeni morţii şi naşterii, " acest

Contract a-l înălţa la treapta tainei, cât la Creştini Căsă
toria iaste una din cele şapte taine "12 • Căsătoriei i s-a

atribuit o asemenea valoare, tocmai pentru a apăra viaţa
familială de capriciile umane, de influenţe religioase
păgâne, de a-şi îndeplini rolurile sale economice, sociale şi
culturale.

În secolul al XVIII-lea, discursul bisericii despre
mobilurile căsătoriei se asociază unui discurs analitic, de
factură iluministă, care venea dinspre scopurile politice po
pulaţioniste ale curţii vieneze: " drept aceia nu numai

prăsirea pruncilor, ci şi buna creştere a pruncilor este
sfârşit (scop) din cel mai dintâi al căsătoriei". Nu în ulti

mul rând, căsătoria şi relaţiile din cadrul cuplului reprezintă
unii din factorii de solidaritate între fiinte: " la cel de-al

doilea rând sfârşituri, să aduce ajutorul c;re-1fac unii alto
ra, adică muierea bărbatului, bărbatul muierii, părinţii
fiilor, .fiii părinţilor şi mângâierea şi slujba celor casnice ''16.

Pentru acel timp, căsătoria de cele mai multe ori a
fost o afacere de familie. Vârsta nu permitea celor în cauză

Vechiul Testament a binecuvântat căsătoria şi pro
creaţia. Creşterea numerică a " turmei cuvântătoare " era
considerată un lucru pozi ti v. " Creşteţi şi vă înmulţiţi " sw1ă

tmul din

dumnezeescului acela cuvânt: " Creşteţi şi vă fnmu/ţiţi"f. . . /.

Materia aceştii taine iastc hârhatu/ şi muierea cari vin cu
gând sâ lâcuia.1·ciî nede.1piîrţiţi. lani chipul sâni cuvintele
carele amândoi zic în bisericii, inaintea p!l!otului in auzul
tuturor (adecă): voieşti-mă'! voescu-te; urmând la aceste
cuvinte rugăciunile şi blagosloveniile preo tulu i �pre cea
desiîvcirşitiî indep linire a nunţii. luni sfârşitul iaste
înmulţirea neamului omene.I'L' si ÎncehlreG pohtei L'ei trupeşti
[. . .} " LI. Ln numiir mflrc ele copii cm o favoare divină In ul
timii instanţă şi nu o obligaţie. Pentru o incuraja inmulţireo,
doctrina Vechiului Testament admite� repudierea soţiei ste
rile şi ch iar concub inaj ul . Procreaţia era deci o datorie.

şij(wrle rar}i!c·iorii şi.fi,cioarcle să vedeau,

să se cunoască :;;i să inlrelină rel aţii de prietenie de lun gll.

duram

indemnurile date d e creator poporului lui, Israel;
" n unta iaste împreunare bărbat cu muiare .lpll! implinill!a

..

cât nici

decât

nu se cunoşteau " 1 7, Tn ceea ce privc:;; tc vârsta so�ilor la căsă

tOlic, exista ideea di femeile trebuiau să tic mai tinere

soţii. După conturarea opţitmi lor maritale ale tinerilor, pcn
tnJ încheierea unei cl\sl\torii valide trebuim1 urmate mili
multe clapL' in conformitate L'll prevederile lcgi�lative bisc
ricc:;;t i (:;; i laice). O condiţie esenţială era împ li n irea vârstei
curc�punzătu<uc de către ltncri pentru a putea încheia căsă

toria .

1 84

Căsătom lc la o vârstă prea u mpuri c au con stl tmt tma
din problemele epoc i i , �i, in cons(x�intă prevederi lt� l c�� s l a 
tive au încercat să le impiedice impunând amunilc limilc de
viirstft.
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Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la căsătorie şi diva�
Erau frecvente mariajele contractate sub vârsta de

1 2 ani şi dintr-o " Proruncă pentru nevremelnică căsăto
rie ", răspândită din 1 798 în Transilvania, se acuza faptul că

,.prea mulţi tineri având 14 şi 15 ani se câsătoresc (..) cu
fetele de 10-11 ani, socotind că prin una ca aceasta mai
bine vor putea ţine casa şi economia ei, şi nădăjduind că
vor fi (..) scăpaţi de recmţie ". Şi legislaţia din Principate
reflectă realităţi similare, stipulând că vârsta minimă a celor
căsătoriţi să fie de 1 4 ani pentru băieţi şi 1 2 pentru fete.
Absenţa statisticilor face dificilă evaluarea precisă a
frecvenţei acestor situaţii, într-un răstimp în care alte izvoare
indică şi căsătorii la vârstele relativ mari, de 20 sau 40 de
ani I X. Astfel de mariaje timpurii nu erau posibile decât din
iniţiativa părinţilor. O astfel de căsătorie preceda dezvol
tarea sentimentului erotic. W. Wilkinson observa: când o
fată împlinea 1 3- 1 4 ani părinţii începeau căutările pentru
a-i găsi un soţ19•

Şi în Ţrei Scaune întâlnim aceleaşi probleme legate
de căsătorie. Intâlnim căsătorii mixte. cereri de divorţ, acte
de preacurvie, de căsătorii înfăptuite la o vârstă fragedă a
celor doi soţi. Se pot observa încercările de reglementare a
acestor situaţii prin hotărâri şi dispoziţi superioare trimise
protopopiatului. Astfel, la 6 august 1 805, o dispoziţie supe
rioară trimisă din consistoriul neunit al Sibiului se adresa
protopopului în Ul1)1ătorii termeni: ., Părinte Protopoape

Noao iubite fi-atei Intru urmarea ţirculant!ui care la anul
1805 au fost trimis mai Încolo se face cunoscut fi-ăţii tale
milostiva rânduială gubernialiceascâ (...) prin care, adecă
fetele Înainte de 15 ani şi feciorii Înainte de 20 de ani să
opresc a nu să căsători; de cumva n-ar .fi la mijloc grele
pricini (..) din datoria.fi'ăţii tale va ji ca această rânduială
Întocmai a păzi cât şi prin subordinaţii tâi preo(i a purta
grija ca să plinească (. . .) "20. Se poate observa aici că este

tul Trei Scaune. Anumite cereri urmăreau revizuirea acestor
căsătorii, împiedicarea altora şi, în general, respectarea
nonnelor bisericeşti, Aron Budai, la 26 iulie 1 800, din con
sistoriul neunit al Sibiului se adresa protopopiatului astfel:

.. Cinstite administrator noao iubite! S-au Înştiinţat consis
toriumu1ui precum Ioan Grid, parohul de la Covasna au
slobozit doao căsătorii cu n1denie, de sânge adecâ: pe Ioan
Galea cu Paraschiva fata lui Ioan Negrea, amândoi din
Zagon care cu muierea lui cea dintâi aufost vare primare şi
pe Şerban Gavrin cu Maria /ata Radului Argesală, amân
doi din Păpăuţi, 2fraţi cu 2 vere primare sâvârşind cununia
aceea. Ţi săponmceşte ca rânduire pe oarece preot să lefie
pârâş, acesta În (... ) ceea ce va face, asuprăle să strângă,
atâta pefeţele cununate a arăta cu dovadă rudenia ce iaste
Întrânsele cât şi pe dispensăluitorii preoţi a da pricinile din
care aufăcut aceasta precum şi pe cununătoriul preot cum
a Îndrăznit a săvârşi cununia fără de rânduiala pro
topopească, fără cele trei vestiri şi doară nici .fiind paro
hienii lui; după a cărora lămurire hotărârea care vei găsi a
.face cu sobont! consistoriului cu toate actele spre revizie să
o trimiţi. Din consistoriul neunit Sibii (..) af.frăţii tale, de tot
binele voitoriu Aran Budai "23. Se poate observa că mai sus

numitul preot din Covasna era tras la răspundere pentru
fapta lui din altă parohie, fără a avea cererea de dispensă şi
aprobarea protopopiatului, a forurilor superioare, el nere
spectând astfel, normele impuse de biserică.

După rezolvarea acestor condiţii pentru căsătorie se
trecea la stabilirea momentului încheierii căsătoriei. Acesta
era stabilit, în general, în urma tranzacţiilor purtate din timp
de familii şi se stabilea după ritmul muncilor agricole, după
calendar, evitându-se perioada posturilor(24). Nu am întâl
nit cazuri în care căsătoriile să nu respecte . . timpul sacru ",
aceasta este o dovadă că, în general, căsătoriile se făceau
respectându-se ritmurile tradiţionale statomicite în con
ştiinţa indivizilor de-a lungul timpului.

respectată ideea conform căreia soţul trebuie să fie mai mare
la vârstă decât soţia şi faptul că vârsta căsătoriei a fost
împinsă mai mult spre maturitate (20 de ani la bărbaţi).
Acest lucru ne face să credem că la 20 ani tânărul dornic de
căsătorie nu mai putea fi influenţat tot în aşa măsură de
părinţi în luarea unor decizii. Oare am putea vorbi de faptul
că sentimentul iubirii câştigă teren, acum aflându-ne la
început de secol XIX?

După aceste demersuri urma cununia, care este o
taină prin care se consacră căsătoria. Cununia intersectează
două destine creştine (cuplul): .. ritualul " cu .. intimul" adică introducerea individului într-un act de celebrare a unei
vârste, a unei etape din viaţa sa, care include o gestică de
integrare într-o colectivitate - un , . rit de integrare ", prece
dat de ,. strigările în biserică ". Din perspectivă religioasă,
cununia este un ritual de validare a unei împliniri în planul
biografiei creştine, e un moment de concentrare în planul
trăirii şi al sentimentului religios25. Preoţii înşişi nu puteau
oficia cununi a, nunta fără .. balgoslovenia arhiereului ".
Acesta era încă un mijloc de a se controla, ierarhic, canoni
citatea actului; , . iar de se va face fără da blagoslovie -

O altă condiţie canonică şi oficială pentru realizarea
căsătoriei era absenţa unor legături de rudenie între miri. Se
cunoaşte, că la sat se um1ărea păstrarea averii şi neînstră
inarea acesteia. Nu prea era acceptată căsătoria a doi tineri
din sate diferite. Astfel, pentru a-şi spori şi păstra averea,
deseori părinţii recurgeau la căsătoriile între rude.
Un nivel delectabil în privinţa argumentării căsăto
riei este propria conştientizare, motivarea mariajului făcân
du-se prin propria determinare, când indivizii sunt conştienţi
de motivele ce i-au împins să se căsătorească: dragoste rec
iprocă, necesităţi sociale, diferite interese. Des partenerii
sunt influenţaţi de interesele materiale pe care le reprezintă
căsătoriile. Există multe cereri de dispensă de rudenie (în
prima jumătate a secolului XIX, dar şi în secolul XVIII), în
special de gradul patru; astfel ,. bunurile nemişcătoare

spunea un act din 1 767 - ( ..) acea logodnă rămâne în voia
arhiereului, au să o Întărească sau să o strice ". Normele cu

privire Ia căsătorie aveau menirea cu atât mai mult să asi
gure canonicitatea actului, căruia îi ofereau, în plin secol al
Luminilor, un suport mai temeinic, în sensul accentuării
unor practici tradiţionaJe26.

La cumpăna sec. XVIII-XIX, legiuirile din Transil
vania recunoşteau în căsătorie un act civil patronat de biseri
că, dând putere de lege unor practici statomicite prin inter
mediul tradiţiei. Este cazul logodnei, prezentată şi de teolo
gia ortodoxă ca o etapă premergătoare cununiei27.

(pământul) nu s-ar mai Împărţi", " averea ar rămâne
întreagă, şi apoi tinerii se mai şi iubesc "2 1 . Datorită

prejudecăţilor existente în mediul rural, alegerea soţilor sau
a soţii lor era limitată, căsătoriile în afara satului erau evitate.
Toate acestea au dus la o rată înaltă a căsătorii lor între rude,
rezultată din numărul mare al cererilor de dispense de rude

În Transilvania, spre deosebire de cele două
Principate, puterea laică a participat la reglementarea căsă
toriei într-o măsură mult mai mare. Se luau măsuri împo�
va acelor preoţi ce se abătcau de la prcscripţi i lt: legale. I n

nie. De..� aid reiese carac te rul îngust, autarhil: al ha�ei de pe
care se încheiau căsători i l c22. Cunoaştem, de ulitei :;;i poziţin
bisericii v i s-a- v i s de căsători ile intre mde. mai ales cele de
gradul doi :;; i tn:i, aceslea liind c..:onsideratc o deviere de l a
mornln cre:;; t ina.

În tâ l n i m cazuri de că sătorii între rude \>i în comita-

( 1 750-1 850)

1 85

1 7�4. Llll uec re t aulic cerca insistent respectarea celor trei
s tri guri în bi serică în vederea căsătoriei lor2�, iar un alt de
cret d i n 1 7g 5 obliga pc ti nerii căsătOI;ţi sl\ depună j Lu·fumînl
inaintea dregătorilor l oca l i . Oruonantn Vlhcminll\ d i n 1 787
prevedcn efectuarea cununiei rel i gi oase dupl\ aprobarea dată
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în prealabil de autorităţi29. Pentru a vedea implicarea statu
lui în reglementările privind căsătoria, trebuie să amintim
ordonanţa gubemiului din 2 1 februarie 1 788 emisă pe baza
unui decret al lui Iosif II, prin care se acorda consistoriului
competenţa de a da dispensă de căsătorie între rude, cu
excepţia lnrudirilor în linie directăJo, fapt care era total opus
normelor bisericeşti.

" Strigările " sau " vestirile " dinaintea căsătoriei sunt
prezente şi în documentele din comitatul Trei Scaune.
" Strigările ' ' se taceau în trei duminici sau sărbători conse
cutive în biserica unde locuiau mirii. " Publicarea " căsăto
riei a fost prevăzută atât de legislaţia bisericească, cât şi de
cea civilă, deoarece .. vestirile " însemnau o garanţie în plus
în realizarea unei căsătorii valide. Vestirile se adresau în
primul rând opiniei publice, care trebuia să sesizeze orice
piedică legată de acea căsătorie (dacă există relaţii de rude
nie, dacă unul din miri a mai fost sau are o altă nevastă, dacă
e un bUl). credincios şi nu hoţ, dacă e din partea locului sau
străin). In legătură cu aceste " strigări " au tacut precizări
atât Antim Ivireanu şi Petru Maior în omiletica lor, cât şi
reprezentaţii Şcolii Ardelene. Deci aceste "strigări '' au fost
impuse de Biserică şi autorităţile civile cu scopul de a fi
cercetaţi tinerii şi a evita neregulile în legătură cu vârsta lor,
gradul de rudenie dintre ei, starea lor civilă şi confesională.

tatea aulică�3. Foarte greu se desfăşurau în Trei Scaune căsă
toriile de religie mixtă. Protopopul era înştiinţat de cazul din
Budila, în care Ana Balint . . de lege reformată " dorca să se
căsătorească cu . . Ioan lui Gheorgh(e Nestor tot de acolo de
religiunea noastră răsăriteană "34. In astfel de cazuri foarte
greu erau eliberate adeverinţe, care să aprobe o astfel de
căsătorie. Acestea erau obţinute de la notariat şi abia apoi se
puteau prezenta la parohia de care aparţineau pentru a se
căsători. Neînţelegeri între uniţi şi neuniţi au existat şi aici,
atât în cazul căsătorii lor, cât şi al botezului şi înmonnântării,
lucru arătat într-un capitol anterior.
Căsătoria s-a destaşurat într-un cadru delimitat şi
impus de biserică. Biserica pentru a întări dreptul său asupra
căsătoriei, nu o putea rezuma doar la liberul consimţământ
al celor doi tineri, astfel s-a accentuat convingerea indi
vizilor că legătura lor era în acelaşi timp o uniune cu
Dumnezeu. Cei ce urmau a se căsători trebuiau să cunoască
foarte bine cele mai importante rugăciuni şi asta pentru \;ă
rugăciunea era cea mai intimă comunicare cu Dumnezeu. In
primul rând trebuia să se cunoască . . Tatăl Nostru " şi apoi
alte câteva rugăciuni. Uneori căsătoria era amânată până Ia
învăţarea acestora.
Deslaşurarea nonnală a vieţii de familie a depins în
bună măsură de motivele ce au dete1minat încheierea căsă
toriei. Conflictele întru dorinţele indivizilor şi pretenţiile
familiei sau cele ale comunităţii au generat stări conflictuale
şi au impus, în nenumărate situaţii, desfacerea căsătoriei.
Biserica şi puterea civilă au acceptat divorţul cu reticenţă,
fapt ilustrat prin condi�ile severe ce reglementau separarea
definitivă.

Trebuie să amintim poziţia lui Peou Maior, care a
cerut încălcarea reglementărilor în vigoare, anume iertarea
cu cele trei strigări dinaintea căsătoriei: ,. să-i binevoiască

a-i slobozi (de la Întreita strigare), Încât sau să se poată
căsătorifără Întreita strigare, sau măcar aceste strigări să
se poată face În cursul săptămânii şi Într-o zi de duminică
(21 noi. 1 787) "3 1 . Aceste propuneri ale lui fetru Maior nu
şi-au găsit rezolvare ele fiind însă, respinse. In anul 1 785, în
urma unui decret aulic, mirii ar fi fost scutiţi de ,. strigări "
dacă depuneau jurământ în faţa dregătorilor locali.

În Trei Scaune, protopopii s-au implicat în regle
mentarea comportamentului clerului parohial (care la rândul
lor urmau a-i îndrepta pe mireni) şi a diverselor probleme
ivite, printr-o colaborare permanentă cu episcopul. A existat
o colaborare permanentă şi între protopop şi preoţii parohi,
lucru ce iese în evidenţă din numeroasele scrisori ale paro
hilor adresate protopopului, prin care îi aduceau la
cunoştinţă problemele cu care se confiunta societatea.
D intr-o astfel de scrisoare aflăm relatări privind "strigările
în biserică ". Astfel, Ia 1 O octombrie 1 83 7, preotul Ioan de
la Covasna scria: .. Prea Cinstite Domnule Pmtopoape!

Vasile, fiu/lui Ion Ştefan din Ojdula are voie a trece la Întâia
căsătorie cu fiica Domnului Nicolae Cosneanu senior din
Covasna. la qare s-au Început strigările şi anume a două
strigări (. . .). Impiedicarea până acuma nu s-au ivit, aşadar
să bine voieşti a da cuviincioasa despenzanie spre a leputea
ceti tainele sfintei căsătorii. Pe lângă care am rămas al
sfinţii tale prea plecată slugă "32. Se poate observa opinia
preotului din Covasna, care considera, că. dacă după două
strigări nu s-a tacut nici o plângere spre oprirea căsătoriei,
cea de-a treia strigare nu-şi mai are rostul. Aceste " strigări "
s-au menţinut nu numai în secolul XVIII şi prima jumătate
a secolului al XIX-lea, acest obicei continuă să fie prezent
în hiserici şi azi, mai ales în satele şi zone le cu o putern i că
tradiţie. Acesta, este un rezultat al preocupărilor stntului :;; i

Poziţia bisericii se prezenta astfel: .. Încăşi vă
poruncim şi aceasta.· nimeni din voi din preoţi să nu În
drăzniţi a despărţi bărhat de muiare sau muiare de bărbat
( . .) că numai de să Întâmplă să aibă bărbatul cu muiarea
vrajbă Între dânşii (. .) Îndată şi să duc la preotul satului de
să despart şi-şi fac carte, care lucru nu creştinii, ce nici
păgânii nu-l fac; că unde Dumnezeu au împreunat (zice)
omu să nu despartă. Ce de va fi de despărţit să să trimită
aici la scaun pentru ca sâ facă despărţea/a pe pravilă "35.
Devierea de la morala conjuga!� şi de la preceptele
bisericii sunt vechi de când lumea. In principiu " toată

Împreunarea care este În afară de căsătorie a bărbatului cu
muierea şi a muierii cu bărbat, din legeafirii este oprită ".

Morala creştină, ca şi legislaţia în vigoare, taxa foarte aspru
comportamentele deviante rară drept de apel: malahia,
preacurvia, curvia (adulterul)36. Sursele atestă o serie de ast
fel de devieri, adulterul fiind grav condamnat. După cum
grăieşte Sfăntul Pavel la cartea cea dintâi către corinteni, în
7 capete zicând: .. iară pentnt curviefieştecarele a sa muiare
să aibă şifiestecare pre al său bărbat să-I aibă "37. Biserica
accepta divorţul doar în câteva cazuri, ca: adulter, conjuraţie
împotriva capului statului, intenţie dovedită de uciderea
soţului (soţiei), pierderea sau uciderea ratului cu intenţie
dovedită, lipsa timp de 5 ani de la domiciliul conjuga! sau
condamnarea pentru uciderea celuilalt soţ.
Biserica a manifestat o intransigenţă totală şi faţă de

concubinaj , a încercat sii împiedice concuhi n aj e l e, să l e
reducă recW"gând la o scrie de predici. Concubinajele tre
buie pnvitc şi ca o consccinţit a regl em en lări l or j uriuiee şi
morale ale comunităţii, ce încercau sll progrumeze via (a
afectivă. Sup�i vui.n!ci pă!intcşti, indivizii nu-ş i puteau
hotări singuri via\a. Tcnla\iilc dragostei, neimplinirilc,
povara unei căsnicii s i li te au împ ins indivizi i spre atituuin i
ncconfom1e cu m ora la civi lă �� rclig•oasă38. Cllsntotiile si l i te
le în tâ l n im şi în doc\Jmcntclc ce retlectă situaţia di n judeţul
Covasna. Nmncroasc cereri de divort ave<tu ca motive: băta
ia, adulteiUI. căs.'itoria s i l itâ t11cută de părin ţi lără ca tinerii si1
tic de acord.

di ţi on ale.

bisericii de a pune căsătoria sub protccţ.ia moralei tra

Întâlnim în Trei Scaune. situaţii cânJ preoţii erau
puşi in lit(;t oliciem tmor căsi"Jtori i mixte. t\s l lc l , Petru Maior
obsenra, re teti to r la Transilvnniu, că rom â n i i " s-au
în�re(oşat a S(' căsâtori L11 muieri de alt neam ", referindu
se�la o zonă în care alteritatea etnieii !;<Î co n fes i on al ă crease
conflicte putern ice, dqi di..� ătorillc iutctcutllt'�iunnlc (i nch! 
siv 'intre mtodoeşi şi uniţi) au fost reglementate de auton-

1 86

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la căsătorie şi divort ( 1 750-1 850)

Tentaţia păcatului a subminat puternic morala, anga
jând biserica într-o luptă grea pentru protejarea cadrJ,Ilui etic
tradiţional, mai ales contra agresiunii sexualităţii. In acest
spirit, un " Cuvânt pentrn curăţenie ", extras dintr-un text de
pravile reamintea că " nici curvarii, nici cei ce se spurcă
Înşişi pre sine nu vor dobândi împărăţia cent!ui "39, căci
" ceea ce e preacurvia Întrn căsătorie, aceea e minciuna
întrn toate societă{ile omeneşti: e o necredinţă.foarte păgu
bitoare; de unde s-ar cădea cei de iubesc adevănt! cu totul
să se despartă de cel mincinos, precum de cel preacurvar
bărbat se desparte nevinovata mireasă "40. Preoţii erau
chemaţi să vegheze la păzirea bunelor moravwi, de " a
căuta şi pricine ce s-ar Întâmpla între mireni împotrivitoare
legii (..) cum pentru curvii, pentrn răpiri de.fete, pentru vra
jbă şi neunire intru bărbat şi muiarea lui "4 1 . Biserica con
damnă aspru adulterul. Există posibilitatea destrămării uni
unii întemeiate prin căsătorie. Acest lucru se săvârşeşte prin
adulter. Din punct de vedere spiritual adulterul e un
fenomen abominabil, o trădare şi o apostazie, un rău care
începe în lumea spirituală şi tot aici se consumă.
Infidelitatea e atragerea voinţei unui soţ spre neant,
o tăgăduire a fiinţei, a creaţiei lui Dumnezeu, o negaţie în
care e cuprinsă împotrivirea faţă de har, căruia voinţa răz
vrătirii i se opune cu îndărătnicie. Gravitatea acestui păcat
nu apare în conştiinţa soţului trădător în profunzimea lui,
decât atunci când e privit din perspectiva efectelor sale
ultime, în eternitate. Infidelitatea conjugală e considerată
una din crimele cele mai grave, care pot murdări conştiinţa
religioasă42. Este de reţinut intenţia legiuitorilor de a arăta
fidelitatea în căsătorie ca fiind o normă de viaţă creştină.
Pentru a-şi apăra credincioşii de primejdiile adul
terului, biserica ortodoxă şi-a formulat principiile de con
duită morală în anumite canoane. Este de amintit canonul 58
al marelui Vasile, ce opreşte de la împărtăşanie 15 ani pe cel
care a săvârşit acest păcat şi canonul 8 1 al aceluiaşi părinte,
care opreşte de la cele sfinte pe preotul căzut în adulter43.

pentru un timp, a fost atributul forwilor ecleziastice.
Numărul mare al cererilor de divorţ de la sfărşitul secolului
XVIII şi începutul secolului XIX marchează începutul pro
cesului de criză al familiei. De cele mai multe ori s-a încer
cat salvarea căsniciilor, divortul nefiind acordat imediat.
Morala ortodoxă condamnă di�orţul propriu-zis, acceptând
primirea la recăsătorie a părţii rămase nevinovate (în cazul
adulterului).
Încă de la Constantin cel Mare, împărat creştin, era
posibil prin lege, ca omul pentru cuvânt de curvie să se
despartă de muierea sa, având drept de a se recăsători.
Petru Maior considera că "pricinile cele de căsăto
rie dinfire se ţin dejudecăTOria cea politicească, şi acolo se
cade să sejudece şi să se hotărască. Şi de aujudecat aces
te pricini săboarele, dintâi îngăduinţa împăraţilor au făcut
această. De unde, precum împăraţii acea putere o pot lua
iarăşi de la săboare o au dat: aşa Împăratul Iosif al
românilor aceste pricini luându-le de la judecătoria cea
bisericească le-au fost Întors dregătorilor săi celor
politiceşti la anul 1 786. Ci, acum iarăşi dându-se acelpriv
ileghion Besericii, protopopii noştii (..) aşa şi acum cu
săboarele salejudecă toate pricinile cele de căsătorie "46 şi
" iaste cădinţă a protopopi/ar ajudeca cauzele cele de căsă
torie "47 şi divorţ. Petru Maior a scris şi un tratat " Despre
căsătorie " în 1 790, dovedindu-se a fi un bun cunoscător al
dreptului matrimonial.
Acel " privilegiu protopopesc " de a "judeca
pricinile căsătoriei (..) ca protopopii ( . .) dară când se va
Întâmpla să desfacă de tot căsătoria să nu jie slobodpărţile
aceeaşi la altă căsătorie până când hotărârea soborului
protopopesc nu se va transmite la scaunul vlădicesc pentrn
întărire "4H. Astfel, numeroase cereri de divorţ au fost
adresate şi protopopiatului din Trei Scaune.
La 1 800 se dă un deliberat " În cauza căsătoriei a lui
Voica !Iona din Sepşi Sent Giorgi cu bărbatul său Ioan
Dreghici tot de acolo ". Pricinile pentru care se cerea
despărţenie erau următoarele: căsătoria ar fi fost !ară voia
părinţilor Ilonei, bărbatul său " nu era harnic de a ţine fasă
şi arfi cu purtare slabă " şi avea numeroase datorii49. Insă,
forurile superioare nu puteau lua în seamă astfel de pricini,
care nu erau destul de întemeiate, nefiind considerate grave
sau o abatere deosebită. Hotărârea luată urmărea îndreptarea
preoţilor pentru salvarea căsătoriei.

Până în prezent, problema divorţului între soţi nu a
constituit la noi o preocupare specială de teologie morală,
fiind mai mult un subiect de drept bisericesc. Singura
excepţie admisă în Evanghelie pentru desfacerea căsătoriei
este "păcatul adulternlui ".
Biserica ortodoxă şi-a stabilit atitudinea sa canonică
faţă de divorţ: " legătura de căsătorie Între două persoane,
încheiată legal se poate desface numai prin moarle sau
printr-un asţfel de motiv careprin sine însuşi e mai puternic
decât ideea bisericii despre indisolubilitatea căsătoriei şi
care distruge baza ei morală şi religioasă şi care, de aseme
nea este moarte, numai că În altăformă "44. Din moment ce
biserica e de părere că doar moartea aduce despărţirea
putem vorbi de o moarte spirituală, de o decădere spirituală
a indivizilor.
Petru Maior vorbeşte în scrisorile sale de mai multe
tipwi de moarte: " credinta ne descoperă, cum că este altă
lume mai largă, alt ochian de bine, şi de rău, altăfUrtună,
cu care sufletul acolo se îneacă, În loc de a ajunge la liman.
Aceasta aş vrea eu să vă arăt astăzi, adecă moartea cea
cumplită, care o aduce sufletului păcatul: şi .fiindcă două
sunt morţile ce se zic de pedeapsă. Cea dintâi e moarlea cea
trecătoare, adecă moartea timpului; o a doua e moartea

Tot legat de căsătorie am întâlnit un caz deosebit de
interesant în Covasna. Este o scrisoare a unui credincios
care recurge la cererea ajutorului protopopului. Din
scrisoare aflăm " că fiul mieu anume Ieremia Dobrosu
făcând încredinţare spre legiuita căsătorie cu Maria fiica
(domnului) Mihu Furtună tot de aicea din Covasna ". Acest
tânăr a dat " arvună de Încredinţare " în bani " acum îmblă
tori ". Acesta moare şi tatăl lui cere lui Mihai Furtună să-i
întoarcă baniiSO. Este singurul caz întâlnit când se acordă
pentru o căsătorie o arvună în bani.
Întâlnim şi cazuri în care motivul desfacerii căsăto
riei era bătaia, violenţa. Dintr-o scrisoare aflăm că preo�i
Ioan din Lisnău şi Nicolae Komşa sunt martori la judecăto
ria din Sângiorgiu în " cauza despărţirii soţilor Szoci Ianos
- cauza.fiind bătaia ' '5 1 . Tot din diversele scrisori aflăm situ

aţii, în care preoţi i emu traşi la răspuuJ�,;n; p�,;ntru pierderea
unor acte de că sătorie ( 1 !:147 - Dobolii de Jos), cazuri de infi
deli latc care cer o rezolvare urgentă (Chichiş, 1 R02).

trupului impn:uml şi a sufletului nm: c: moartf: stiiliiloare şi
vecinirii: eu vreau sti vii anii. câ u treia moarte, care se zice
moartC' de vină. C'SfC' mai rea deccît cele duuci rnur(i ce se zic
de pedeapsă . . . acea mnm1e e mai rea, care ne lipseşte de u
viaţâ moi .�lăvită (. . .) . .'>'e cade dacii s'i zicem c'i pt'icatul e u
moarte mai rea dC'rtit tnafC' morţile " "" 5.

Întâlnim şi documente care iitc referiri la casatoriile
silite, fot1atc şi care în nmJori tatca cazurilor nu merg (cwn
am nrl\tM mai �u�). o._. ht 1 S09, avem un net de divon. în
care lbzes Sara tace o plângere prolopopului că vrea să se
diVUl.lt>Lt" de hărhan1l �1111 Pasztor David cu care s - a măritat
din forţă. Mai o.punc că bărbatul său " nu e normal la cup

l'nmun�area d i vorţu l u i nu se thcca uşor, el era
lllributul auluriti:ililur �upe::ri oare, al mitropolitului. Di vorţul.
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ce . . Dumnezeu a unit " până Ia moarte57. În viziunea bi
sericii, divorţul echivala cu o moarte spirituală.

fapt care dovedesc o serie de martori "52.
La 1 786, Ghedeon Nichitici cerea, " protopopului
Kir Toma · · de a investi motivele ce au dus la . . necon
sumarea căsătoriei dintre Ion Kadar şi a muierii sale
!lina ··sJ. Deci întâlnim şi în Trei Scaune căsătorii neconsu
mate, însă nu cunoaştem cauzele. Am putea pune totul pe
seama faptului că aceste căsătorii erau mai mult " o afa
cere · ·. Se înţelege că sentimentele de iubire lipseau cu
desăvârşire.
Biserica admitea recăsătoria, mai ales în rândurile
văduvilor şi a văduvelor, dar şi a persoanelor divorţate dacă
aceştia nu s-au facut vinovate de desfacerea căsătoriei.
Biserica interzicea a patra căsătorie.

Recăsătoria era un fenomen cu largi implicaţii
sociale, depindea de nivelul mortalităţii, de m,!!ntalitatea
epocii, de particularită� biologice, religioase. In mediul
rural, în general, bărbaţii se recăsătoreau mai repede şi după
o perioadă mai scurtă de timp decât femeile, deoarece nu
putea munci singuri54.
Un caz de recăsătorie întâlnim şi în Sânpetru.
. . Intâmplându-să de muerea lui Ioan Şerban anume Maria
Tomii Ca/ta (..) de 4 ani cu un hoţ vestit anume Costandin
Băsculeţu În Ţara Rumânească au Moldova aufitgit şi (...)
până astăzi nu s-au mai arătat (..) şi vrând numitul ei băr
bat Ioan Şerban a să căsătorii " se cerea protopopului de a
înştiinţa pe soţia susnurnitului de a se prezenta la consisto
riu Ioan Şerban era slobozit de a se căsători cu o altă
femeie55.
•

Avem, tot legat de căsătorie, o plângere a lui
Demeter Judit din Zăbala, care a rămas însărcinată ca fată şi
a fugit cu băiatul, făcând cununie la preotul unitarian. Acum
regreta, cerea divorţul, iar copilul să fie întreţinut de bărba
tul său56. Neînţelegeri au existat şi între socrii şi gineri sau
nurori, se punea mare accent pe cantitatea zestrei. Toate
acestea făceau ca tinerii căsătoriţi să nu se înţeleagă, dorind
divorţul, apelând astfel la biserică.

Motivele cele mai frecvente de divorţ erau cele
legate de agresivitatea partenerului, rezultat al alcoolismu
lui, adulterului, concubinajului, ura şi sila faţă de soţul
impus cu forţa de familie. Cu toate consecinţele negative,
divorţul şi concubinajul ofereau individului alternative noi,
de data aceasta în conformitate cu tentativele sale de
împlinire.
O altă piedică, pe care o înlătura căsătoria, era
apartenenţa mirilor, locul de unde se trăgeau. Cum am mai
spus, căsătoria s-a desfăşurat într-un cadru delimitat şi
impus de biserică. Când unul din cuplu nu era din satul unde
se oficia căsătoria se cerea ., îndreptare .. sau dezlegare de la
parohul Ipcalităţii din care provenea unul din membrii
cuplului. In legătură cu cei ce fugeau dincolo de mun� sau
care veneau, căsătoria se desfăşura în anumite condiţii:
. . aşijderea nici unul din voi să nu îndrăznească vreun om,
sau vreo muiare streini, dintr-o altă ţară, au şi din ţara
aceasta şi săfie neştiuţi, până nu-i veţi cerceta ş-i veţi ispi
ti; pent111 că vin mulţi dintr-alte locuri depărtate şi se
însoară aici; pe la locurile lor au mueri sau muerile au băr
baţi şi lăsându-i aufitgit, sau sunt a treia cununie şi vine aici
ca să ia a patra muiare (- biserica nu accepta o a patra
căsătorie -) sau muiarea să ia alpatrulea bărbat, care lucm
iaşte cun,ie şi fărădelege (. ..). Pre unii ca aceştia fără
scrisoare de mărturie de la preotul locului lor, care să scrie
cum că nu s-au însurat, au s-au însurat şi i-au murit
muiarea, s-au iaşte a doua nuntă şi i să cade să mai ia încă
o muiare, să nu-i cununaţi, pentru ca să nu facăfărădelegi,
precum ca acestea multe ni s-au întâmplat de am judecat.
Iară de să va întâmpla şi nu vafi cu putinţă să ia scrisoare
de la preotul locului lor, (.. ) să puneţiprefieştecarele dintr
înşii lajurământ (..); iară care vorfi a patra nuntă nice cum
să nu îndrăzniţi a-i cununa "58. Motivele sunt destul de clare
pentru care erau absolut necesare acele acte de " dezlegare ".

În concluzie, putem spune că biserica a primat în
problemele căsătoriei până la sfărşitul secolului al XIX când
prin legile XXXI-XXXIII din 1 894, biserica pierdea dreptul
de validare a actelor majore din viaţa indivizilor. Biserica nu
a acceptat uşor acest lucru şi a luat măsuri proP"rii pentru
a-şi păstra cel puţin poziţia în conştiinţa umană. In faţa bi
sericii, căsătoria civilă nu avea valoare, dacă nu se încheia şi
căsătoria religioasă.

Divorţul nu se acorda imediat, exista o perioadă în
care părţile încercau să fie Jmpăcate. Era o perioadă de
" despărţire depat şi masă ". In înţelegerea bisericii, această
despărţire era una trupească şi nu una spjrituală, nu era afec
tat încă pământul sacru al căsătoriei. In schimb, divorţul
însemna şi despărţirea spirituală a soţilor, desfacerea a ceea
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The atitude of the Orthodox Church about mariage and divorce (1750-1850)
The church had had the precedence in the marriage problems until the end of the XIX" century when, through the laws no.
1894, the church lost the right to validate the major deeds in a person' s life.

XXXI - XXXIII from

The church undertook personal measures in order to keep its position, at lest in the human consciousness.The civil marriage had no value for the
church without the religious marriage.

Maria Băilă

Prof., Şcoala generală "Vârady Jozsef ",
Sf. Gheorghe, Str. Benedek Elek, nr. 20
Tel. 067/3 1 7773
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 1 9 1 - 1 95

Fenomene istorice şi demografice in Valea Târnavei
Mici din Evul mediu până astăzi,
in conformitate cu date ale toponimiei

Toponimia, ca disciplină de graniţă fiinţează la
intersecţia mai multor ştiinţe, respectiv lingvistica,
geografia şi ştiinţele istorice, şi constituie o veritabilă arhi
vă nescrisă. Toponimcle sunt nume proprii, nu se formează,
pc bază de abstractizare, ca substantivele comune. Unele
sunt strâns legate de nume de persoane şi se comportă ca
ele, însă se manifestă mai stabil şi nu se supun modei, unele
fiind rezultat al colonizării 1 .
Pentru epoca medievală se apreciază în schimb, că
documentele sunt instrumentul prin care vorbeau categori
ile privilegiate între ele - colectivităţi, aşezate în condiţii
privilegiate, indivizi proprietari, instituţii bisericeşti, iar
ţărănimea, ca obiect istoric, în probleme de danii şi confis
cări apare foarte rar. Toponimia folosită în documente nu
reflectă toponimia populară originară şi în multe cazuri este
inventată, datorită tendinţei sustragerii prin uzurparea unor
terenuri, pentru a induce în eroare suzeranul sau autoritatea
emincntă, deci rezultă din acte de samavolnicie. Până la
sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul sec. al XV-lea,
actele de danii şi cele de confirmări de proprietate cuprind
regiunile de şes, gurile văilor largi, regiunea colinară şi o
parte din cea deluroasă, cam între 1 /3 şi cel mult 2/5 din
totalul suprafeţei Transilvaniei. Informaţiile se vor comple
ta datorită lingvisticii, toponimiei şi etnografiei2. Se remar
că, pe plan etnolingvistic, că elementele de macro-, mezo
şi microtoponimie, indiferent de aspectul etnic al populaţiei
constituie .. un document de 01·a/itate incontestabil ", deoa
rece limba vorbită de o comunitate umană este realitate tot
atât de indubitabilă ca şi limba scrisă3.

cţionari şi colonişti -, convieţuia peste tot cu băştinaşii,
după cum dovedesc moncdclc, ceramica şi materialele con
structive4.

Academicianul Ştefan Pascu, în monumentala sa
lucrare .. Voievodatul Transilvaniei " se preocupa de analiza
unor toponime, alături de tcnninologia socială şi politico
instituţională cum este cazul unor termeni ca voievod, oraş,
sat etc. Studierea unor aspecte de acest tip întâlnim şi într. o lucrare mai veche a unui G. Popa-Lisseanu, . . Secuii şi
secuizarea românilor ". Documentul regelui Andrei al II
lea din 1 222 mărea teritoriul acordat teutoni lor, însă hotarul
dinspre răsărit al Ţării Bârsei îl formau brodnicii - arată
cercetătorul anterior menţionat, populaţia româno-slavă,
care a lăsat termeni toponimici precum Boroşineu, Sacsva,
Zagon, Covasna, Răchitiş etc., care numai ungureşti nu pot
fi.
Numele de Ciuc este de origine slavă, provenind
din cuka, însemnând vârlde munte, în slavă, iar Giurgeu!
este cea mai recentă colonie secuiască. Tot relativ târziu a
fost colonizată Valea Nirajului , care se învecinează cu cur
sul superior al Tâmavei Mici, după cum arată un document
din anul 1 274 al lui Ştefan al V-lea, . , dux Transilvanie!7sis ", pe când era asociat tatălui său, Bela al IV-lea. In
acelaşi timp, ţinutul de la Tiremia şi Teremioara, dar şi cas
trul regal, de la Veţa(Vecs), nu făceau parte din ţinutul
secuilor. In general, localităţile judeţului Mureş, numite
secuieşti, dovedesc (G. Popa-Lisseanu) tocmai originea lor
nesecuiască - inclusiv Târgu Mureş, în maghiară Szckely
Vasarhely. Mai mult, sccuii au fost creştinaţi relativ târziu,
după aşezarea lor. Dovada sunt cele peste 57 de localităţi
care poartă termenul de . . sfănt " în nume. Pe de altă parte,
pe plan administrtiv şi judecătoresc s-au păstrat, din forme
le vechi de organizare scaunele de judecată ( Sttihlc ), adop
tate şi de secui, ca şi de saşi, însă inexistente în Ungaria, ca
şi în Germania. Mai multe comune din Ardeal se numesc
după voievozii care au stăpânit sau au posedat acele comu
ne: Voievodeni (în perioada interbelică, în judeţul Făgăraş),
Vaidacuta (comuna Suplac, pe Tâmava Mică), Vajdahaga
(judeţul Cluj)5.

Vechimea şi continuitatea locuirii zonei Tâmavei
Mici, inclusiv etnogeneza şi creştinarea sunt urrnărite într
o serie de lucrări de specialitate, cum este recenta "Istorie
a Transilvaniei ", Ed. G. Bariţiu, volumul I, Cluj-Napoca,
1 997, sau lucrări mai vechi ale lui O. Protase, O. Tudor etc.,
cam 20-25 de nume fiind aşezări de pe Tâmava Mică
(aşezarea de la Gogan-Bahnea, tezaurul descoperit la Ale
cuş, jud. Alba), sau cel de la Dâmbău - în vestul Tâmă
veniului, ştampilele a două unităţi auxiliare romane,
descoperite la Tâmăveni şi în satul Ozd, vestigiile staţio
nării unei cohorte la Sărăţeni (inclusă azi în oraşul Sovata),
unitate care aparţinea de castrul auxiliar de la Călugăreni,
de pe Valea Nirajului. Pe de altă parte, se apreciază că deşi
materialul epigrafic este ceva mai redus decât în zona cen
trală a Daciei, vestigiile arheologice, numismatice din zona
Tâmavelor, Mureşului, Nirajului, dar şi în zona de pe Olt şi
Râul Negru a cunoscut o viaţă romană de intensitate remar
cabilă, in mediu preva l ent rural, cu centru de producţie
meşteşugnreascn (ceramice, s idem rgi e) , sa line , cariere de

p i at ri1 ele., cn şi ceti1ţile, cnstrc ale unor trupe auxiliare pc
limcs cxist;înd cel puţi n 1 O castre auxiliare de primă impor
tan(i.t . Romanismul, reprezentHt în primul rând de limba
vit;, latina uliciaiU �i popularn, nu era mai puţin viguros, ca
în restul provinciei, iar populaţi a imi&,'T'ată - m i l i tari, tim-

Academicianul Ştefan Pascu, într-o lucrare mai
veche6 arăta faptul că prin actele cancelariei maghiare se
schimbă numirile româneşti şi latine ale localităţilor sau se
adaugă o terminaţie maghiară la nume. Vechimea şi priori
tatea numelui şi a elemenutului românesc reies clar din
numele hotarelor comunale, în totalitate româneşti, chiar şi
at unc i când satul poartă m1m�: Ull!,'llresc. 1 \ra un obicei
nu·cut <�1 <� ulo rilăli l or mt:dicvak magh i are de a traduce
numdc român eş ti sau româno s l av e, sau, dacii nu, diideau
pu r şi simplu alte numiri. Denumiri le aeestca .. oficiale "
cr�1 ll cu tulul artificiale. nu aveau un supm1 vial)il şi ca
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NICOLAE VICTOR FoLA
tenţa a patru etape în constitUirea numelor . oficiale ".
Prima, pentru secolul XI- XII, corespunzând începutului
aservirii obştilor săteşti, a doua pentru secolele XIV şi XV,
a formării şi organizării marilor domenii feudale, etapa se
colelor XVI şi XVII, de recrudescenţă a iobăgiei, aflată în
faza gravă a şerbiei şi ultima, esenţială (sec. XVIII şi prima
jumătate a secolului următor), de reglementare a raportu
rilor sociale şi de birocratizare, odată cu întocmirea marilor
conscripţii oficiale, de înregistrare a populaţiei, clerului şi
credincioşi lor, de reglementări urbaniale şi întocmirea lu
crărilor cadastrului. Oficializarea toponimiei în limba ro
mână s-a făcut în cadrul reformei politico-administrative
făcută sub împăratul Iosif al II-lea în anul 1 784, numirile
româneşti primind girul oficial, alături de limbile oticiale
ale Marelui Principat - inclusiv germana, cu folosire priori
taTă, atunci, ca şi în perioada postpaşoptistă. Puţinele ex
cepţii, - concesii, desigur, se întâlnesc în unele colectivităţi
mari româneşti de pe Pământul săsescH.

vada, voda (în limbile slave), wasser şi 11·ater (germ. şi
engl.), pentru ramurile nordice12.

.

Această interpretare, cu anumite nuanţe, desigur, ca

. Vale a Spinului ", apar la P. Hunfalvy în . Etnografia
Ungariei ··, la Z. Gombocz în .. Limba maghiară ", dar şi la

.

.

Haşdeu, Xenopol, Sextil Puşcariu, Balint Herman, Dr.
Augustin Bunea, istoricul Blajului şi N. Drăgan l3, destramă
reţeaua de interpretări tendenţioase. care apar la J. Melich
sau la R. Roessler, punând hidronimul în legătură nu numai
cu folosirea variantei româno-slave, preluată şi de către
saşi. Interpretarea ca " Vale a spinilor " apare şi la doi emi
nenţi savanţi contemporani, E. Petrovici şi I.I.Russui4 (dar
şi la 1 . Jordan).
Această . Apă a Spinilor " au găsit-o slavii veniţi în
secolele VI şi VII şi n-au mai rebotezat-e, pentru că le era
uşor de înţeles, tot aşa cum au făcut şi în Slovacia şi în
Bulgaria de azi, unde Tâmava şi Tâmovo (Ţâmova) erau la
fel de vechi şi de uşor de înţeles pentru ei. In arealul româ
nesc întâlnim şi Tâmoviţa (Odorhei), Tâma-Mare (Satu
Mare), Tâmova-Arad, Tâmova-Reşiţa etc.
.

În perioada liberală şi a funcţionării Dietei de la
Sibiu, în pofida rescriptului imperial din aprilie 1 863 şi a
adoptării legii de folosire a limbii române în condiţii de
egalitate cu limbile oficiale (sept. 1 863 ), datorită opoziţiei
autorităţilor locale, limba română nu a fost folosită nici în
administraţie, nici în judecătorii. Lipsind preocupările ofi
ciale, românii - .. Gazeta de Transilvania " din ianuarie
1 865, au încercat să creeze un curent de opinie pentru a o
impune, aşa cum s-a întâmplat şi în anii 1 867 şi 1 868
(.. Pronunciamentul de la Blaj "), chiar dacă între timp
suportul lor legal a fost sfărâmat de regimul dualist9.

Motivaţia denumirii Tâmava, ca " Apa Spinilor " (la
L. Suciu), se explică prin faptul că bazinul hidrografic este
bogat populat de trei specii vegetale, de trei esenţe lem
noase, de talie mică şi purtătoare de spini, care fac aşa
numitele . schinării ", în componenţa lor intrând speciile:
Crataegus monogyna (păducelul), Prunus spinosa (porum
barul) şi Rasa canina (măceşul). Prezenţi în lizierele pădu
rilor, pe răzoare, pe margini de drumuri şi mai ales pe
păşuni şi făneţe de deal, sunt numite " specii pionere " , ca şi
celia (Stippa penala sau /esingiana), reprezentând zona
geografică de silvo-stepă, care are marginea de vest la noi.
.

Sistemul nomenclaturii localitătilor a fost influentat
de aplicarea unor legi - " Legea recen;ământului " ( 1 88 0),
respectiv " Legea colonizării " din anul 1 904 şi mai ales
legea de maghiarizare a tuturor numelor de localităţi. S-au
desfăşurat adunări de protest organizate de Partidul Naţio
nal Român, la Sibiu (decembrie 1 897), Arad - în aceeaşi
lună, în prezenţa lui Vasile Lucaciu, iar mitropolitul Miron
Romanul a cerut în Casa Magnaţilor amânarea discuţiilor
pînă când vor fi prezenţi şi reprezentanţii Bisericii greco
catolice, fapt neluat în seamă. La fel s-a procedat cu Memo
randumul de protest semnat de mii de femei germane din
Transilvania, a căror delegaţie nu a fost primită de către
Franz Iosif. Mai mult, numele maghiare apar şi în . Sema
tismele " celor două biserici româneşti. Pe Tâmava Mică,
Cetatea de Baltă era Ki.ikiilovar, Crăciunelul de Sus - Fel
sokaracsonyifalva, etc.l o

Dacă actualul municipiu Tâmăveni are nume rela
tiv recent - cum am menţionat anterior, vechea aşezare era
menţionată pentru prima dată documentar în anul 1 278,
într-un document de împărţire a unor pământuri - " terra
Tzcheu Sent-Martun " (colecţia Teutsch-Fimhaber), în
1 3 85 Dychewszentrnarton (la Csanky Deszi:i), tot la
Csanky în 1 332 şi apoi în 1 338 sa Zenthmartun, iar în anul
1 502 oppidum Dychewsent ". In 1 760- 1 762, în statistica
Bucow, un gennan sau un sas îl scria Ditse Szent Marton şi
abia în anul 1 854 " Statistica Principatului Transilvaniei "
îl grafia cu nume duble: Dicsi:iszentrnartin. Numele este
derivat din numele prezent în Europa occidentală şi cen
trală pentru Sf. Martin, episcop de Tour (Franţa). Numai în
Transilvania şi Banat au fost 1 6 parohii romane-catolice,
care, pentru a se putea deosebi între ele, au primit câte un
cognomen: Tâmăveniul era Dicso-Szent-Marton ( Sf.
Martin . cel lăudat "/,glorios "), iar un sat de pe cursul
Tâmavei Mici - Coroisânmartin (în maghiară Korodsent
marton).
..

.

În acest context mentionăm recursul făcut de către
avocatul dr. Romul Boila, î� numele Clubului comitatens
român Tâmava Mică, în chestiunea schimbării numelui
comunei Şoimuşul Român în Kiikiilesolymos (Şoimuşul
de Tîmava), ca şi în cazurile de " prigonire " a limbii
române, sau cu ocazia manifestării " voiniciei " (arbitrariu
lui de către autorităţile locale, privind folosirea localurilor
şcolilor confesionale româneşti din Boian de Biia) 1 1 .

.

Tot după ing. Liviu Suciu trecem la urmărirea pro
venienţei (originii) numelor localităţilor componente Bobo
halma, Boziaş şi Botorca, ca şi a hidronimului Şoroşpata, a
cărui rădăcină a dat numele Saroş.

Vom aborda câteva toponime semnificative, folo
sind date rezultate din cercetările valoroase ale unui pasio
nat al istoriei, regretatul inginer Liviu Suciu din Tâmăveni,
coroboratc cu aprecierile unor personalităţi ale istoriei şi
fi l o logi ei . Numele T ârnava - ca hidronim, iniţial, dar şi al

Bobohalma este denumirea satului din imediata

vecinătate (no rd ) a oraşu l ui de care şi aparţine . Este un
,

semn de dăinuirc percnă în zonă, chi ar dacă aeei pu(ini
răma�i în zonă au fost asimilati. o urmă a dăinuirii lor fiind
�i onomasticul patronim Baba, din zona noasl!·ă . Expe
rienta lor cfcmcr:i în centru l Transilvaniei este indicată de
topo ni mcl c : Bcşa ( azi Stcjcrcni, lângă Sigh.işotmt), Bcşinn u
(azi Sccă$Cl , l âi\Q;li Hln_j), Hcsil\ăU (n:zi Vnlcn b:voarelor,
M urcş ), dcriv mc din maghiaml Bcscnyo-pcccncg, la
riindu-i derivat din lati n escu l bi ssenus , ( i ar ei înşişi se
parc- că-i spw1cau bcssi). În graiuri lc turcicc aba şi baba
însemnau: tată, conducător hătnîn , şef militar, aşa cum

actualului m u ni c ipi u , Tămăvcni (din anul 1 94 1 , deşi în
p erioa d a i nterbelică i se spune<t neoficial Tâmava-Sămă1tin
sau simplu , Sămi'utin), provine dintr-un radical indo-euro
pcnn k 'er (daci eu l sar, romanul fân/, cu sens de uue), fimd
apropiat de verbul păstrat în s::ulScritii {âr := a trece pnn, n
traversa, a pătrunde (la G. Rcichcnk..ro n). lnsă " flÎrn ", din
trnu = spine (in slavă), (deşi ,.spi.nc" este i n co ntesta b i l de
origine latină), atunc i protocuropcanul ava nu poate fi
decât apă, prin fe n o m e n u l va a dat fonne l e de m'a, aq ua
(latlllă), aqua ( i til l . ) . e"u (frnnc. ). pcnm1 rnmurn suclicn şi

spune despre unul di ntre ei Anonymus (Magister P. ). Este
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vorba de Thomuzaba, nume compus din tomuz
(topu?;)=buzdugan şi aba=şef, deci " Tata(/) buzduganu
lui ". In scris este menţionată (după " Dicţionarul " lui C.
Suciu) întâi în anul l 332 şi apoi până în 1 732.

Boziaş, azi cartier al Tâmăveniului este o denumire
străveche, derivată din suvstantivul local hozie = socul
negru, cum i se spune în alte zone, (acelaşi sens şi în
"
" Dicţionant! explicativ al limbii române ). Ca semn al
tăriei, perenităţii şi prolificităţii cuvântului sunt şi azi în
limba română onomasticele: Bozea, Boze, Bozie, Boziu,
dar şi toponimele Bozianu, Bozieni, Boziaru, precum şi
recentele patronime din zona: Bozoşan, Bozoşanu,
Bozeşan. Bozia•este o plantă specifică terenurilor fertile şi
este vizibilă în păşuni, pe locurile de târlire (locul
strugurilor) şi aici s-au dezvoltat boziştile ", care metaforic
arată pământurile foarte fertile "(este cunoscută rodnicia
pământurilor dintre Pârâul Botorca şi cel al Soroşului, de
pe terasa a II-a şi a II I-a a Văii Tâmavei, Boziaşul fiind
satul lui Bozie (cnezii fiind menţionaţi aici în 1 46 1 şi
1 466).
Toponimul Botorca, numele unei mici localităţi de
la marginea Boziaşului, de pe valea omonimă, vine de la
denumirea unor izvoare ascendente, din poalele domurilor
gazeifere, întinse de la Cetatea de Baltă la Dcleni (Saroş),
cu emanaţii de gaze, care bolborosesc. Tema veche româ
nească bot a dat, datorită vechimii, o numeroasă familie de
cuvinte şi este prezentă în cuvinte ca: bot (boturi), s.n. =
partea anterioară a capului unor animale (botul calului, oii
etc.), dar şi capătul unor forme de relief (bot de deal). De
asemenea, celula special confecţionată de albinele doici,
pentru viitoara matcă (botcă), botul de cules struguri, res
pectiv numele a două păsări : botrosul şi botgrosul. Tema
bot dă noţiunea de cavitate, care se închide şi se deschide şi
un sens legat de orcă, onomatopeic apropiat de verbul a
horcăi (bolborosi), de unde a venit Botorca, însă aceste
denumiri, datorate izvoarelor mai sus amin iti te, se întâlnesc
şi la Corneşti şi Cetatea de Baltă.

Hidrifaia, altul ,. dnnnul saşilor " , iar al treilea, " via mag
na ", dinspre Coroisânmartin şi Suplac spre Târnăveni,
două localităţi conţinând în nume şi " vama " : Vameşodri

hei (Odrihei) şi Vamoşgalfalva (Găneşti, lângă Târnăveni,
aparţinând într-un timp Craiului (voievodului, iar după
1 54 1 principelui Transilvpniei), ca şi alte Craieştiuri din
Cluj, Neamţ, Bacău etc. In legătură cu numele localităţii
Coroi şi mai sus menţionatul Coroi-sânmartin (prima parte
a numelui), deşi cu folosinţă veche, una din posibilele
explicaţii ar putea fi un hipocoristic - numele unor con
ducători locali - şi la estul Carpaţilor, în Neamţ şi Vaslui • ?,
dar este prezent şi în Munţii Apuseni i X .
Străveche este şi rădăcina numelui localităţii Bălă
uşeri, toponim derivat din sanscritul .. bala " = forţă, vigoa
re, care a dat în română balaur, în sens de " Monstru, fiară
graoznică " şi de aici a derivat: Bal, Bala, Bal os, Balas,

Bălaj, iar ca localitate BaJa 19 (la 1.1. Russu are sensul de
. . mlaştină, loc mocirlos "). Sărăţeni, localitate înglobată azi
Sovatei, s-a considerat că ar deriva din limba latină, însă în
sanscrită " sara " este . . sărătură " şi este mai plauzibilă
derivarea din rădăcină comună20. Numele Praid al local
itătii de la izvoarele Tâmavei Mici derivă de la " Para ",
denumirea unui tip de aşezare tracică, sat întărit cu pali
sade, deosebite de dave. Sensul termenului " para " este, pe
de o parte " Împreună, de la ", dar şi ..fericire ", respectiv
. . Fiinţă Supremă " . Un ultim sens, care ne interesează aici,
este toponimie, . . Împrejurare, grămadă (şi de apă) ", deci
aşezare împrejmuită cu şanţuri de apă2 1 . De fapt, Sărăţeni i
a u fost un punct al complexului defensiv î n zona de deli
mitare a Daciei Porolissensis de Dacia Apulensis22, iar la
Praid, situat tot pc . . dntmul sării ", s-au descoperit cără
mizi cu inscripţia .. Legio V. Macedonica " (L VM).

Numele Căliman (al munţilor din nordul cursului
superior al Mureşului), dar şi localitatea Călimăneşti, de pe
cursul Târnavei Mici (comuna Fântânele), provine din san
scritul . . kaliman "=negru (sensul iniţial s-a pierdut)23.
Numele Sovata se leagă de sanscritul .. sa/a "=lăcaş, casă,
locuinţă şi .. Sova "=grai, slovă şi . . Salsovia ", care în limba
dacă, înseamnă ., locul unde se foloseşte scrierea ''24•

Şaroşpata, pârâu, vale şi terenuri agricole, vine de
la denumirea mai veche maghiară Şaro�patak = pârâul
noroios. Explicaţia numelui nu are însă o acoperire prac
tică. Care pârâu nu este noroios? Intrebarea este valabilă şi
pentru localitatea Şaroş (azi Deleni), în maghairă Magyar
saros, sat în partea superioară a Văii Şaroşului, precum şi
pentru localitatea de pe Târnava-Mare, Şaroşul Mare (în
maghiară Szaszaros = Şaroşul sătesc, pentru simplu motiv
că în timpul ploi, care sat cu uliţe nepietruite nu era noroios
= prima atestare a localităţii Deleni 1 332, .. terra Sarus ", ne
duce la o soluţie acceptabilă, derivare din slavul sari
saru=culoare. Denumirea văilor Ş�roş, de ambele Târnave,
a putut da şi numele aşezărilor. In limba română există
onomasticul Şaru (Dicţionarul onomastic român) şi topo
nimul Şaru-Dornei, în Bucovina. Culoarea apei acestor văi
se datorează eroziunii profunde (până la roca galbenă de
argile şi mame, dar şi unele emanaţii de hidrocarburi, în
nuanţele curcubeului, datorită difracţiei razelor solare colo
rează apa). Terenul agricol de pe valea Şoroşpata (expunere
sud) prezintă numeroase petece galbene, semn al eroziunii
active. Dacă maghiarii ar fi dat denumirea iniţial, ea ar fi
fost ca şi restul toponimclor autentic maghiare din Transil
vania: Sarapatok=Giodeni (Mureş), Sarpartoc-Sighişoara,

Problema împrumuturilor de termeni în limba ro
mână este analizată de mult timp şi unul din bunii cunoscă
tori ai problemei, filologul italian Mario Ruffini25 remarca
faptul că împrumuturile de la unguri sunt puţin numeroase,
deşi de o certă valoare culturală în ansamblu, referindu-se
la vocabularul militar, administrativ şi juridic, ocupaţii do
mestice, comerţ etc. Nu a avut loc o penetrare în masă a
unor elemente lexicale în limba autohtonilor, aşa cum în
limbile romanice din Occidentul Europei nu au pătruns ele
mente lexicale germanice, limba autohtonilor servind ne
voilor acelor civilizaţii superioare, existând raţiunea pro
priei conservări. Pe bună dreptate, unul din specialişti
români de prim rang26 remarcă că toponimia românească
este în proporţie de 80% românească, incluzând însă, pe
lângă fondul autohton şi toponime pseudo-slave, create pe
baza unor apelative şi nume de persoane de această origine,
împrumutate şi generalizate în limba română.
Privitor la folosirea numelor duble, remarca acade
micianului Emil Petrovici, referitoare la participarea unei
minorităţi oarecare la întemeierea aşezării sau la stabilirea
în local i tate (mai ales dacă grupul respectiv are o poziţie

Sarszcg (Sarsi-Oihor), de::ci cu substantivul sar, u�ur explic 
abil (caricra dt: lut, CclltJU UC o lăr i c ) !;ii JIU CU Ull aujccti v
comun tutror pâraiclor şi satelor. Deci derivarea: Pârâul
Şan1s-Şaruspatak-Şarospatak- Şarowata este posibi lă.

socialii superioarii) esle valahilii �i pentru Tâmava Mică.
Este cazul Şoimuşului Roman (Oiah Sollymos), O lah
Szt:nl Laszlo ( Laskăul Mare), Olah Szcp Mczcw ( Ş ona) ,
Olah Kotsard (Cuccrdca Romană) etc. 17 Un alt specia l ist
va l oros , N. Driig;m, pornind de la caracteristicile de org;mi
znre ale o bştii româneşti, i..t1.l1ucn\•1t�i de ocupa \i i l e econo
m ice spec ifice �i de densitatea rară a populatiei (chestiuni
urmările şi de eătn: acad. St. Paseu in .. Voievodatul Tran-

/Jalmca, com un a mare a zonei
fost .. nppidum ",
(în l i n •l><t maghiar:! Boyha, n ume::l e:: satului nord (comuna
Cucerdea), ar putea avea sensul de comitatul Tâmavci era
d e străbătut de 3 drtunuri: unul ce venea dinspre satul
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iar numele săsesc al Viişoarei este Heidel)dorf, derivat din
Besenyo=peceneg, " satul paganilor "3°. In schimb, Vese
"
uşul este Michelsdorf, " satul lui Mihail , Senereuş vine de
la Zender Uudecător), Hetiur era Marienburg ( .. satul
Mariei "), Nadeş provine din nadesch=stuf, Curciu (Kritsc)
"
este " loc desţelenit , ca şi Rode (Zagar)3 1 • Numele Filitel
nic (Felldort), în ungureşte FU!etelke vine din moselanul
"
Fell (în documente veli), însemnând .partea de sus a
aşezării32.

silvaniei ) vorbeşte de o primă etapă a dezvoltării satului
ca măieriste ": în maghiară " haza "=casa sau " telek "
(telke)=cătun, care atunci când creşteau ajungeau sate
(,Jalu " sau "fa/va '). Putem exemplifica cu menţionatul
'

,

..

Crăieşti, de lângă Tâmăveni (Kiralyfâlva), românizat Crai
falău, un alt Crăieşti, lângă Târgu Mureş, Cuştelnic (în ime
diata vecinătate a Tâmăveniului, Csudotelke), dar şi Şo
moştelnic pentru localităţile ce au " maghiar " în nume:
Biia (Magyarbene), Sânbenedic (Magyarszentbenedek),
Şilea Ungurească (MagyarsU!ye) etc. Apartenenţa etnică a
populaţiei este marcată - pentru anumite perioade, desigur
- de unele nume, păstrate în documente (sau cunoscute
doar de unii din locuitorii actuali): este cazul unor localităţi
"
cu numele " Szasz : Ceuaş (Szaszavas), Daia (Szâsz Daia),
"
Ormenis (Szâszormenyes) - " satul armenilor , iar ctno
nim este şi Tătârlaua. In localitatea Hărănglab, azi cu po
pulaţie mixtă română şi maghiară odinioară au trăit saşi,
care la 1 358 erau grupaţi pe o "platea Zanvthe " (uliţa
saşilor)29.

.

Am urmărit originea termenilor care stau la baza
acestor toponime, căutând să ne raportăm la dinamica
modificărilor istorice şi a structurilor demografice, în con
textul unor modificări generate de schimbările politice şi
reorganizările administrative. Nu avem preten�a decât de a
schiţa o parte a " traseului " acestor denumiri, consultând
tot ce este posibil pe teren ", inclusiv lucrări metodico
ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetări de durată, fina
lizate, care din nefericire, nu au văzut lumina tiparului.
Incheiem cu specificarea că, după primul război mondial,
conform " Dicţionant!ui localită(ilor Transilvaniei " a lui
Istrate şi Martinovici ( 1 920), Recensământului din 1 930, a
..

Satele cu populaţie săsească - de menţionat că saşii
nu au avut pe Tâmava Mică localităţi urbane - urmează şi
ele aprecierea lui N. Drăgan. Astfel, Jidveiul este Seiden,
Ţigmandrul este Zuckmanteil, Senereuşul este Zendersch,
Şona este Schonau, Cetatea de Baltă este Kokelburg, Fili
telnicul este Felldorf, Boianul este Bonnensdorf Cundul,
ca etnonim este Reul3dorf, adică " satul mşilor " (slavi lor),

" Nomenclatont!ui poştal al tuturor localităţilor din Româ
nia ", 1 940, însă şi rccensămintelor şi nomenclatoarelor de
după al doilea război, numele localităţilor zonei noastre au
"
cunoscut " stabilitate şi, în acelaşi timp au păstrat sub
stratul tradiţional, reflectând convieţuirea multietnică.

Note
1 . AL. GHAUR, Nume de locuri, Bucureşti. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1 972, p. 5-7.
2. 1. MoGA, Câteva consideraţiuni privitoare la cercetarea istoriei
Transilvaniei, în 1. MoGA, Scrieri istorice ( 1 926- 1 946), Ed. Dacia, Cluj,
1 973, p. 2 1 -24.;
3. AL. TosA, Toponimia Carpaţilor, în "Şcoala ardeleană" - revista de
cultură, Tg. Mureş, an II, 1 992, nr.8, octombire, p.6;
4. 1. 1. Russu, Românii şi secuii, Ed. ştiinţifică, Bucureşti. 1 990, p. 3 1 33;
5. G . POPA - LiSSEANU, Secuii şi secuizarea românilor, în "Revista
"
Fundaţiei Drăgan , nr. 5-61 1 989, Ed. Nagard, Roma, p.209-2 1 2 ;
6 . ŞT. PASCU, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1 944, p.68;
7. A. RĂDUŢIU, Nume populare de sate din Transilvania oficializate în
secolul al XVIII-lea, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie",
Cluj Napoca, XXVI, 1 983-1 984, p. 4 1 0-41 1 ;
8 . S . RETEGAN, Dieta românească a Transilvaniei. Ed. Dacia. Cluj
Napoca, 1 979, p. 1 28 - 1 29;
9. Ibidem, p. 1 59- 1 60;
1 0. M . P ĂCURARIU, "Politica statului ungar fată de biserica românească
din Transilvania în perioada dualismului 1 867- 1 9 1 8, Sibiu. 1 986, p. 3637·
I l N. V. FELA, "Mişcarea naţională a aromânilor din zona Tâmavei
Mici între anii 1 900- 1 9 1 8, în "Acta Musei Napocensis", Istoric, 33, II,
1 997, p. 1 38-1 39;
12. L. S U C I U, "C_âteva consernnări de toponimie târnăvcană-manuscris" ;
1 3 . A. But-EA, "Incercare de Istorie a Românilor până la 1 3 82",
Bucureşti, 1 9 1 2, p. 1 1 6, şi N. Drăgan, ''Românii în secolele al XI-XIII 
lea pe baza toponimiei şi onomasticii", Bucureşti, 1 933, p. 399;
1 4. E. PETROVICI, "Istoria poporului român oglindită în toponimie, Ed.
Academiei, 1 970, p. 245; 1. 1. Russu, "Etnogeneza românilor", Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 9 8 1 , p. 220; 1. IOHilAN, lucr. cit.,

românesc", Editura Acad. R.P.R., 1 963, p. 1 87 şi 290: pt. Bord, 1 .
C RISTA CHE - PANAIT, 0 conscripţie parţială din ] 767. din fostul comita!
al Târnavei în "Angvstia", 3 ( 1 998), p. 1 02 se face relaţia cu voievodul
Herbord;
1 6. ŞT. PAscu, Voievodatul Transilvaniei, Cluj Napoca , volum II, 1 979,
p. 320 şi MARTINOVICI, (STilATE, Dicţionarul localită�lor Transilvaniei,
1 920, - pentru localităţile judeţului Tâmava Mică;
1 7. 1. PATRUT, Nume de persoane şi nume de locuri româneşti,
Bucureşti, 1 984, p. 3 1 şi 1 02;
18. T. FRĂNCU, G. C AN D il E A , Românii din Munţii Apuseni, 1 888, 
Apud la N. N. Constantinescu, op. cit., p.249;
1 9. A. BERINDE, S. Lt](;OJAN, Contribuţii la cunoaşterea limbii tracilor,
Ed. Facla, Timişoara, 1 984, p. 56 şi 1. 1. Russsu, Etnogeneza românilor,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 9 8 1 , p. 259;
20. A. BERINDE, S. LUGOJAN, op. cit., p. 208;
2 1 . Ibidem, p. 73:
22. 1. FRENCZI, M. PETIC A, Limeşul Daciei. Contribuţii la cunoaşterea
sectorului Brâncovenşti-Călugăreni şi Călugăreni-Sărăţeni, în
"Apullum", XXXII, 1 995, p. l 4 1 ;
23. A . BERI"DE, S . Lu<;oJAN, op. cit., p . 1 2 1 ;
24. lbidem, p.75:
25. M . RLFFI�I. Istoria Românilor din Transilvania, Bucureşti, 1 993,
p.29;
26. E. PETRO\'ICI, op. cit., p.249;
27. C. SLCIL', Dicţionaml istoric al localităţilor din Transilvania, volum
II, Ed. Acad. R.S.R., 1 968, p. 1 3- 1 4;
28. N . DRAGA�, op.cit., p.38 şi C. SUCIU, op. cit., voi. li, p.3 1 , 1 76, 1 85.
29. Ş T. PASCL, Voievodatul Transilvaniei, voi.II, 1 979, p. 1 05;
30. TH. NAGLER, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1 992,
p. l 84, 1 90;
3 1 . Ibidem, p. l 80, 1 8 1 , 1 8(>, 1 90, 1 93;

:

p.

1 5. l't. Unhnea, la
1 11'2;

32. N . D1<A" " " ' ·

N . N. C'uNs i ANTINrsn·, .. Dil.:lioruuul uuuma."'itic

Toponimie �i istoric. Cluj, 1 928, p.37.

1 94

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Fenomene istorice şi demografice în Valea Târnavei Mici din Evul Mediu ...

Abstract
Historical and Demographic Phenomena in Târnava Mică Valley
throughout the Middle Ages to the Present Day,
according to the Data Given by Toponimy and Onomastics
The study presents a first attempt to approach the historical development of the fonner Tâmava county, laking into consideration the data given
by the toponimy and lhe onomastics and by the "experienced history".
Having ils own historical and demographic individuality, this region has always been inhabited by a main population of Romanians. Together with
the Romanians thcre lived a Slav population, too, but they were assimilated in no time by the Pecenegs and other migratory populations.
The Hungarians settled at the end of the 12th century and the beginning ofthe 1 3th century and succeded in conquering Transylvania after a long
resistance on the part of the Romanians. Szeklers. Gennans and the Teutonic knights were colonized here.
The Szcklers. with roots in severa] Turkish tribes rrom the Steppcs, carne to Transylvania rrom Panonia where they had lived together with the
Hungarians.
The Gennan Colonists camc from Flandra and Luxemburg rrom the Rhine and Moselle Valleys, or rrom Saxonia and they are known under the
generic name of "Saxons". Somc of them had settled on the banks of Tâmava Rivers.
The Szeklers and the Transylvanian Saxons had devcloped comunities and later on settlements with their own jurisidction.
The article presents relative data conceming the settlements, population, the demographic evolution as well as the historical life together in this
region, beginning with some archeological evidence.

Nicolae Victor Fola
Prof., Grupul Şcolar de Chimie Industrială
Târnăveni, Str. Republicii, nr. 30
Tel. 065 1 44 1 6 1 2
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Date privind emigrarea in Moldova,
in prima jumătate a secolului al XIX-lea,
a unor locuitori din Scaunele Giurgeu şi Ciuc

Pentru a împiedica emigrările, guvernul a luat
multe măsuri, care însă, nu au dat roade întotdeauna,
deoarece, scrie acelaşi 1. Nistor, nişte măsuri administrative
nu puteau zădămicii ceea ce izvora din nevoi sociale9.

Depre emigrările româneşti din Transilvania în
Ţările Româneşti au scris mulţi istorici români a căror va
loare este incontestabilă, cum ar fi Nicolae Iorga, David
Prodan, Ştefan Meteş, Ştefan Pascu, Ioan Nistor ş.a. Cauza
primară a acestui fenomen, potrivit lui 1. Nistor o găsim în
pierderea dreptului de proprietate asupra pământului din
întreg cuprinsul ţării cucerite de unguri. Pământurile culti
vate de ei nu mai erau ale lor, ci ale regelui, care se folosea
de ele pentru a răsplăti vitejia ostaşilor săi şi pentru a înzes
tra bisericile şi mănăstirile din cuprinsul regatului său apos
tolic 1 .

Trecerea Transilvaniei sub stăpânire austriacă, prin
tratatul de la Carlovitz ( 1 699) nu a adus modificări în situ
aţia iobagilor români, pentru că spre uşurarea soartei lor nu
s-a luat nici o măsură.
Una dintre cele dintâi măsuri administrative ale
Împăratului Leopold 1, în Ardeal a fost ordinul său din 7
noiembrie 1 699, prin care se opunea emigrărilor în părţile
turceşti, dar mai ales în Moldova şi Ţara Românească10.

Tot din '!Ceste pământuri au fost cedate şi
coloniştilor saşi. In acest fel, o mare parte din ţăranii
români, din proprietari au ajuns clăcaşi pe moşiile regelui,
ale nobililor, mânăstirilor şi saşilor. S-au menţinut ţărani
proprietari în Ţara Făgăraşului, în Banat şi în Maramureş2.

O serie de evenimente ca: ocuparea Transilvaniei
de către Austria; răscoala lui Francisc Rakoczy al II-lea
( 1 703- 1 7 1 1 ); ademenirea românilor de a primii unirea în
lege cu Roma; mişcarea religioasă a călugărului Sofronie
( 1 759- 1 76 1 ); interzicerea aşezării românilor în oraşe; înfi
inţarea regimentelor grănicereşti cu condiţia catolicizării;
răscoala lui Horea ( 1 784); refonnele regale neexecutate de
nobili, relative la uşurarea sarcinilor iobagilor, sunt etape ce
înteţesc acest procesl l .

Călcarea dreptului de proprietate a ţăranilor asupra
pământurilor cultivate şi moştenite a dat primul imbold la
emigrări3 şi au început pribegirile românilor dintr-un Joc în
altul, de pe o moşie pe alta, dintr-o parte a ţării în alta, pînă
ce ajunseseră în ţările vecine4.
Dezmoştenirea, la început, nu era identică cu
aservirea. Prin veacurile XIII, XIV şi XV ţăranii se bucu
rau încă de dreptul de liberă strămutare. Veacul al XVI-lea
e o epocă de multe şi mari frământări pentru viaţa
Transilvaniei. Izbucneşte răscoala din 1 5 1 4, iar luptele
interne se ţin lanţ, apoi cele cu habsburgii, care toate împre
ună istovesc forţele şi bogăţiile interne ale acestei provincii
şi alungă mii de iobagi de la vetrele lor, nemaiputând supor
ta poverile ce li se impuns.

În 1 742 şi 1 747, printr-o serie de măsuri, Maria
Tereza încearcă să uşureze sarcinile iobagilor, dar intenţi
ile ei rămân zadarnice. In timpul domniei ei, emigrările au
luat o asemenea dimensiune, încât în 1 746 a fost nevoită să
stabilească o comisie care să constate Ia fata locului cauzele
care împingeau R_opulaţia să emigreze. Oi� raportul acestei
comisii înaintat Impărătesei la 1 4 septembrie 1 746, reies
unnătoarele cauze: prigoniri din cauza credinţei religioase;
mizerii de natură politică, economică, socială; sarcina biru
rilor; starea umilitoare a poporului 1 2.

După răscoala din 1 5 1 4, condusă de Gheorghe
Doja, ţăranii îşi pierd libertatea. Speranţa de a redobândi
libertatea pierdută prin legarea de pământ, a determinat
numeroşi iobagi să treacă munţii în Principate.

Guvernul Transilvaniei porunceşte la 1 758 să se
împiedice emigrările românilor din ţară, iar cei ce îndeam
nă la emigrări să fie prinşi şi duşi la închisoare. De altfel, în
tot acest timp se succed ordinele gubemiale prin care se
stabilesc măsurile ce trebuie luate pentru împiedicarea emi
grării populaţiei în ţările vecine ( 1 707), păzirea riguroasă a
munţilor limitrofi ( 1 748), organizarea pazei pe toate
cărările ascunse din munţi ( 1 750), paza şi COI)Strucţiile mi
litare de la pasurile Ghimeş şi Oituz ( 1 750). In 1 760 orga
nizarea plăeşilor şi puşcaşilor a fost desfiinţată, şi regiunile
de la hotarul Moldovei şi Ţării Româneşti au fost milita
rizate. P lanu l militarizării a emanat de la generalul Rucow,

În 1 5 14, dieta Ungariei din Buda printr-o moţiune
cerea ca regele să intervină la conducătorii Poloniei,
Moldovei, Moraviei şi Austriei ca aceste ţări să nu mai
primească iobagi pribegi din Ungaria şi Transilyania şi
chiar să-i extrădeze pe cei care sunt deja acolo6. In 1 593
Dieta de la Cluj constata: trufaşii noştri iobagi adunându
..

se în cete mari şi ridicându-se se duc îndată În ţările
româneşti"7.
Dei;i i se iau rniburi de pază ale graniţelor ş i D i cta se
ses i ze ază in repetate n1nduri, totuşi iobagii continuă să
p l ece in Moldova şi Ţara Românea-.;eă, prim.:ipala �.:auzf1
consemnată fiind l ipsa de bucal�:.

T .a 7 noiembrie 1 699, guvcmu l transilvănean rap or
ta împărnt11h1i Lcopuld 1 că prihcgi1·ca locuitorilor peste
hotarele ţării, numai cu multe şi ma ri
storţllri poMc fi
impiedccilti\8.

care al u nei îndeplinea funcţia de guvemator c ivi l şi militar
al Trnnsilvuniei.

lea, allal in j udetul Arad, în apri l i e
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S i tuaţia n u se schimbn. Viitorul 'irnpărat Iosif' al I l
1 76H scrie dc�prc nobilii
com.lucători şi proprietarii de aco l o că se poarta rau cu
român i i şi de a c eea mulţi cmigrează l .! .

in vcncul

il! XVUI-Ica, em i grllri l e romiin.ilu1 îu cdc
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ANA DOBREAN
1 8 1 3 şi 1 8 1 4 şi în 1 8 1 6; din cauza recoltei scăzute; lipsa de
pâine _şi foametea; bani puţini; speranţa într-o viaţă mai
bună. In raportul din 1 8 1 6 apar şi nume ca: Tinka Theodor,
Kosar Konsztantin, Kintses Gergely, Nagy Orosz Mihaly
(am păstrat scrierea numelor aşa cum apar ele în docu
mente).

două principate române sunt în continuă creştere.
Răscoala lui Horea, din toamna anului 1 784, a fost
o incercare disperată de a scutura jugul iobăgiei.
Două conscripţii din 1 785 şi 1 789 ne confirmă ce
proporţii extraordinare a luat exodul românesc din Tran
silvania indată după răscoală. Conscripţiile acestea cuprind
numărul populaţiei pe diferite categorii la un număr de 330
de sate din judeţele Dăbâca, Someş, Turda şi Cojocna.

Faptul că în 1 805 la 30 noiembrie, Regimentul de
Infanterie prezenta măsurile luate în problema opririi emi
grării populaţiei din Bilbor, dovedeşte că din această local
itate au emigrat sau intenţionau să emigreze mulţi.

Din ordinul împăratului Iosif al II-lea s-au făcut
două conscripţii ale populaţiei din Transilvania, care con
stată 1 .577.5 1 5 locuitori in 1 786 şi 1 .550. 1 79 locuitori in
1 787, deci în curs de un an, o scădere a populaţiei cu
27.336 locuitori, ori aceasta, cum recunoaşte şi scriitorul
sas, 1. Hintz, a trecut în cea mai mare parte in Ţările
Române din vecinătate i s.

Într-o plângere formulată in 1 8 1 9, impotriva
autorităţilor militare, locuitorii români din Valea J idanului,
Bicaz, lvănuş şi Bilbor se arată că din cauza valorii nejus
tificat de ridicată a arcndei, ce o plătesc pentru munţii şi
pădurile revendicare, sunt nevoiţi să emigreze, pentru că nu
au cum să o plătească.

Un istoric maghiar de seamă, Marczali, relatează
că indată după răscoala lui Horea, în 1 786 pleacă in
Moldova nu mai puţin de 1 .992 de familii din Maramureş
şi în 1 789 un număr de 1 .500 de suflete din judeţul Turda i 6 .

O serie de evidenţe arată faptul că în 1 82 1 , din
această zonă un număr destul de mare de familii au trecut
in Moldova, dar s-au şi intors. S-a plecat din Sântimbru,
Tomeşti, Cârţa, Mădăraş, Siculeni, Frumoasa, Făgeţel,
Văcăreşti, Păuleni, Subcetate, Ghimeş, Ineu, Ciuc-Sân
georgiu etc. Printre aceştia întâlnim nume ca: Butunoi care la rubrica motivul intoarcerii
are trecut "amor
patria "-, S imion, Vaydoş, Borde, Daniel, Raduly,
Nemtzan, Petraş, Găină etc. De semnalat că Statj Muntjan
căsătorit cu Ileana din Sântimbru, la 20 octombrie 1 82 1 a
plecat la Bucureşti şi s-a reintors din motivul "amor

La 22 august Iosif al Il-lea a decretat desfiinţarea
iobăgiei. Demersul legislativ al împăratului a încetinit, ce-i
drept, mersul emigrărilor, fără însă, a-1 putea opri cu
desăvârşire. Emigrările continuă şi in cursul veacului al
1 9-lea.
Potrivit unor rapoarte întocmite de notarii scaunelor
Ciuc şi Giurgeu, şi înaintate Judelui Suprem Regal in anii
1 8 1 3, 1 8 14 şi 1 8 1 6 în Moldova au emigrat 482 de persoane
din localităţile: Izvorul Mureş - 56 de persoane; Bicaz - 1 50
de persoane; Subcetate - 7 persoane; lvănuş - 75 persoane;
Tulgheş - 49 persoane; Bilbor - 5 1 persoane; Corbu - 1 4
persoane; Ditrău - 1 2 persoane; Lunea d e Jos - 2 5 persoane;
Lunea de Sus - 43 persoane. Din cele 482 de persoane erau
227 bărbaţi şi 255 de femei. După grupa de vârstă situaţia
se prezintă astfel: între 1 -7 ani - 65; între 7- 7 ani - 1 1 ; intre
1 7-40 ani - 248; între 40-50 ani - 44; peste 50 de ani - 5 per
soane. Numărul cel mai mare al plecaţilor ilegali sunt din
Bicaz - 1 50.

patria " .

Un alt raport cu privire la situaţia celor fugiţi din
scaun, întocmit in 30 iunie 1 83 1 şi trimis din Joseni Judelui
Suprem Regal, arată că în 1 83 1 au plecat din Bicaz, Czepes
(Ţepeş) Janos cu familia (3 bărbaţi şi trei femei), iar din
Bilbor, Trutza Gyorgy cu familia ( 1 bărbat şi 2 femei) şi
Czurlya (Ţurlea) Toader cu familia (3 bărbaţi şi 3 femei),
motivele fiind pâinea şi banii puţini.
Cu siguranţă documentele studiate reflectă numai
parţial situaţia plecărilor in prima jumătate a secolului al
XIX-lea din această zonă, fenomenul în sine fiind complex
şi amplu, el intinzându-se şi în a doua jumătate a secolului.
De altfel, Bariţiu afirmă că fenomenul emigraţiei va creşte
după 1 860.

La motivele plecării, rapoartele consemnează: o
parte din cauza scumpetei şi a banilor puţini; o altă parte
însă, din cauza fricii de înrolare au fugit în Moldova în
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Abstract
Data concerning the immigration of inhabitants from the Giurgeu and Ciuc "Chairs"
in Moldavia, in the first half of the XIxthcentury
m

This rcsearch refers to thc Romanian immi6'Tations from Transylvania in thc Rom ian Countrics - "Ţările Româneşti " . Thc author prcscnts
documcnts that reflect thc situation of departures from that area in the first half of the XIX1 centwy Thc phcnomcnon is complex ; the documcnts
studicd by thc author prcscnt only partly the immigration situation.

Ana Dobrean
Arhivist, Direcţia judeţeană Harghita a Arhivelor Naţionale
Miercurea-Ciuc, Bulevardul Frăţiei, nr. 6
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Despre refugiafii transilvăneni primiţi de
Ţara Românească in anii 1848-1849

De obicei, şi nu-i de mirare, atentia ne este furată,
mai cu seamă, după ce a trecut nişte vrerile, de întâmplări
având dimensiuni colosale, arătate în texte aride. În fond,
istoria curge val cu val, val după val, purtând dincolo de noi
număr, fapte, icoane, nume ce dau substanţă istoriei. De ce
să fie amintite numai marile răzbpaie, marile revoluţii, ma
rile prefaceri politice şi sociale? In urma lor şi pe dedesupt
zac osândite uitării milioane, zeci de milioane de tragice
destine umane.

următoare: "La poalele muntelui Bocărghecia, dincole
de cordon, dar pe pământul Ţării Româneşti, au găsit
500 suflete bărbaţi, jămei, copii, rumâni transilvăneni,
lăcuitori pă proprietăţi ungureşti, fără vreun fel dă
arme", care, după răzvrătirile ce să petrecea astăzi în
Transilvania şi după cum numiţii arată, lovindu-să cu un
fel de război cu ungurii, îi buruiră; şi dândfoc şi pradă la
numitele proprietăţi, aceşti lăcuitori ( . ) pe baz de unirea
credinţei, alergară aici în ţară ca să ceară adăpostire;
pentru care ( . . . ) au pohtit pă subtcârmuirea respectivă ca
să-i puie sub paza săteni/ar, fiindcă numiţii " zic că îndată
ce ar afla că au încetat răzvrătirile din ţara lor voesc a să
întoarce la vetrile sale"2.

Pentru că s-au împlinit 1 50 de ani de la Revoluţia
din 1 848 şi pentru că ne găsim aici, în spaţiul, din lăuntrul
arcului carpatic, ne aflăm datori să credem cu tot sufletul
nostru că acel timp ne-a dovedit, o dată în plus, că Munţii
Carpaţi nu au fost graniţă între români, iar Ia vreme de răs
trişte, românii au căutat unul Ia celălalt adăpost şi
mângâiere.

Aşadar, chiar de la începutul exodului, nu mai puţin
de "500 suflete"...
Într-un timp neînchipuit de scurt, fenomenul va
atinge dimensiuni cutremurătoare. Satele Ţării Româneşti,
iar mai ales oraşele ei - Buzău, Ploieşti, Piteşti, Craiova,
Râmnicu Vâlcea, Bucureşti - se umplu de refugiaţi transil
văneni. Mii şi mii de familii! Ţărani, " ingineri, profesori,
preoţi, dame mai nobile, rătăcite de soţii lor "...3

Înfrânţi, paşoptiştii ieşeni s-au aşezat la Braşov, de
unde au putut să ajungă, Ia 3/ 1 5 mai 1 848, pe Câmpul
Libertăţii al Blajului. Revoluţionarii munteni au venit Ia
Blaj, însufleţindu-se de Ia transilvăneni mai înainte să se fi
întâmpinat cu ziua de 1 1 iunie 1 848.

Desfăşurându-se reuniunea, în care s-a ,făcut
această comunicare nu departe de frumoasa aşezare Intor
sura Buzăului, autorul a găsit de cuviinţă să facă loc unor
documente prioritare la locuitorii acestei aşezări, care sunt
ilustrative pentru situaţia generală. Deci:

Datorită unor cauze neprielnice şi în cea mai mare
parte obiective, au pierdut şi muntenii, rămânându-i Tran
silvaniei misiunea de a duce mai departe Revoluţia Româ
nă. Transilvania şi-a făcut datoria, neuitând însă, nici o
clipă de românii de peste Carpaţi. Dovezile sunt multe la
număr. Una din ele ar fi, de pildă, ordinul secretariatului
statului trimis în 23 septembrie 1 848 cârmuirii judeţului
Vâlcea. Potrivit decretului cinstitei Căimăcănii cu m.6 1 3,
" Gazeta Braşovului " (de fapt " Gazeta Transilvaniei"
n.n.), fiind cu totul, oprită de a intra în acest Principat, se
cretariatul pofteşte pe acea cinstită cârmuire ca să publice
în tot cuprinsul acelui judeţ această măsură cu adăugire că
oricarele să va dovedi că a primit în secret această gazetă
sau alte necenzurate să va pedepsi straşnic

"1848 noiembrie 22
Cinstitului Departament din Lăuntru
Cârmuirea judeţului Buzău
Cu raportul subcârmuirii plaiului Buzău, no. 2753,
primindu-să la cârmuire un număr de douăzeci şi patru
bărbaţi şifemei, lăcuitori din Austria, cari la 15 ale urmă
toarei s-au arătat lapicheturile de la graniţă din acelplai;
şi la cercetarea ce l�s-afocut au arătat că eifiind creştini,
cu locuinţă în satul Intorsura Buzăului, în ziua de 12 urmă
tor s-a pomenit cu unguri, care luându-i la război cu oştile
împătăteşti ce erau rânduite în apărarea acelui sat şi
biruindu-să aceste din urmă, au început ungurii a tăia din
săteni pă oricare întâlnea, a dafoc caselor şi a dărâma bis
ericile, cerând a să statomici legea lor; şi din mâna căro
ra abia scăpând cufoga, a năvălit să treacă în acel plaiu

1.

Este de la sine înţeles că porunca " cinstitei Căimă
cănii " va fi fost de multe ori încălcată. Din nefericire, legă
turile Transilvaniei cu Tara Românescă vor lua foarte cu
rând, în alt plan, o înfăţiŞare cu adevărat dramatică, datorită
purtării de-a dreptul criminale a ungurilor şi secuilor faţă de
români. Un prim argument în acest sens îl avem în rapor
tul din 1 8 noiembrie 1 848, Bucureşti, al Dejursţvei oşti
rilor româneşti către departamentul din Lăuntru. Tnsă, aici
cslc vorba despre un fapt cu o frecven[ă mai redusă in Ju
cumcntc: români i , plătind pentru câl au l(>sl J�: îrnpil•·t\i, îi
alacă ci pc unguri, lucrând ca pe vremea lui 1 Iorea. Cilal:

.. Comandi17.1 punr:tului Vcileni clei Munte ( . . )
im:unoşliinţeuzc'i âi lu 14 ule urnuilvurei au primit ştiinţâ
câ un numcir de _li.unilii mmâni lransilvclneni, sccipând din
goanu zmgurilo1; au venit fu pichetu Grnhotişu. cerând
.1·c:clpure... şi dupci cen·erurea c�' au .făc ut au dnvedit (:de

Buzciul, unde clinll"e clânşii au şi rude.

20 1

Cârmuirea prin ştafetci plecat supune cinstitului
departament a/ăturând ş i listă de numele acestor hăjănari
spre dezlegare dacâ pot fi i'ngâdui(i a sâ statornici i'n plaiul
Bu::1iul suu ;,·,i Înupoeze peste hutur; âici ucum se/ (in to(i
aceştia i'n arestul poliţii acestui oraş şi cu lotul fiindsăraci
.vă îndestulează cu hrant'i de la magistral ca arestanţi; pre
r.um şi desluşire r.um să urmeze la intâmpfare de a să mat
ivi şi alţi a1·emenea i'n număr mare "4•
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EMIL BuRLAcu
Raportul trimis de cânnuirea judeţul_ui _Buzău_ es�e
desluşit prin el însuşi ... Un grup de bărbaţi ŞI femel dm
Întorsura Buzăului este năpăstuit să treacă munţii în sud,
pentru că ungurii s-au întrecut în a-i ucide pe români, a le
arde gospodăriile, a le dărâma bi_sericile,_ a le călca p� cre�
dintă. Oare chiar au fost numm ungun? Nu are mmem
nirriic cu secuii. Ba, chiar recunoaştem că aceştia ne-au fost
alături în războaiele purtate de Ştefan cel Mare şi Mihai
Viteazul. Doar că, din păcate, în 1 848, au căzut în capcana
ungurilor spre a fi folosiţi ca vârf de lance împotriva
Revoluţiei Române.

Transilvania sileşte pe lăcuitorii ei a îşi căuta scăparea
aiurea şi mulţi dintr-inşii, prin unnare. vor trece în Valahia
pentru dobândirea scăpării: şi fiindcă legile �ubir�� d_e
_ Calma
oameni ne îndatorează a da azil celor nenorociţi,
cănia pentru primirea celor ce vor trece in Vc:la_hia dţn
Transilvania ( . .) a rânduit să (se) facă bună pnm1re refu
giaţi/ar transilvăneni, în!esnindu-le totodată şi lăcuinţe,
precum şi trebuincioasa hrană " 1 0•
Şi mai elocvent este protocolul privind constituirea
comisiei care să aibă în sarcină strângerea şi gospodărirea
mijloacelor destinate să asigure existenţa refugiaţilor de
peste munţi. Şi acest document poartă semnătura caima
canului Constantin Cantacuzino.

În raportul expediat din Buzău se dă, de asemenea,
amănunt de o valoare cu totul aparte: în plaiul Buzău
pribegiţii de la Întorsura Buzăului aveau rude. Orice
comentariu este în plus ...

un

" Starea primejdioasă întru care se află astăzi
lăcuitorii Transilvaniei a îndemnat guvemul românesc să
dea acelor lăcuitori după putinţă ajutor, Îngăduind tre
cerea aici în ţară a oricâţi vor voi; şi făgăduindfamiliilor
scăpătate, refugiate aici înlesnirea despre cele trebuin
cioase ale vieţuirei.

Şi încă un element: cânnuirea judeţului Buzău
cerea desluşire ce să întreprindă în cazul în care ar veni şi
alţi transilvăneni - , . În număr mai mare ". Răspunsul va fi
primit de la viaţă, grabnic şi peste toate aşteptările...
Rezoluţia la raportul amintit a fost comunicată
chiar a doua zi, 23 noiembrie, iar în a treia zi, 24 noiembrie,
s-a şi pus pe hârtie conceptul de recomandare către câr
muirea judeţului Buzău ca:

Spre acoperirea aceştii trebuinţe, Căimăcănia a
găsit de neapărat şi a .făcut să se deschiză o subtscripţie
obştească. pentru adunarea, dm; a sumelor ce să vor sub
scrie, a lor măsurată întrebuinţare in hrănirea şi înlesnirea
celor de trebuinţăfamiliilor scăpălate carele îşi vor căuta
scăparea in Valahia din Transilvania şi ţinerea comptabil
ităţii, Căimăcănia găseşte de trebuinţă a Întocmi o comisie
alcătuită din persoane cinstite şi vrednice de încrederea
stăpânirei. şi aşa numeşte mădulare acei comisii pe: D
luimarele logofăt Constantin Ghica, Luminăţia Sa Beizade
Dimitrie Ghica şi D-lui cluce111 Dimitrie Ioanide. . . " l i

" . . . pe acei lăcuitori să-i statornicească acolo În
plai, unde îşi au rudele lor pă chezăşia celorlaţi săteni de
bune purtări, îngrijind şi cârmuirea asupră-le cea mai de
aproape priveghere şi a fi supt straşnică poliţienească
măsură a nu să risipi nici unu din locurile unde se vor
aşeza; şi pă lângă aceasta să indestuleze şi pă cei scăpă
taţi cu trebuincioasă hrană "6.

În acelaşi registru glăsuiesc adresările, după toate
evidenţele către sluj itorii bisericii, ale mitropoliţilor
Neofit1 2 şi Nifon 13, aproape identice, Nifon, spre deosebire
de Neofit, nenumindu-i pe unguri drept autorii marii
nenorociri a românilor transilvăneni şi nici pomenind de
" împărăteştile oştiri " (ruseşti şi turceşti) ce au adus linişte
în Valahia. Aşadar, textul mitropolitului Neofit:

Şi era doar începutul imenselor suferinţe de care
aveau să afle toate aşezările Ţării Româneşti, ca şi cele ale
"Moldavei". . 7
În talazurile marelui exod vor fi luaţi şi alţii, în afară
de românii transilvăneni.
Ungurii şi secu ii, tulburători, care vor căuta scăpare
în Prinţipaturi, să se primească asemenea în chipul iubirii
de omenire, însă, cu neschimbata condiţie să depună
annele la graniţăR.

" Sfăntul evanghelist Mateiu, cap.24, precum şi
sjăntul evanghelist Marcu, cap. l3, Între altele zic: " ci
ntgaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta şi
măcar că acestea zicându-le pre iudei, metaforiceşte ăs
Înţelege multe pentru mântuirea sufletească. Dar tot Într-o
vreme a vrut să ne arate greutatea vremii din care să pot
Împiedeca oamenii ce vorfi siliţi săfogă în vremea emii şi
În scurt timp năcazul cumplit ce urmează să fie acelora
atunci. Şi iată din nenorocire şi păcatele oamenilor tocmai
această cumplită nevoe s-au întâmplat acum cu mulţi
lăcuitari din Transilvania şi din care partea cea mai mare
dintr-inşii sunt pravoslavnici, de o lege cu noi. Că din pric
ina rădicării şi cruzimii ungurilor au fost siliţi sa-ş1
năpustească tot ce au avut şi numai cu trupul În vreme de
iarnă, cu destulă greutate să treacă peste munţi şi să vie la
noi în ţară unde din mila domnului prin ajutorul
Împărăteşti/ar oştiri ce sunt acum aici, domneşte o întrea

Recomandarea venea, în 28 noiembrie 1 848, din
partea Căimăcăniei Ţării Româneşti, la sugestia generalu
lui rus Liiders, şi repetată în 1 5 decembrie, acelaşi an.
Nu sunt semnalate conflicte între românii transilvă
neni refugiaţi şi ungurii şi secuii pribegiţi în Valahia.
Principatele erau confruntate cu probleme deosebit
de dure. De aceea, nu trebuie să ne mirăm că a existat şi
" straşnica poliţienească măsură ". Vremurile erau prea tul
buri şi oamenii prea în mare număr, ca să nu se întreprindă
acţiuni mai severe în beneficiul ordinii şi al liniştii.
Personal, gândesc că s-a bătut prea multă monedă pe acest
subiect, şi cu intenţii critice nu întotdeauna foarte motivate.
Da, " politieneasca măsură " a p l anat şi asupm cel or ci in
Tran si l van i a, mai cu seamă, acelora bănuiti că ar asnmde
arme. Dar s uspi c iun ea !;Oi chiar persecuţii inver�unate s-au
îndrepat spre cetăţenii Ţării R omân eşti , v izaţi fiind mai ales
intelectualii, învăţători , profesori, preoţi participanţi la re
volutia dcdauJ?<Ilă la 1 1 iunie. Urcul p! cucupăiiluJ· a căLul
pc asigurarea de adftposl pcntn1 re fu g ia t i, a mij loacelor de
subzistcntă pentru toţi aceştia. Grija a fost generală, de la
Că i măcăJl i e şi fi·untea bisericii până la oamenii din cate
gori ile cele mni mndeste. Tatft, spre exemplu, un extms
dintr-un document semnat de caimacanul Constantin

.. Fiindcă

Cantacuzino:

starea

lucrurilor

de astăzi

din

gii linişte. Deci fiindcă şi poruncc'i a legii avem şi datorie
este ca să comp<itimim şi sâ aiutcim pe ''ei
nenoroâ(i la ne(:azurill' lm: eşti pohfif şi preacuviuşia la ca
să primeşti cu dragoste a '!iuta pe acei nenorociţi cu ceea
ce lniiloacele şi proiercisisul te va erta. Şi pentru un han ce
vei da imniilti platti t·ei aveo de /a milustivul Dumnezeu ".

jilantropicâ
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Chemării . . . chemări la care Iara a răspuns, curn s-ar
spune, de la vlildică la opincă, arălâ.nd .nu o lulbw·ătuare so
lidaritate uman::! în _gen era l , dm cea mai adâncă w aguslc uc
lrale pentru frate. In trm du r il c 11rhivistice sunt tczauri:<:alc
nenurnăr..tle doc um ente privitome la subscripţiilc pentru
rc fug i al ii i tra.nsilvăncni i, nu de p u\in e ori c u listele de nume
ale celor ce au su bscri s . De asemenea, destule documente
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Despre refugiaţii transilvăneni primiţi de Ţara Românească în anii 1 848-1 849

vorbesc despre cercetarea întrebuinţării acelor subscripţii, a
felului cum trăiesc refugiaţii şi dacă pot fi mulţumiţi de
_
găzdmre'4.
Era încă o dovadă a grijii purtate transilvăne
nilor de Valahia, ea însăşi o ţară lovită, sub apăsarea ocu
paţiei străine, umilite, cu sufletu-n zăbranic de mâhniri, si
lită să nu-şi poată ajuta prietenii până la capăt, cum ar fi
dorit.
Aşa, de pildă, spre sfărşitul anului 1 848, Braşovul,
văzându-se ameninţat foarte de unguri şi secleri ( secui), a
îndreptat spre Bucureşti deputaţie " care să ceară " ajutor
de arme (. . . ) de alte mijloace ". Căimăcănia nu putea,
fireşte, acorda acel ajutor în arme. Tot ce a izbutit
Constantin Cantacuzino a fost să se ., deschiză o suscripţie
obştească ", al cărei început a fost făcut, prin ,.slobozirea
sumei de una mie de galbeni de către excelenţa sa, Fuad
Efendi, în numele măriei sale sultanul, augustul nostru
suzeran " ...
..

De asemenea, parcă scuzându-se pentru neputinţă
şi cumva cu amărăciune sugerând Braşovului, de acesta
s-ar afla în mare cumpănă, Căimăcănia precizează că:

,. ... a îngăduit slobozenia de a intra în ţară oricâţi
din lăcuitorii transilvăneni vor voi să îşi caute scăparea
aici, fogăduind pentru cei scăpătaţi şi întrebuinţaţi înles
nirea dobândirii celor trebuincioase ale vieţii şi sprijinirea,
nepierzând din vedere datoria ce legile iubirei de oameni îi
pune de a să ajutora cei căzuţi în nenorocire şi dorind, în
aceasta de acum împrejurare, a dovedi lăcuitorilor bra
şoveni recunoştinţa românilor de aici pentru dobândirea
scăpării !ore la dânşii în mai multe rânduri deprimejdia ce
cu sine aduceau tulburările ce, după vremi, au fost în
Valahia. . . " 1 5
Aceste rânduri, care există din ziua de 3 0 decem
brie 1 848, sunt un îndemn ca încheierea să repete
începutul... Munţii Carpaţi nu au fost niciodată hotar între
români, iar la vreme de răstrişte, românii şi-au căutat unul
la celălalt adăpost şi mângâiere. De ce nu şi adaosul că
românii şi-au aflat răgaz de a se găsi unul pe altul şi la ceas
de bucurie, de bună petrecere? Din nefericire, asemenea
ceasuri sunt mai rare...

N ote
1 . Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vâlcea, fond Prefectura
judeţului Vâlcea, dosar 401 1 848, f.2.

2. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Obştescul Central, dosar
1 099 N1 848, f.5-5v.
3. Ibidem, dosar 5841 1 849, f.32 1 .
4. Ibidem, dosar 1 099 A/1 848, f.25.
5. Ibidem.
6. Ibidem, dosar 1 099 Nil.848. f.28v-29.
7. Ibidem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Administrative,
dosar 3/1 848, f. 609.

9. Ibidem, dosar 3/1 848, f.6 1 1 .
1 0 . Ibidem, fond Obştescul Control, dosar 1 099, N l 848, f.92.
I l . Ibidem, dosar 1099, N l 848, f. l 29.
12. Ibidem, fond Mănăstirea Mărgineni, dosar 336/1 849, f.5.
13. Muzeul Mitropoliei Olteniei, fond Mănăstirea Strehaia, dosar
9/1 849, f.79.
14.Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Obştescul Control, dosar

5841 1 849, f. 32 1 .
1 5.lbidem, fond M inisterul de Finanţe (Departamentul Visteriei), dosar
1 2 1 8/1 848, f. l , 1 V.

8. Ibidem.

Zusammenfassung
Uber die siebenbiirgischen Fliichtlinge, aufge-nommen
in die Walachei zwischen 1848-1849
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die Walachei i m Jahre 1 848/1 849, dessen Ursache die Grausamk�it
Der Beitra schildert den ossen Exodus der Rwnanen aus Siebenbtirgen in
auch Ung:!! Wld Szekler, dte n ��ht m1t der von Buda es� gele1
Rumănen
en
siebenbiirgisch
den
mit
dass
ist,
rkenswert
der Ungar und dcr S ekler war. se
d1e _d!e Walachet allen Fluchthngen erwtese� at, tst suc
eten Unterdriickung einverstanden waren. Die besondere Fiirsorge (Unterkunft und Verpflegm1g),
_
Wld
·der fliichtigen siebenbtirgtschen Famthen wurdcn von der Landesregterung emgelettet
. hebend . Dt·e getroffenen \1assnahmen zur Unterstiitzung
h
ervor
.
·
ettrug.
b
dazu
Ktrche
walachtsche.
die
Wld
Volk
iiberwacht, wobei auch das ganze

·

Emil Burlacu
Publicist, Bucureşti
Tel. 0 1 17462334 (domiciliu)

203

www.cimec.ro / www.mncr.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA, 4, 1 999, pag. 205-250

INVENTARE CU BUNURI ALE COMUNITATILOR ROMÂNESTI
ORTODOXE
DIN SPAŢIUL ARCULUI INTRACARPATIC
1n a doua JUmatate a secolului al XIX-lea
A

În memoria colectiva, ca si în literatura de specialitate, birocratia austriaca are o imagine negativa. Ea era/este aso
ciata întotdeauna cu mecanismele care asigurau strângerea contributiilor de tot felul prin care, într-adevar, asupra oamenilor,
a taranilor, în special, se exercita o adevarata spoliere. Numai ca, în acelasi timp, aceeasi administratie "tipicara" a avut si un
rol pozitiv în dezvoltarea societatii românesti, fie si numai pentru ca a creat, sau doar a sustinut, mecanisme prin care s-a
introdus si s-a perfectionat rigoarea, ideea de rigoare, de ordine, de respect pentru cuvântul scris. Toate acestea, într-o expre
sie succinta, se pot numi valente normativ-formative ale sistemului birocratic specific lumii moderne europene.
Mai aproape de subiectul nostru este însa acel aspect pozitiv al birocratiei care se refera la faptul ca el a facilitat chiar
a
mijlocit - crearea unor documente-surse de cea mai mare importanta pentru viata de zi cu zi a oamenilor din sec
si
olul trecut si, prin extensie, pentru cercetarea actuala a marii si micii istorii a românilor. Ca o cucerire târzie a istoriografiei
noastre este revelarea faptului ca românii au raspuns cu o seriozitate remarcabila cererilor insistente de a se crea tot felul de
evidente ce priveau propria lor existenta. Când liderii lor si-au dat seama care sunt dimensiunile valorii cuvântului scris în
societatea transilvana, au devenit chiar cei mai aprigi sustinatori ai . . . birocratiei, cu nuantari le de rigoare.
Înca de la începutul secolului trecut se cerea, întâi cu reticenta, apoi cu o motivatie din ce în ce mai bine explicita
ta, completarea corecta a "orbariului" si implicarea preotilor locali în aceasta lucrare. Prin chemarea expresa a Episcopului
Gherasim Adamovici, la sfărsitul secolului al XVIII-lea chiar, s-a sustinut o campanie de strângere la "arhivul conzistorial"
a documentelor care atestau proprietatea românilor asupra unor bunuri. Mai târziu, acelasi demers 1-a facut, insistent, Vasile
Moga. Daca nu cunoastem adevaratele dimensiuni ale acestor campanii, de strângere a actelor de proprietate într-un fond
central, este pentru ca Arhiva Conzistoriala din Sibiu a fost arsa, în mod intentionat, în vremea revolutiei pasoptiste. Într-o
Transilvanie în care actionau forte ostile românilor, ne putem chiar întreba daca nu cumva tocmai existenta acestor fondmi
a provocat pe "incendiatori"! I
Acest dezastru, consumat în martie 1 849, a avut grave repercusiuni asupra existentei economice, sociale, politice
si de fiecare zi a oamenilor, mult timp dupa furtunosul mijloc al secolului trecut. Noi îl simtim astazi doar ca pe un genocid
cultural, grav si el, evident. Dar, imediat dupa consumarea lui s-au initiat numeroase alte campanii de recreare/creare a
bazelor documentare ce priveau proprietatea comunitatilor românesti ortodoxe transilvane, si nu numai. Daca impulsul aces
tora venea de la Curte si Gubemiu, liderii românilor (Andrei Saguna, cu deosebire) au constientizat beneficiile pe care le
poate avea poporul român din realizarea acestor fonduri documentare si astfel el a devenit un campion al "birocratiei" mod
erne la români.
În deceniul imediat urmator revolutiei, inca din anul 1 85 1 , s-a îmegistrat prima actiune de inventariere, de data
aceasta a sigiliilor existente prin sate, prin parohii, în cadrul programului ce-si propusese ca fiecare parohie sa aiba sigiliul
sau, mai ales pentru ca parte din cele vechi s-au pierdut "în rebelie".
Tot în acest deceniu, fondul cel mai complex de inventare de bunuri - mai ales '·mosii"- s-a realizat în anul 1 854,
ca raspuns imediat la circulara "episcopeasca" nr. 580 din 1 854, întotdeauna invocata, desi au existat si altele. Aici se regie
menta totul: continutul inventarelor, modul lor de organizare etc. Pâna si dimensiunile hârtiei pe care acestea se scriau era
formalizat, dar nu dintr-o supralicitare a dirijismului, ci pentru ca acestea urmau sa fie legate într-o corpus bine standardizat
! (Anexal,ll)

Cererea din anul 1 855 - referitoare la inventarele de carti bisericesti si "nebisericesti" scoase din uz/vechi, chiar
rupte - este cel mai bine explicitata într-o circulara pe care o reproducem integral în anexa tocmai pentru complexiatea si
modernitatea nuantarilor subsumate intereselor cultural-nationale, anterioare chiar infiintarii Astrci. Aici se releva si un pro
fesionalism compatibil cu tehnologia actuala de pastrare a valorilor culturale, conceptiile despre valorificarea patrimoniului
Fondul din anul 1 !l68 - constituit din invent:1re de bunuri mobile si i m nhi l e - s-a rea li7at pent m a se m:lualiza
vechile inventare, dar si pentru nevoi anume. Tonul aproape predpi lal in care se cerc:: rc::a lizarc::a acestor documc::n lc:: este:: moti

clnvedindu-se valahi le si :L�IltZÎ.

vul. de:: gem:rulizun:u/ clcfinitivureu cartilor ILmduarc:
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În deceniile 8

si 9, procesele de realizare/reactualizare/reconfirmare a listelor de bunuri devin o practica într-ade

var curenta, iar munarul circularelor care dezvoltau complexele (vechile) formulare este deosebite de mare. (Anexa III)

În orice societate, inventarele de bunuri comunitare erau necesare si revizuirea lor se impunea datorita schimbar

ilor care s-ar fi putut produce, perpetuarii nedorite sau aparitiei unor neclaritati, neîntelegeri. Unele din situatiile problemat
ice erau generale, posibile oriunde, în orice parohie. Într-un spatiu cum este cel din Curbura Intracarpatica, alcatuirea
inventarelor de bunuri era chiar mai necesara, mai presanta decât în alte parohii, unde cel mai adesea se înregistra, ca o defi
cienta, doar confundarea bunurilor personale ale preotilor cu cele ale bisericii si cu portia canonica, de exemplu. În spatiul
care ne preocupa pe noi însa, acestor neajunsuri li se adaugau probleme speciale, mult controversate, litigioase chiar, cum ar
fi, de exemplu, aceea a împartirii veniturilor de pe unna unor pasuni sau paduri între mai multe biserici/confesiuni/religii

dintr-un sat, retragerea abuziva a unor donatii, nerecunoasterea unor stari de fapt, uneori, seculare.
Din multitudinea "cazurilor" generale si partic u lare care a influentat real izarea/ ncrcalizarca invcntarclor, e vocam
câteva din s ituatii le consemnate in documentele aflate in fondurile anali7.ate aici.

N r. cons. 1 54. 1 854
(. . . ) Preotul este Economul averei Bisericei si sluga ei , deci de lipsa este a se stii si a se cunoaste cum au economisit

Preotul cu acea avere ? Spre acest s!arsit am aflat de lipsa

a

râmlui si r:ffiduiesc ummtoarcle care tnti PP. Pmtnrmf'i �i

Administratori protopopcsti sînt strâns îndlltorati a le observa si adccn : de câte ori moare vreun Paroh, mai nainte de înlre

girca statiw1ci cu alt Paroh sau si administratorc (sa se faca II.II.) w1 l nvcntariu despre Biserica si despre toale ale Bisericii,
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a�eca despre starea în are sa afla Biserica, despre Clopote, Carti, Odoare,
Icoane si despre toate celelalte unelte Bisericesti
�
di? �auntru des re capitalul Biseicei, Casa parohiale si despre toate mosiile
bisericesti sau parohiale ( ... ) neîmplin irea aces
�
:
tei randueh or dm ce parte s-ar întampla nu va avea urmari placute
( . . . ).
Alexie Verzea din Satulung stie ca n-ar fi iertat pentru delasare si atunci trimite
Episcopului Andrei urmatoarea
.
scnsoare:
Inventare cu bunuri ale comunitătilor româneşti ortodoxe ...

Ecselentia ta Pria Luminate Stapâne !
,
Intârzi�t fiind din p�ia Preotimii, iara de alta parte din pricina boalei ce am patimit,
în trei saptamâni dupa pat nu m-am
..
.
putut nduca, SI Iarasi mai mult patru abia îmi veni în starea sanatatii, si asia tocmai acum umilit
astem înalt Ecselentii voas
tre inventariumul despre pamânturile, mosiile bisericilor si a preotilor daruite de pomana spre
vecnica pomenire dela buni
facatori de bine.
De�i eu lasân� a sa prescrie pe hârtie mai mare, însa masura tircularului am dat si la vreme când sa
va lega poate
ce este de pnsos a sa taia pe delaturi.
Spre care sfărsit facând datoriia mia relatie cu toata fiiasca supunere ramîi
Satulung, 25 dechemvrie 1 854.
Al Ecselentii voastre
Umilita Sluga
Alexie Verzia m.p. Prot si Asesor Conzist.
*

Prea Onorate Domnule Protop6pe !
Ordinaciunea Ven. nostru Scaun Protopopescu de dto 22 Aprilie a.c. Nro 1 04 numai Ia 1 6 mai o amu primitu si
pentru aceia la termenul de 3 mai nu nemu pututu face datoria. Acum dara cu toata supunere, alaturam aici Consemnare averi
ne miscat6re a bisericii si scoale nostre cu durere ca nu amu pututu la cele 1 0 puncturi din formulariu. ci numai la 3, ca ie
inzestrata Biserica si Sc61a nostra a raporta, dupa care suntemu
Ai Pre Onorata Domnia vostra
Breticu, 20 mai 868

Spiridonu Dimianu m.p.
Parochul locului
Ioan Boldea m. p. Epitrop

Radu Stenciucu m.p. Epitrop

Sinodu parochialu inca nu puturamu tine din causa ca oamenii nostri inca suntu la asediare (asezarile n.n.) viteloru loru in
munti si cu actele ce sa ceru totu in restantie raminemu.
S. Dimianu m.p.
Nota: Pe versa, urma sigilara în ceara rosie, apartinând lui S. Dimianu.
Scrisoarea este adresata: Pre Onoratu Santii Sale D. Domnu
Ven. Protopopu alu Brasiovului
Ioann Petricu
Cu plecaciune la Brasiovul
3 Scaunelor & Hidvegului
Din pricina acestor probleme speciale numeste mitropolitul Andrei Saguna pe unul din cei mai inteligenti, seriosi
si rigurosi dintre protopopii sai sa se ocupe de inventarele nu doar din Protopopiatul al Il-lea al Brasovului, ci si din cel al
Trei Scaunelor si al Hidvegului - Ioan Petric. Modul în care acesta a gestionat întreaga campanie din deceniul al 7-lea este
bine ilustrat si de un tip de document cumulativ care s-a pastrat si care are, cum însusi noteaza, nu mai putin de . . . 65 rubri
ci în cadrul a X capitole. Dar chiar si numarul tipurilor de documente este impresionant: Proces verbal sinodal, Consemnare,
Inventar, Scrisoare însotitoare, Evidenta obligatiunilor etc. Ca nici lui nu i-a fost usor sa obtina toate informatiile pe care le
dorea, se vede si din scrisoarea sa de mai jos:
Nr. I29/868

Escelentia V6stra !

Aici cu profunda reverintia (reverenta n.n.) sub stemu trei conspecte sub A,B,C impreuna cu 34 Protoc6le ale
Sin6deloru parochiale tienute in comunele bisericesci din Tractul Protopopiatului Il alu Brasiovului, Trei Scaunelor si al
Hidvegului de la Ianuariu a.c. inc6ce spre parintesca revisiune.
În 4 comune din Tractul Trei Scaunelor anume: Breticu, Kapa Martanosiu si Poiana Sarata nu se putura tienea pana
acum Sin6dele parochiale fiindu ca cei mai multi membrii sinodali sunt economi de oi, risipiti prin Romania.
Asemenea si în Cematul de Jos, care arc vreo 5 fiiii nu se aduna crestinii bueurosu ca sa nu fie constrânsi a con
tribui la biserica din matera ce s-au ridkal pana sub copcris si oeumn nu se p6te seversi, ear de se silesc a plati repartilia Lrcc
la reformati prccmu si trecura 4 tam i l 1 i .
În fme, l il Micoufillu din Tmclulu H iuvcgului nu nriltil parochul d i n care cam;a n u s-a tienutu sindu in ceste 6 l uni
.;�,.i

"-a

provocat sa ra.�pundia.

Cu

care pc lânga (. . . )
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Jomm Petricu m.p.

ANA GRAMA
Uneori, nu se alcatuiau noi docwnente de evidenta pentru ca se considera ca cele vechi reflecta suficint de bine realitatea din
teritoriu:
Nro 1
Prea Onorate Domnule Protop6pe !

De la Adm. Protopopesca din Poiana Sarata

Sinodiale, unde suntem provo
în urmarea înnaltei ordinaciuni a Eselentii Sale esita din 1 5 fevr. l 860 Nro 84 1 si din Statutele
si Membri Commitetului
Epitopi
cu
cati toti Parochii ca în toti anni sa tinemu într'a 2 Septemina a Junii lui Ianuarie o adunare
ulu biserices�u
Inventariwn
si
înpreuna cu tot poporu, care Adunare s-au si tinutu în 2 1 Iannuarie a.c. ca sa facem Protocolu
_
st Inventanu
asisderea
cel prescrisu, însa Membri Sinodului din Annul trecutu nu s-au scimbat, ci suntu toti în activitate,
l trecut.
Biserecii, cu nwnica n-au crescutu, nici n-au scadutu, ci amendoue Ojectele au ramasa întocma, ca si în Annu
odata
tot
Despre care teindu-mi (tinându-mi n.n.) stransa Datorie viu cu supunere a va reporta, ramaindu
Al prea onorat Domniilor vostre plecata Sluga Ioan ? m.p. Paroh
Poiana Sarata, 29 ianuarie 868.

Inventarele pe care le reproducem/le invocam în continuare nu acopera toate localitatile din spatiul ce ne intereseaza
din, cel putin, urmatoarele motive:
în unele nu au fost alcatuite astfel de inventare (vezi scrisoarea anterioara);
unele au fost înregistrate în actuala arhiva curenta si nu se mai pot regasi decât, eventual, printr-o actiune extrem de labo
rioasa;
unele s-au prierdut, pur si simplu;
noi insine am facut o oarecare selectie retinându-Je în special pe cele ce aduceau un plus de informatie în comparatie cu ceea
ce s-a publicat deja pâna acum;
am retinut cu deosebire pe cele care reprezinta nu doar un continut interesant, ci si, în sine, un TIP de docwnent aparte, impor
tant si pentru studiul civilizatiei rurale a scrisului, de care este imperativ sa ne ocupam în acest stadiu al cercetarilor etno
istorice.
Gruparea documentelor s-a facut dupa deceniile în care ele au aparut si pe care le ilustreaza: deceniul 6, 7, 8, 1 O ale
secolului al XIX-lea. În interiorul fiecarui deceniu, ele sunt aranjate alfabetic desi provin din protopopiate diferite. Faptul se
datoreaza mai ales conjuncturii în care, de-a lungul acestei jumatati de secol, chiar daca structura protopopiatelor nu a sufer
it modificari majore, trecerea parohiilor în subordonari diverse, dar mai ales arondarea si rearondarea fii ii lor a produs o oare
care inconsecventa în aranjarea lor. În esenta, "subiectii " nostri sunt parohii din protopopiatele Trei Scaune, Hidveg si, par
tial, Brasov II.
Documentele sunt manuscrise, cele din deceniul 6 grafiate predominant cu caractere chirilice (alfabet de tranzitie
!?); cele ulterioare, scrise cu litere, au creat anwnite probleme speciale pentru transcriere, datorita grafiei latine, maghiarizate
în multe cazuri.
Ne-am permis câteva licente pe care le evidentiem aici:
-

am completat cel de al 2-lea "i" de la genitivul sau dati\ul, ori pluralul, unor cuvinte (juratii, bisericii etc.), mai ales în cazul slovelor, când

ultima litera este un "'" si u.
- am introdus uneori

- J de la numele propriu IOAN l-am transcris 1:
"
- IJ este u n dreptunghi si reprezinta "cvadrati (stânjini);
- în tabele am folosit " , - asa cum sunt grafiate în documente, chiar daca aceste semne nu aveau \'aloarea pe care o au astazi;

- pentru ilustrarea modalitatilor de scriere, graitoare si pentru studiul limbii vorbite sau scrise si pentru procesul caruia aceasta i-a fost supus,
pentru sesizarea nivelului de adaptare la limba de cancelarie etc .• nu am procedat la unele modificari care , probabil, ar fi fost utile si nu am completat cuvin
tele prescurtate decât acolo unde ni s-a parut absolut necesar.
- acolo unde textul nostru este cules cursiv, el este echivalent cu un citat'text original.

Speram ca datele pe care le-am retinut aici sa fie utile cititorilor acestei publicatii si chiar, asa cwn au fost si pen
tru noi, nu doar semnificative ci, adeseori, cuceritoare.
Prezenta lucrare face parte dintr-una mai extinsa2 care si-a propus sa realizeze un tablou cât mai aproape de real

itate al starii în care functiona o obste rurala transilvaneana, compacta, în fond, dar cu particularitati deosebite de la o local
itate la alta. O i lcritc si dependente de u suma dt: dt:Lt:nninari (as�::zaren în spatiu convictuirca cu slap:inii pamântului, dispon i 
bilitatilc intclcc.Lualc, materiale si sufletesti alt: uamt:nilur
lidt:ri, contrihunhi l i , donatori etc. - evolutia starii �::con omico
pol iticc etc. etc) speram ca aceste documcntc sa faci l i tczc ucsci lrarca unor rt:alitati cât mai complexe din intregu l r�::v elat, dar
si din cel ascuns privirilor fugare.
,

,

STRTU 3

TOATE DOCUMENTELE DIN ACEASTA LUCRARE PROVIN

(CUR F.NTA) ;\ MITROPOPIF.I /\ R DF. /\ 1 UT UT DIN
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DIN A RH IVA COJ\ZISTO R I A I .A

Inventare cu bunuri ale comu nitătilo r român eşti ortodo
xe ...

1854

AlTA MARE
( . . . ) Locu casii parohiale 48/8 stânjin i
( . . . ) O gradinita a biseric ii 1 6/7 stânjin i
( . . . ) Un loc de semanatura în câmp al bisericii 3 3/4, daruit
de sat
N.B. Parohul , batrân si, probabi l, putin scolit scrie cu multa dificulta
te
ARIN!

Inventariu

?

Care cuprinde pamânturile ce sa tin de parohia ortodocsa a Arinilor adeca:
Locul asii arohial cu adina este de 3 II stanji ne testi care este vecin despre
rasarit câmpu, iar despre apus
�
�
� .�
.
�
uhta, despre anuaza ZI locul b1sencn
cu _mgropatoana, despre m1azanoapte Nicolae Andrei, care pamânt este daruit de Grof
Neames Lazlo la anul 1 752 precum arata protocolul bisericii;
Locul pe care sta biserica cu îngropatoaria este de lung 50 stânjini, iar de lat 25 stânjini care este vecinatate despre
.
rasant hotaru, despre apus Ioan Andrei, despre amiaza zi tot hotaru, despre miazanoapte ulita; daruit tot de GrofNemes
Lazlo
precum arata protocolu bisericii tot la anul 1 752.
Locurile care sa afla în câmp 1 unul lânga tanarog de lat 25 stânjini, de lung 50 stânjini, catra rasarit vecin cu
Gheorghe Duta, iar la apu vecin cu Gheorghe Olariu.
Altul în Malaisti, anumit vecin cu Dimitrie Macavei la apus, iar la rasarit diulsu (sic !) de lung 40 stânjini, iar de
lat 20 de stânjini.
În câmpu din mijloc sa afla unul de lung 1 20 de stânjini, de lat 20 stânjini, vecin la rasarit cu Toader Otelia, iar la
apus cu Gheorghe Cucu, iara altu în Groapa Bidosului de lung 80 stânjini, de lat 1 5 stânjini, la miazanoapte vecin cu Ioan
Ancu, iar la mizazi diulsu tot de GrofN. Lazlo daruite.
S-au masurat si s-au scris aicea în fata noastra la anul 1 854 octomvrie 1 O. Pe lânga care adeverim si noi, juratii din
satul Arini.
+ Ioan Otelia Gociman
+ Gheorghe Duta Jurat
S-au dat, Arini în 1 O Octomvrie 854 prin mini
+ Ioan Ardelian Jurat
Iosiv Bucsa m.p. Parohu locului.
+ Teodor Otelia Jurat
ARIUJD
Inventarium
Despre pamântul bisearicesc din filialul Ariujd greco-rasaritean
Pamânt de arat sa afla de vro 5 cinci galeate dupa masura carea au fost pana acum pa la noi. Pamântul este mai jos
si de a 3-a clasa.
1 . Acesta sa afla în lungime de 90 de stânjini si în lat la capul din sus despre rasarit de 23, la mijloc de 33, la capu
din jos despre meazazi de 39 de stânjini. Vecinii 1 iu despre rasarit la capul din sus Groful Nemes Ianos. 2lea despre meazazi
Ioan Munteanu. 3 lea despre apus este paraul cel mare, despre meazanoapte Bong Istvan. Acesta tot deauna a\ 3lea an ramâne
sterp ogor. Acesta este Iaz facut de preoti mai demult
2 lea Este o fănatioara în lunea de un carutas de făn cam în trei unghiuri pusaciunea ei. Cu anevoie de a o socoti
câti stânjini cvadrati are, ca unghiurile nu sunt deopotriva unul cu alt. Vecinii acestia sînt 1 iu despre miazanoapte Gheorghe
Cherciu. 2lea despre apus Mateiu Lai. 3lea despre miazazi este Oltu, apoi despre rasarit sunt mai multe capete de sighiuta
înguste care izbesc în ranatie si acestia sunt vro 1 2. Adeca Gheorghe Axentie, Bucur Pacurariu, Ioan Scurtu, Bong Istvan,
Bemat Mihâli, Balog Istvan, Bemat Istvan, Nicolaje Cotorlota, Ioan Barb, Ilies Mihaly, Bemat Joseff, Beres Gyorgy, S.
Mihali. Aceasta e data de la sat, nu sa stie de când
3 lea Afara de acestea, din vechime s-au pastrat aicea în Ariujd întru o culme de deal de marginea satului, cea despre

rasarit o foarte putintica padurice de stejari pa seama ambelor Biserici care sa afla aicea în Ariujd, adeca Reformata si Greco
rasariteana, ncîmpartiW., având ambele Bisctici d rept întru asemenea la dânsa. Însa fiind culmea aceasta atât în dreapta, cât
si în stânga parao adâ nci , pamântu nu poate tinea umezeala, asea cele mai multe fire de sulinari s-au plecat spre uscaciunc.
Tot la capu l acesti padurice, despre rasarit di n sus, tia aHa un dara b de tufaris marunt, C<lre pan a <lcuma n-au adus nicc un
ti1los si acesta este pc sea ma numitelor ambt:lor Biserici de lânga padurice ti i tor, ca si padurea înca neîmpartita.
4. Dste o morisca pre o l untrita pa O lt cnrcn dn lu nm hel e Ri �erici deosah i t câte 11 patru liorini c.m. pa an.
5 . Mai mult n u este nimic atara de Disetic:J cu t i ntiri m ul împrcjurata s i sup Lintiri.In cusu cuntorului. i\.poi casa de
scualu care înca nu-i gata, subt paduricca eckLiaslica :sus Li:su liinga şal, care loc nefi ind potrivit, cam cu coa..ta, nu sa poale
socoti câti stânjini cvadrati tine aceasta curte cu casa scoli i .
S-au iitcul acest incventarium (sic!) în Ariujd, în 29 Avgust, anul 1 X57 prin
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ANA GRAMA

Nicolae Cotorlota Gociman
Ghioriu Cherciu Jurat
Gheorghe Axentie Jurat
ARPATAC

Gheorghe Ciofle m .p .
Paroh locului

Inventariu
Despre fânatia bisericeasca din parohia Grecorasariteana din Arpatac

picioru, aceas
1 . Mai de multi ani sa afla o coasta /:deal:/ neroditoare cu mal urât foarte, cu anevoie de umblat si cu
al treilea an
întru
totdeauna
însa
fân,
de
car
de
ta se numeaste Bucsor, data de la sat, poate sa rodeasca ca vreun portion
d�spre
Miklos,
rekes
Ke
cu
miazanoapte
ramâne sterp . Aceasta despre rasarit se hotareste cu adâncimea unui parau, despre
.
fimdca
aceasta
1
m1
despre
si
apus în vârful dealului Nicolae Tântareanu, Colas (?) Gyorgy si Nica Nikili care ocoleste
. �
capetile despre miazanoapte si miazazi sa ascut, nu putem priceape câti stânjini cvadrati ar fi !un; SI latlffi�.
.
2. În anul trecut 1 853, din 241 1 2 februarie ni s-au dat cu voia sateanilor, fiind satu adunat, doua stmculete de fânatle
în lunea, cea dintâi este calea satului, pre carea urdina satu în lunea cu carale, sa fac 2 doaua carute de f'an . Nu mai trebuie
sa sa coseasca mai nainte de ce încep oamenii ceilalti ca almintrilea sa calca, ca si asea este tot vagasi cu anevoie de cosit.

Aceasta numita cale sa începe din capu Bucsorului despre miazanoapte, cum întra în lunea si asea samuind veci
ni, despre apus în mâna dreapta cel dintâi este Gheorghe Bota, din capu fânatii lui Gheorghe Bota, încolo calea aceasta sa
câmeaste spre apus si mai încolo este al 2lea vecin, Domnul Beldi Ghergheli si mai încolo, spre apus, tot spre dreapta, 3lea
vecin este Dimitrie Ciucasal pana în cap. Apoi în cap despre apus al 41ea vecin este Gas Miklos si urmeaza Nica Tampas.
Apoi ne întoarcem spre rasarit si întorcându-ne tot în dreapta avem spre miazazi vecini pre Ioachim Axentie care e al 5lea.
Apoi domnisorii Toamasi Gyărgy si Matyas cari sunt al 61ea, apoi al 7Iea domnul Beldi Gyărgy. Apoi deacii câmindu-ne
spre miazanoapte despre rasarit avem vecin pre Tăk Mihay care e al 81ea. Apoi a1 91ea pre Denas Gytiri Istvan, al l Oiea pa
Gyorgye Simon si al I l lea Tăk Mihai si asa sa gata lânga Bucsor de unde s-au început. Nici aceasta nu sa poate socoti câti
stânjini cvadrati ar fi din pricina ca nu este Iatimea tot într-un chip, ci într-un loc mai îngusta si în altul mai Iarguta.
3 . Tot la mai sus numita zi în Anul trecut cu voia satului s-au dat si a 2-a care e o margine de Balta cu trestie si
rogoz ce sa numeaste Boroheanken . Aicea înca se face un car de fân rogozos cu trestie, cam prin apa. Aceasta despre
miazanoapte e Balta, J iul vecin despre apus, a1 21ea Gheorghe Axentie vecin, 3Iea spre miazazi urmeaza Ioachim Ciucasal,
al 41ea Ioan Ciucasal, al 51ea Seca! Jigmond, 61ea Boaloag Ferent, 7lea Denas Istvan Gyuri si al 8lea Fabiian Andras cu
Gyărge Nagy.
Nici aceasta, dupa cum îi sta pusaciunea ei în chipul unui arc încordat strâmb nu o putem socoti câti stânjini cvadrati
are.

Mai mult nu este afara de cât Biseareca cu ti<n>tirimu care este în tri unghiuri, apoi casa parohiala in care locuieste
preotu, cu curticica cu tot I l unspraze<ce> stânjini, si în lung si lat, si curtea cu casa scolii cu tot, care am fost cumparat-o,
are lungimea de 20 de stânj ini, latimea despre ulita 6 ", dinapoi încap cu ceva mai bine de 3 ·· . Aceasta s-au sarnnat prin juratii
Bisericii din Arpatac, 29 Avgust 1 854
Ioan Axentie Gociman
Ioan Pustoci Curator
Ioan Nichici Jurat
ai Bisericii
Ioan Bota Jurat
Gheorghe Cioflec m.p.
Gheorghe Grozia Birau satului
Paroh locului
BUDILA
Inventariu
Care cuprinde în sine acele pamânturi ce sa tinu de parohia noastra ortodocsa rasariteana a satului Budila
Locul pe care sta biserica, scoala si casa parohiala este în marime II de 1 1 00 stânjini cvadrati; vecinatatile sunt
urmatoarele, adeca despre rasarit o casuta, iarasi a bisericii, despre apus Gheorghe Hores, despre miazazi câmp de samanatu
ra al satului, d espre miazanoaptc Gheorghe C ri vatu , Yasilie Subei, Gheorghe Oaga. Acest pamânt, dupa spusa celor mai
fi daruit btsericii de fumcha Hcldcstllor poscs(>iÎ din veichime.
a bisericii datu-s-au de la satu la anul 1 X5 1 I Un i e 20. Este de marime 12 cvadrati , vecinatatile ei : d espre
rasarit Stanciu Slâniceanu, despre apus locu bisericii, despre miazazi cânpu satului. despre minznnonptc Ionnci Uiuri.
Un loc de lăn este într-un loc deasupra 7<Jgazului este II de 3 ho l de si 1 20 de stânjini cvadmti , vecinatatile rkspre
rasari t Lm luc al pop ii unguresc, despre •tPlL� Sioci Pista. despre miazazi Ilie C:mnga. despre mia:amoa p te dntmu satului si apa
batrftni

ar

O c a� uta

curgntonre.

Înlralt iara un loc de fănat Diasupra l ivezilor es te în marime de o holda si 1 00 de sl;înjini cv n dn1ti . Vecinatatile sint,
dinspre rasarit Darat loji, la apus Pois Ferent, la amiaza zi Nicolae Sandru, despn: rniazan oapte sesu livczilor. Iara un loc in
gum Duc�orii de lfumt es te de 705 l.k stfuţj ini cvadrati. Vecinatatile: despre rasarit padure, despre apus Duda.o,; Tanos, despre
m1azaz1 Peterka loji, despre miazanoapte iara padure.
Aceste luetu·i mai sus scrist: s unt din cele mai slabe pamilnturi.
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Inventare cu bunuri ale comunităfilor române şti ortodoxe ...
S-au masurat si s-au scris aicea în fata noastra la anul 1 854 Septem. 7 la Budila,
care noi alte pamânturi afara' la
,
camp, nu avem pana acuma.
Juraţii Bisericii :
+

+

+

+

+

Eremie Horeş Gociman
Gyorge Moldovianu Jurat

Gheorghe Oltianu Jurat

+

+

Gheorghe Dorcoşel Jurat

+

Gheorghe Cranga Jurat

Vasilie Şurei Jurat
Gheorghe Crivăţ Jurat
Nicolae Nedelia Jurat

Inventariu
Despre moşiile ţiitoare bisericii grecorăsăritene din parohia Cematului prot<o>popiatul
.
.
l i ea(S I C .1 ) a1 B raşovu 1u1.
Feliul
moşiilor,
de Coprinderi
Numele
(!)
Spre
ce Timpul
.......
jeste
hol dă,
casă, a moşiilor
binefăcăto
sco
>ro
p
s
au
când s -au
......
>ro
grădină, munte ş.a.t
rilor
c:
dăruit
dăruit
·u
(!)
dăruitori
moşia
>

1 Casă

4

Cu

3

Din
�
�

încăper<i>
stânj

largu,

QJ
rl:l

·-

8

Pentru

L

i

u

n

o

n

u

a

a

1

a

p

preotul

r

·-

-

60 stânjini
lungu, 40

"

-

Pentru

A

A

lăcui

2
7

=

lungu

2 Grădină

banii

bisericii

z

I

I

1

e

1
8

3

1

grobniţă

stânj . largu
Cematu în

1 0 femvr. 1 855
Oprea Verzea m.p. Paroh

Stan Albuleţ Goşman
HAGHIG

( . . . ) Locul casii parohiale cu gradina este de lung 70 stânj ini nemtasti si lat de 9 " si este daruit de Grof( . . . ) Farant
la anul 1 778.
( . . . ) Locul pe care sta bisarica este de lung 32 st. nemtasti si de lat 1 7 si este daruit de neste negustori de aicea de
Evghenie Ion si Iordan Zaharie la anul 1 853.
( . . . ) Locul tintirimului pa cari ne îngropam este de lung de 40 st. si lat de 20 si este daruit de GrofNearnes loji de
câti ani nu sa stie.
( . . . ) Iar un loc de arat la biserica daruit de ungurii din sat la anul 1 844 si este de lung I 00 st. nemtesti.
Alicsandru Bucsa Paroh
Haghig, l O Octombrie

1

�54

M A< i i i F R I JS

Invcntarium

scos din Protocolul StinLt:i IJist:rici dt:sprt: câtt: mosii de !ănatic si aratura arc Biserica si Preotimea date de Pomana,

cumparate cu ban ii din lada S.

Biserici ( . . . )

7 locuri "holda" ale bist:ticii <.k lănala si aralura

IJonalori :

Gheorghe l ' i rc i u

Ioan IJian

G . Bancia

Grigoriu Pirc i u

Ioan nobt:s

G l igotit: Pitrvu

Ioan Cretu
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Date preotului slujitor pentru pom<en>iti peste an
5 holde date de Teohar Jaliu ( . . . )

II

Al.Verzea Protopop

4 septembrie 1 854. Paroh Gheorghe Dogariu

TELIU

( . . . ) Aceasta mosie si pamânturi stim ca sunt daruite de Beldesti posesori stapânitori spre acel scop ca acestea au
fost credintate preotilor spre lesnirea vietii lor. Din veac asa le-am pomenit si parintii nostri, ca preo�ii sa le folo_seas� a, care
si la Tabela de Dajdie sînt scrise pe numele preotilor a plati Dajdiea, iar nu ca doar ar fi ale pr�ot1lor ?e �os_1e CI tot ale
:
_
Bisericii sa numesc ca sînt. Dar anu sau zioa de când sînt daruite nu stim, caci ca nu sa afla mcmrea
scnse m ruc1 un proto
col bisericesc, ca ce va fi fost si scrise undeva la anul 1 794 s-au întâmplat un foc gro<a>mic de au prefacut tot satul în cenusa
si casa preotasca cu toate protocoalele bisericesti. Dara dupa cum întelegem, în inventariul posesorilor ar fi scrise pecum sînt
daruite acestea bisericii.
N.B. Pamânturile din prunduri pa deal la hotaru Marcosului si cel de pe coasta dealu V ânjului sînt cu
totul slabe, numai cât sa numesc pamânturi.
Sunt mentionati aici vecinii si limitele hotarului pentru pamânturi "masurate cu lantul satului". Informatiile sunt reconfir
mate în anul 1 868 de acelasi paroh Gheorghe Dogaru, acum mai batrân, posesor al unui sigiliu cu exerga scrisa cu slove. Se
mai mentionaeza: "biserica noastra se afla de peatra cu hore zugravita înauntru si afara ( . . . )". Mai sunt emunerate si piese
de rit din argint.

1855
În sirul valorilor care au constituit subiecte speciale pentru inventarele bunurilor comunitare, un loc aparte îl au
CARTILE. Faptul este cu atât mai semnificativ cu cât bunurile în discutie nu reprezentau mari valori materiale, nu erau dis
putabile în sensul în care erau padurile, pasunile etc.; daca ele aveau un rol privilegiat "doar" pentru ca erau valori culturale,
faptul este si mai important. Într-un limbaj modem si sub imperiul unei gândiri exceptionale, caractermmte pentru un int
electual luminat si patriot, Andrei Saguna scrie o lunga circulara despre acest subiect. (Anexa IV ) . Aici el vorbeste despre
valoarea cartilor de cult chiar daca sunt "învechite" , "rupte", despre cartile nebisericesti, si ele "cuprinzatoare de învataturi
folositoare". Mai observa ca acestea trebuie recuperate din starea lor, caci "zac în pulbere, ori putreziciunea, ori mistuite,
mâncate de viermi", pentru ca "prapadirea unor asemenea carti este cu atât mai adânc simtita cu cât ele nu s-a<u> tiparit
decât poate numai odata" ! Bibliofil onest, el îsi manifesta revolta fata de cei ce uita sa înapoieze cartile. De la pieire trebuiau
salvate si cartile în proprietatea particularilor care, în plus, trebuiau incluse într-un catalog colectiv, i-am zice noi astazi.
Numai ca, la fel ca si în zilele noastre, îsi ia masura de prevedere si-i asigura pe detinatori ca nimeni nu vrea sa-i priveze de
bunurile lor, "ci numai în interesul stiintei, spre onoarea literaturii bisericesti si spre ajutoriul culturii, limbii nationale" este
preocupat de aceste carti, adevarate "visterii si comori".
Andrei Saguna foloseste inventarele de carti si pentru a-si întocmi planul editorial al tipografiei diecezane, pe care
abia o înfiintase prin stradania sa si cu fondurile tot de el asigurate.
Din zona care ne intereseaza avem doar "conspectul cartilor" din protopopiatul Haghig trimis de Ioan Moga.

Rubrici în inventare:

Limba în care
e tipărită

Numele
Cărţilor
�

�---

La p aroh i a

AlTA M ARE

-

ŞI

la

---

S .Bisearica d i n

1 . T ,etu rg i e sîrbească
2 . Octoich s i rbesc
3 . Penti costari
4 . Evange l i e

-�

Nagy Aita

Anotare/Alte
însemnăr i : rupte,
stricate la margini

Locul

unde

nu

află aşa

s-au tipărit

să

cărţi

lrimie N eagovici m.p. Paroh la Nagy Aita

netrebuinci oase.

BELIN

Anul

1 804

IRIO

de tipărit

ani nu c
am

nu

nu

să ş t i e

e
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MARCOŞ

1 . O Evange lie j umătate greceşte,

1 693

la Mitropolie

j umătate româneşte

2 . S imeon 0esalonianul

la Mitropolie

este

3. O căzanie veche

ŞI aceasta

în Bucureşti

7273 de l a
facerea lumii

în Bucureşti

bisericească

nu

moldovenească
TELIU

1 . O Evanghelie
2. O Cazanie

1 760

l a Mitropolia din Bucureşti

tare vechie, nu să

această carte nu are foile la

ştie unde va fi tipărită

început cu anul tipăririi şi are
sârbeşti

vechi

slove

şi

româneşti
VÂ LCELE

1.

1 2 Torni de

româneşte

1 83 5

Bucureştilor

Vietile sfintilor
,

s -au dăruit de

în Mitropolia

,

Mitropolitul

Părintele
�eofit

2. O căzanie

românească

e tălmăcită de

1 743 în Iaşi, în Moldova

Mitr
cu tipariu domnescu

Moldavii

Varlaam
fi ind voievodu pe acea
vreme V asilie

3 . Pan0ekti

greceşte

1 76 1

lipsă

cuprinde în sine toate
slujbele de peste tot anul

Inventarele erau alcatuite de parohi si supervizate de Ioan Moga, paroh la El iopatok (Vâlcele) care si scrie
urmatoarele: În urma poruncii din 2 apr.287/ 1 85 5 în privinta cartilor vechi bisericesti (trimit n.n.) 5 darabe de
inventare despre pomenite le carti vechi ( . . . ) pe la privati nu s-au aflat asemenea carti vechi.

BUD I LA
1 . O Cazanie veche foarte
2. O Cartie cu vietile sfintilor de preste anu scrisa
3. Protocolul botezatilor 1 793, Sibiu
4. Protocolul cununatilor 1 793, Sibiu
5. Protocolul mortilor 1 793, Sibiu
6. Protocolul bunei învoiri al contracturilor s-au început a scrie într-însul la anul 1 786
7. Protocol cu ordinatiuni împaratesti si arhieresti 1 786
8. Protocol cu ordinatiuni împaratesti si arhieresti 1 805
9. Protocol cu ordinatiuni împaratesti si arhieresti 1 828
1 O . Iar un Portocal al contractelor bunei învoiri din anul 1 823
I l . Protocolul botezatilor, cununatilor si mortilor 1 8 1 1 în Sibiu si tipografia lui Ioan Bart

Ioan Ianovici m.p.Paroh

N . B . A n i i de apari tie a cartilor sunt subl i n i ati cu creion albastru, noi credem ca Jc A n d rei Saguna. Protocoalele
"ordi natiuni lor" au un semn în cruce cu creion rosu. Aceste protocoale, care in anul 1 !\55 erau la Bu d i l a , se

afla

acum in colec tiile spec iale ale H i b lioteei i Jnstitului Tcolog1c "Andrei Saguna", ca cele mai c o mp l ex e protocoale de
acest cen Prnbilbil, de erau chiar si la data la care au f()st remilreate de Saguna niste raritati printre eelelnlte.
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1 868
AlTA MARE

Inventariu
i gr.orien t. din NagyAita, precumu urmeadi e.
Biserici
a
tore
nemisca
si
re
Averei miscato
1 . Biserica cu îngropatoria 2 1 stenj .
2. Casa Parochiala cu curte ade 8 stj.
.
3 . La Biserica se afla unu rendu de vesminte Preotiesc i, materia de cartonu
.
de arama, Pot1ru SI
4. Unu randu de vase de prestolu si sertfelnicu din preuna cu sf. Antimisu, 2 sfesnice
de lemnu.
cele trebuincios e la elu, sfintele Icone 1 O darabe, unu Praporu, o cadelnitie si 2 cruci
5. Clopote 2 si o Toaca de fieru
Sa folosescu cu cartile dela Beserica din Kozep Aita.
S-au datu, Nagy Aita, 2 1 Maiu 868

L.S.

Alesandru Maerusianu m.p. Paroh
Ioanne Sibianu epitrop
Mihai Pozna Jurat

AlTA MIJLOCIE
Inventariu
Averei miscatore si nemiscatore a Bisericii gr.Orientale din filia Kozep Aita, luate Conformu §lui 42, puntulu 2-lea
alu Acteloru Sinodale pro anul 868
1 . Beserica cu îngropatorea ei de 28 stanj ini
2. Casa Parochiala cu curtea si gredina de pomi 1 8 stânj.
3 . Unu randu de Vesminte Preotiesci din materie de cartonu
4. Unu rand de vase de prestolu si sertfelnicu dinpreuna cu sfantul Antimisu si trei sfesnice de arama,
Potiru si c.l.
5. Sfintele Icone la olalata 1 3 si doao Prepore, o cadelnitie de arama, o candila si unu Policandru.
6. 1 O daraburi de carti precumu Evangelia, Liturgieru, o Cadianie vechie, unu Chiriacodromionu, unu
Ohtaihu bogatu, Triodu, Mineu, Pentecostariu si unu Apostolu, Molitvelnicu.
7. 2 Clopote, o Toaca de fieru si o Caldarusie pentru botedi.
S-au datu Kozep Aita în 20 Maiu 868
L.S.

Alesandru Maerusianu m.p. Paroh
Mihai Oancea Epit<rop>
Ioan Pozna Jurat
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ARIN I
Protocolu
Sedinti Sinodului Parohialu tinutu aztezi în 2 1 Maiu

868 subtu presedinti ia Parohului

nostru si a Comitetului nostru de aitsa dinu Arini Cinutu in Biserica pentru regularia şi
asezaria trebiloru Parohiale B isericesti si scolari si a funduriloru sau asezatu după cumu
urmaze aiCI

1 ia la § 24 Sinodulu acesta parohialu au
4 a faci

asezatu dupe cum suni l a numerul

onu venitu in fundul bisericii de aci . . .
Acestu venitu anualu avemu alu face dinu
mil ostenia

acestor

crestm1

care

s-au

îndatoratu a da fieştecare an binevoitu după
rekomendare
ferdele sau

iea

sua

dinu

Cristeni

nostri,

o

2 de bucate, alti câte 1 for v .a.,
8 f. v. a. 4 firdele

presidentele au deruit
la numerul

5 s -au maiu întrodusu on felii

de venitu în fundul Biszericii astufelii . . .

bucate la fondul acesta.

faci o sume si aceia a se pune în fondulu
Spre aistu scopu asi aduna la onu locu si a se

3 a Acestu S inodu au hoteratu a se lega în

primevara viitoare B iserica fiind krapate în

Bisericii si apoi Cerondu vreo lipse se se

poate de akolo agiutora

2a

boltitura si totu cu mare firke slugim întrensa
cele sfinte şi aica vomu fi siliti a cere si de
aicia mana de agiutoru nefiindu-ne fundul de
agiunsu
socotiala

fiind
din

ke

fere

tomna

canonike au fostu

fundul

trecute

cu

amintitu
vizitatia

40 f. v .a. şi 22 hr. liafa

invetzatoriului români ka în anul trekutu
Spre acaste kase legamu Bi szerika amu si
tocmit on maister dinu Mearuş Ka se ni-o
lege dinu totu cu

4 legetori cu 1 40 f. v .a. si

amu pusi on ingrizitori spre scopul acela pre
Epitropul N icolae Iorga acesta are grizi a se
lega Biserika; fundul ce l-am fecut coste din

25 f.v.a. si 5 galete bucate
Atsesta s-au Hoteratu
Prin P arohu si Comitetul

Petrea Cucu

David Ordelean

Nicolae Iorga

Toma Ormenişan

Toader Gabor

Toader Solkaj

Gyorge Dutze

Gyorge . . .
Vasilie David Curator
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Numele memvriloru S inodului Parohialu
Ioan Dutze

Nicolae Gabor

Dimitrie Ardelean

Gyorge ?

Gyorge Olariu

Zaharie Savu

Gyorge Acilia

Nicolae "

Gyorge Solkaj

Nicolae Savu

Gyorge Toma

Vestru "

Ioan dto

S zavu Bigizona

Zosim Grideanu

Gyorge Serban

Teodor Gabor

Gyorge Kerlan

Ioan Szomocia

Gyorge Sares

Ioan Costin

Ioan Sebeni

Ioan ?

Ion S ares

Ioan Badiu

Petria Toma

Ioan Derloagi

Toma Ormenişan

Toader Pop

Toadir Solkaj

Nicolai Iorga

Niculai Cucu

Gyorge Zaharie

Gyorge Andrei

Ioan Feldioria

Dimitrie Serbon

Lazăr dto

Ioan Şerban

Gyorge Iorga

Nicoleai Dutze

Gyorge Iorga

Ioan Barbu

Gyorge Grideanu

Nicolai Orminisan

Ioan Stirbu

To ader Ormenisan

Gyorge Grideanu

Gyorge Andrei

L.S.

Davidu Zaharia

Lazăr Ormenişan

Ioan Ionasce

Ioan Anku

Gyorge Ardelean

Ilie Serban

Ioscov Bucşe m . p .

Ioan Andrei

Ilie Gabor

Ilie dto

Preot si Presedinte

Gyorge Kosas

Gyorge Certsu

David Ardelian

Waschu Tompa secr

Din inventar
În 3 hotare pamânt de 1 4 gelete (ga1eti de samanatura n.n.)
- date de grofa Nemes Adamu fiind proprietar locului
- au deruit on omu Gyorge Kotson un loc de 4 ferdele "din preot în preot sa-I foloseasci"
- unul de 2 ferdele Niculai Gabor (donator n.n.) tot din preot în preot sa se foloseasca.
(Altele n.n.) n-am mai putut nimica face înaintie, pre viitor avem nadejde spre înaintare.

ARINI - Filia JARCO
Averia nemiscetoare a Bisericii si a scoali g.n. unite dinu filia Jarco aflate mai 8 zile 1 868
1 . Biserika supt Nro 30 ku cintirimu. Biserika este in lungime 5 II Kadrati si ingropatoaria, 1 8II kadrati în lungu
si latul asemenia.
21ia Kasa Parohiali n-are nitsi scoale

3 . Are on pemântu de semenatu de 4 geleti care se foloseste dinu popa in popa, kari l-am Kestigat eu, popa Iosivu
Bucsa de la unguri dinu Hegegie din Ogorul satului fiind impreuna, alte n-are nimik.
S-au datu Arini (?) 8 Maiu 1 868

L.S.

+ Gy6rge Istrati gociman
+ Nicolae Costin jurat
+ Vaszilie David dto
+ Gy6rge Rutza dto

Iosivu Bucsa m.p. Preot

APATA

Biscrcica gr.ras.

Inventariu
despre averea miscat6re a Bisericei gr. ras. din comuna Apatia
din Apatia posede W1Uat6arclc averi miscat6rc:

1 . În Tumulu Hiscricci 2 Clopote si o Toca de ficn1.

2. La usia Sfmtci Biserici /:o Br65ca :/ sau Lacatu cu o cheie bunn

Christosu, a Maicii Domnului, a N a.�Lerii N ascallJrei de [)zeu., a s ran lu l ui Nicolae si 6 slrani de o parte s i 6 dt: alta de se<:u

3. Cu mu intri in hiserica., la mueri, se alla 2 slesnice de lemnu, 4 cande k de cusitoriu, 4 ldme a Domnului

ttl, o straniea pe carea se im:hina.

La Barbati

4. Dece stnmi de o parte s i 1 O de al ta, în l.olulu 20 de stmn i , unu konosla.�u. în care se alla disculu provadulu cu
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lacatu în care sa tin Banii Bisericei. O strana pe care canta dascalulu, 2
sfesnice mari si 2 mici, unu Policandru care tine 6
faclii, 4 Ic6ne mari împaratesci, a Domnului Christosu, a Maicii Domnul
ui, a Sfintei Treimi, a Sfantului Nicolae si una a
Sfintiloru 3 Ierarhi, 20 de Iconite a Praznicelor, 6 candele de cositoriu.
În Altariu
Pe sfantul Prestolu Sfantulu Antimisu, 2 Panzaturi, 3 Sfesnice de Arama, 1 Potiru de Cositoriu, 1 blidiselu pe care
se punu Sfintele Taine, o Cruce de lemn, 2 Sfite, una de Stofa cu firu, alta de cartonu, 2 Epatrafire tot asemenea, o
Cutie de argintu în care se tine Sfanta precestanie, o Cadelnita, 2 Stihare, 2 parechi de racovite.
În Carti
Unu Mineiu Anualu pe 1 2 lumi, unu Oftoichu Mare, unu Apostolu, unu Triodu, unu Pcnticostari u, Talculu
Sfintei
Evangelii, o Evangelie, o Cazanie vechie, si, în fine, Protocolele Matriculare.
Apatia în 7 iunie 868
Nicolae Goga m.p.
Paroh, gr.ras.

Din "Consemnatiunea" averilor realizata în 3 exemplare:
( . . . ) 5. La anul l 860 s-au fostu hotaratu prin Onorata c.r. Dregatorie urbariala unu terenu de Pedure de 267 holde pe siama
ambeloru Biserici, adeca a cei unguresci si a cei gr.ras. însa nedespertita una de alta, cu acelu adausu ca cându sau sa va vinde
din susu pomenita padure lemne, sau candu în teacsa forma se va folosi, atuncea sa traga Biserica ungureasca una a 5/8 parte
din acelu venitu, iar cei românesca gr. ras. însa una a 3/8 parte.
Aceasta hotarâre s-au petrecut într-un protocol facut în 2 ex. înca la a. 1 860 în 4 maiu, nr. 607 si întaritu de susu laodata
Dregatorie urbariala.

ARIUJD
Consemnarea
Averii nemiscatore biserici gr.or. din filiala sua satului Ariujdi aflata la 5 mai 1 868
Tiarina (ţarina n.n.) sau

Nro
co-

Nro
Topo -

numirea

rinte

graficu

pământu

de

locului

De

care

holde

85
86

B iserica şi cintirimu

"

Casa, curte de scola

394

un locu de aratu de

5.
6.

1 1 47
1 1 48

O fânate . . .

"

"

"

2 V2 hol.

"

Dto

"

1 1 32 II

3 ferdele

"

6 Yl

"

a doua

ferd.
de

aratu

JUni

"

Casa, curtea cantorului

20

Stânpătrati

clasa

1.
2.
3.
4.

Deto

câte

în

de

3

"

6

Y2

"

"

"

ferdele

1 48

7.

grădina

mom

ferdele

ferdele

M6ra sau stricat
şi asia au remas
numai gradina

665
666

8.
9.

"

7 holde
Pasunitu 1 Y2 holde
700 II
Padure

"

7 holde
1 Y2

480 II
700 II

holde

S-au datu prinu noi în 5 Mai 1 868
L. S.

Alexandru Ciotlec m.p. Paroch
Gheorghe Kerciu gosman

+
+

N cculai Cotorlogca

+ Gheorghe Munteanu
Ghcor9�� !,���QH�ill

+

1-

Ioan Cherciu
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ARIUJD
Consemnarea
Averii nemiscatore biserici gr.or. din filiala sua satului Ariujdi aflata la 5 mai 1 868

în

De

Topo-

care

holde

graficu

pământu

clasa

Nro

rin te

"

"

"

"

a doua

2 Yz hol.

Casa, curte de scala

3 94

20

un locu de aratu de

pătrati
"

Casa, curtea cantorului

"

ferd.

5.
6.

1 1 47
1 1 48

7.

1 48

aratu

de

de

3

6

Yz

"

ferdele
mom

grădina

665
666

Padure

1 1 32 II
"

3 ferdele

"

"

6 Yz

ferdele

8.
9.

"

"

Dto

O fânate . . .
Deto

JUni

"

Biserica şi cintirimu

85
86

1.
2.
3.
4.

Stân-

câte

Tiarina (ţarina n.n.) sau
de
locului
numirea

Nro
co -

ferdele

numai gradina

"

7 holde
1 Yz holde

7 holde
1 Yz

"

Pasunitu

ŞI asia au remas

M6ra sau stricat

700 II

480 II
700 II

holde

S-au datu prinu noi în 5 Mai 1 868
L. S.

Alexandru Cioflec m.p. Paroch
+ Gheorghe Kerciu gosman
+ Neculai Cotorlogea

Gheorghe Munteanu
Gheorghe Lepadusiu
+ Ioan Cherciu
+

+

ARPATAC
Consemnarea

Averii nemiscatore a Bisericii gr. orientale a satului Arpatacu aflata la mai în 9. 1 868

Nro
co-

Nro

Tiarina (ţarina n.n.) sau

Topo-

în

numirea

clasa

rin te

graficu

pământu

1.
2.
3.

1 48
1 40
1 56 et
1 57
2545

4.

locului

Biserica şi îngropătore
Casa şi curtea paroch.
Casa,

curte,

2545
2545
2949
2950
301 1

1 0.
I l.

-

S-au

locu

de

aratu

în

2 ferdele

Deto fănatie
Deto păsiunitu
O fănate văltor6se
Deto trestiisiu

--

U n locu de aratu daruitu

prim1 noi în 9 Mai 1 868

L.S.

Stân-

kâte

"

"

"

"

"

"

Patra

2 ferde

"

"

"

"

Patra

1 holda
1 holda
1

"

Calea de luncă a satului

în

..

De

holde

"

capul Fcldesi
Un locu de ara t u damit
de o tcrdele

"

Jan1

grădina

care

J Uni
pătrati

600 II
1 1 0 II
50 II

scolii
Un

Bucsioru de

5.
6.
7.
8.
9.

de

Alexandru C i u llccu,
+

tt

6 ferde

� -�

Ne;:culai Hotoradu

1 232 II

4 i�r.

-�

t

556 II
556 II
1 1 20 II

m.p.

Paroch

I l i e Dordianu jude locale

21 8

www.cimec.ro / www.mncr.ro

"

Ani6e ăcesteă

încă nu s-au şi
tabulatu pre
numele biseri c i i

1

Neculai Lcuca

+

Ioan Brândusi

�t

N cculai G m i u

-

BELIN

o.
Nr

o.
Nr

1.
2.
3.
4.

407
374
1 23
9503

Inventare cu bunuri ale comunitătilor româneşti ortodoxe ...

Conszemnare !
Averea nemiketare a Biszerici si a skali greko reszeritane din Belin aflat la luna lui Maiu 1 868

Biszerika ku kurtea
Kasza Parohiale ku kurtea si gredina ei de szemenatu

1

Sztensi.

Kasza de skole ku gredina ei de szemenat
Ingropetorea in kapu szatului

Belin, szau dat in 8 Maiu 1 868

1 75
1 74
554
250

Alekszie Buksa m.p. Paroh la Belin

L.S.

Paf...:ular Mihaly Hulă
Pakular Gyorgy Esld.it Uurat n.n.)
Ioann Kolese kurator

+

BRETCU

Consemnare

Averi nemiscatore a Bisericii si a Sc6lei Gr.Rasaritene din orasiul Breticu, aflata la

1 Maiu 1 868

1 . Biserica cu curte si Ingropat6re în trei stucuri laolalta de . . . . . 1 1 54 st.II
2. Casa Parochiala sub Nro 397 cu gradina de samanatura, de 3 7 1 II
3 . Casa de Sc6la sub Nro 488 cu gradina de samanatura de 1 03 II
S-au estradatu din Orasiul Breticu
la 20 Maiu 1 868 prinu
L.S.
( 1 84 1 )

Spiridonu Dimianu m.p. Parochul locului
Radu Stenciucu m.p. Epitrop
Ioan Boldea m. p. Epitrop

Kezd Martanus
În scrisoarea alaturata inventarului se solicita:
( . . . ) de va fi posibile a modifica prorama (programa n.n.) pentru tienendele Esamene, acesta însa si cu învoirea
celorlalti p<rea> o<sfintiti> confrati din Trei Scaune cu deosebire din Breticu, Poiana si Covasna ( . . . ) si din acela îndemn
ca Mokani în a 3-a Dum. sau 3 aprile destinata pentru Esamenele din Trei Scaune nu se afla acasa, ci suntu toti în
Moldavia si Romania la vite, afara numai de agronomi si care sunt numai servitori cu cei de "nobib sine nobis" atata se
p6te face.
Capitalul bisericii "au zacut", "n-au adus dobânde".
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BUDILA
Inventariu
Despre averea Bisericei, a Scoalei şi a Fondului Bisericescu şi Scolaru, miscatoare si
nemiscoatoare din Comuna Budila, aflatoare la

26 maiu 1 868

Bi serica cu curtea si engropatoarea si cu cele tiitoare de ea este
Casa Parochiala sub N ro 68 cu gradina de pomi si de semanatu

Stan

Fer-

Cara

de

ji.

dele

fin
-

-

Casa de scoala sub N ro

3 1 3 . Scoala este stânda_Q_e curtea Bisericii
Un locu de aratu sub Nro 23 1

Iarasi un locu de aratu dtt
Unu fanatiu de sub N ro 1 530 de classa III
Unu fanatiu iarasi sub Nro 3 585 de classa VII
Un fanatiu sub Nro

Hol -

1 1 60
1 1 60 partea
de semanatu

-

-

-

300
700
1 200
1 00
704

-

3
1
-

3 709 classa III

-

-

200
2 1

-

-

-

-

-

-

-

Biserica noastră este din materie de peatra, coperite cu ţiglă fără
choru. Î n Biserica se afla urmatoarele acareturi si adecă: doue
Evangelii, una veche şi una noue, un Antimis nou, un Apostolu
vechiu,

1 2 Minee, un Penticostaliu, Chiriacodromion, o Cazanie

veche,

un

Oftoicu

mij lociu

vechiu,

doue

Molitvelnice,

o

Liturgie, un Triodu, o Biblie noue, Dreptulu canonicu, Telculu
Evangeliiloru. Doue steaguri noue bisericesti si unu mai vechi,
doue rânduri de Odăjdi de mij locu, trei Epatrafire, doue aere, o
cruciuliţă de cositoriu îmbrăcată. O Cruce cu restignirea
Domnului , Epitafulul cu Î ngroparea Domnului, Icoana Î nvierii
aurită, un Potir de cositoriu cu cele trebuincioase, o Cădelniţia de
aramă, optu Icoane de cele mari văpsite pe lemnu, un Iconostasu
vechiu, siase Icoane deasupra pe tâmplă, sunt zugrăviti prorocii,

1 2 Apostoli, pe din jos cele 12 Praznice de peste anu,
1 2 Iconiţe care se punu la praznice, doue
Polecandre, unu de arama si unu de sticlă, 1 1 Candile de arama
la mij locu

se mai află încă

30 de strane Şl una

si cositoriu, o caldare de aramă la botedsarea prunciloru, doue
fesnice de lemnu man

Sl

patru miCI,

Arhiepiscopească, doue Clopote, unu mare şi unu micu, o toacă
de feru si una de lemnu.
Scoala. Scoala sta pe tintirimul B isericei si este de lemnu cu
doue incaperi. Î n scoală se afla acaretele trebuincioase adeca:
scaune pentru Elevi, o tabela si o masă pentru Invetiatoru.
S -a espedatu 26 Maiu, Budila 1 868
m.p.

-1 Erc m i a

Horaciu ( '?) Epitrop

+ Vasilie Rodcanu

Presedinte

1

1

+

Ioarm Capctina Epitrop

+ Simion Olteanu
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Paroch si

-
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CERNATU DE JOS

lnventarium
Despre averea miscatore si nemiscatore a Bisericei gr.res. din Cematulu de josu in Protopopiatul III Scaunelor cu hramulu
Sf. muc. George
1 . Biserica cea veche ruinata, forte snicata asia in cetu este si pecatu a mai sluji intrensa.
2. Curtea Bis. acestia unde este si inf,JTOpatorea in estensiune de . . . .. stenji 600 II.

Cruceriu.

3. Biserca cea noua zidita dupa un stilu bonu, de petra pentru care s-a si cheltuitu Banii Bisericei pana Ia unu

Locului celu nou castigatu de la Erariu la anulu 1 860 unde s-a zidesca Bise ... stenj. 1 800 II
Casa Parochiala in curtea bis. celei vechi, provadiuta bine cu 4 ferestie, doue odai, camera, pivnitia si doue cup
tore si 4 usi bune.
6. Scola didita nu este - insa prelegeri saru putea tienea de aru fi lnvetiatoriu cu tinerimea de scola. Scola are 1 masa
lunga pentru elevi, doue banci si o masa pentru docente pr.si o
7. In ambe Curtile bisericei eate o fontana.
tabla.
8. Odorele bisericei: 4 sfite, 3 stichare, 3 epitrafire, 1 unu breu , 3 rucavetie ; apoi sfintele vase, doue potire, 2 dis
curi, 1 stea, doue linguritia, una daruita de Dlu. Protopopiu Ion Petricu - tote aceste de cositoriu; sunt aerulu si perdelele pen
tru cele sfinte; 1 Antimisu forte vechiu, Chivotulu o seutia de arama, 4 Icone imp<aratesti> 1 " mare, 1 pe Iconostas si
Iconostasulu. Chertile (cartile n.n.): Sfta Evanghelia, 1 Liturghieru, 1 Octoicu de mijlocu, 1 Triodu, 1 Apostolu, 1
Aneloghionu, 1 Penticostalu, 1 Ciaslovu de mij. 1 Psaltire, 1 Catavesieru, o Cazania, unu Molitvel, micu Sdrantinitu. Trei
Protocole vechio si unulu nou: botez., cunu<nati>, morti. Protocolulu bunei învoiri si Protocolulu Comisiilor pr.si doue
Protocole, 1 pentru venitu si 1 pentru spesa: 2 cruci, o mesciora si unu Clopotiasiu. In Tumu 2 Clopotiele si o toca de feru.
Mai sunt inca 3 sfesnice de lemnu si 1 2 icone de ale Prasnicelor; 2 prapore rupte.
Acestea sunt averile bisericei nostre gr.res. din Cematulu de josu, ceea ce spre adeverire cu insasi subscrierea nostra si
cu punerea sigilului intarimu.
S-a datu in Cematu de josu la anulu 1 868 Iuniu in 4, prin Ion Popescu m.p.
L.S.
Parochulu Cematului si Vasarhe<iului>
George Gerariu m.p.
+ George Romomanu
+ Stefan Timaru
Michailu Matheiu m.p.
+ George Matheiu
+ Andrei Lazaru
Epitropi Sft. Biserici
+ Thoma Micu
+ Ion Seben
4.
5.

Averea scolei in Cematulu de Josu este parte mare fagaduita, iara bucatele ce amu pututu scote de la cei promisi sunt in secara
si orzu 24 ferdele si in bani 3 f.v.a. ad. douezeci si patru ferdele si 3 fl. trei florini v.a. dati cu interesu.
În filia Cematului de Susu Dom. Morariu Michail Matheiu a daruitu pe sema fondului scolariu de acolo 80 f.v.a. optu dieci
de fiorini v.a. si astadi s-a afla dati cu interesu 1 00 f.v.a.una suta de fiorini v.a.
Apoi totu de Dlor. George Matheiu si fiulu Dlui. Michailu Mateiu s-a cumparatu doue clopote frumose pe sema Bisericei
filiale de acolo. Acestea sa aduce la cunostintia Prea onoratu se. protopopescu prin Ionu Popescu m.p.
CER."\IATU DE JOS - KEZDI VASARHELI
1 . Biserica cea veche

Din Inventar

3 In loculu Bisericei celei vechi didinu (zidim n.n.) alta in loculu cumparatu de la Erariu cu

1 600 II
1 50 f.cm. unde si Bis.

cea noua s-au ridicat cu o gradina frumoasa de pomi si de semanatura 800 II
4 Casa de scoala nu este.
Afara de aceste bunuri Biserica matera din Cematul de jos n-are nici un darabu de pamentu de semanatura, nici de
pedure, nici fănatia. Asisderea, nici scole n-are. Padurile s-au imparti tu intre possessorii si biserica si scoala a remasu cu totu
lu afara. Iara Preotul de lnvetiatorului, desi se vede lipsa, totusi nu capata, nu se bucura de dreptulu de a capata parte cuvi
incioase din padurile ( . . . )
Biserica din K ezdi Vasarhcli este o bis..:rica zidita la un 1 792 de t1tori si dunata ( . . . ) cu o b>TIIdina de pomi si
(. . .)
BACIFELEC !)

DOBÂRLAU (si

cimitcriu
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DOBÂRLAU (si BACIFELEC !)

Consemnarea
Averei nemiscat6re a bisericii si a sc6lei Greco Rasaritene din satulu Doberleu aflatu
la 1 ma Maiu alu Annnului 1 868

! ma Biserica sub Nro 741 3 cu curtea si ingropat6rea de lenga biserica unde e intocmita si casa parochiala cu Nro
casii 86 estinderea 1 40II
II Casa de sc6la sub Nro 741 7 cu estinderea de 85II
III Gradina parochiala de lenga casa parochiala ce o folosesce preotulu de sub Nro 74 1 8 in marime de 3 1 2II
IV Ingropat6rea din pusta in Doberleu numarulu nu i sa scie nici estinderea fiindca nu de multu s-a datu
VI (sic) In filie Bacitelek sub Nro 4653 ingropat6rea pe care s ' afla si o calella in marime de 283II totu acolo de la
Domnu Băjte Iozsef 90II, sa cumparatu.
VI Totu in Bachtelek s-a datu prin Nicolae Stroje unu locu pe care sa ro catastralu 4486 in estindere de 694II
VII Se mai afla o ingropat6re peste Tarlung de catra Dobarleu, marimea nu i sa scia nici in catastrulu nu sa afla
petrecutu.
S-a estradatu prin Nicolae Stroje
gociman in Bacitelek
George Tator juratu
Petru Iuga

L.S.

Venjamin Popovitz Prav<os>lavnik m.p.
Parock in Doberleu
Petru Safta gocimanu in Do.
Dumitru Safta jude satescu
Nicolae Sidon inspector scolaru mire<nesc>

Din inventare
( . . . ) S-au cumparat un clopot. Fondul scolar este si cu temei bun umble cu dobende in suma de pene acuma ( . . . )
ÎNTORSURA BUZAULUI

Consemnarie !
Averii nemiscatoare a Bisericii si a Scoalei gr.res. din satulu Intorsura Budeului
aflate la 8 Mai 868

1 . Beserica sun Nro 1 ma are enprediuru engropetoaria en teritoriu de 639 stengini II si a doa engropetoare en teritoriu de 1 000 stng.Il
2. Case parochiale nu este
3. Casa de scoale en teritoriu de 54 steng. I I
4. Pementwi de semenatu nu sentu 1
5. Fenetiuri nu sentu
6. Pementuri s.c.l. nu sentu
1
7. Holde de pesiune si de pedurie ale Bisericii nu sent
8. Dto.
dto. nu sentu
1
9. Dto. dto.
scoale nu sentu
1 O. Dto dto Parochiale nu sentu
Sau estradatu prin Alexie Nyagovits m.p. Parohu
George Cristiu
Nicoleai Bularka
Alexandru Bularka
George Todoracea
Mihai Szăciu
Ioan Baicu

L.S.

Epitropi
S-au datu, Intorsura Budeu,
8 Maiu 868

ai comitet.

MARCOS
Preorul Cristotor Dogar invoca documentele cu numar conzistorial 389 si protopopesc 1 04 din 1 8oX. Un pmnânt îl foloseste bbLTica, celelalte Parohul. În plus
( . . . ) din padurea carea s-au scris pc sama Bisericii sub nr. particlelor (parcelelor n.n.) tipO).,>Tafic (sic !) 1 776 inu suma de 1 K
hol ele, 1 42 stânjini pana acwna inca nu au av utu Biserica venitu li ind padurea roarte marwlta, ci accsta s-a asteapta în viitorii

(. . .)

O Uiscrica de pieatra carea acuma se gateste cu h:ritoriu dc 606 st.ll

Locwi de samanatura daruitc de benetactori proprietari n eme si uc mai multa vreme.
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MĂGHERUŞ

Consemnarea
A verei nemiscat6re a Bisericii si Scol ei greco-resaritene dinu satulu Magerus
aflata la 6 Mai 1 868
Stangm1
642
232
44

Biserica sub No 248 cu curtea si ingropat6rea are
Casa Parochială No 248 cu curtea si gradina
Casa de sc61a No 25 1
Pamanturile de aratura Bisericesti
In Campu de susu
O holda la valea hotariului �o 425 - 426
� de holda in fatia vaii Teului No 29
pe Mesteceni No 266
lJ2 "
;, pe piscu Gyirky de o galeta
Yz "
" pe sesu sub No 5 1 3 de o geleta
Y2 "
In Campu de Mijocu
O holdă in Saffa (?) sub No 25 1 -252
In Campu de josu
O holdă in fatia cu Maracini sub No 707
Fanatiile (fânatele n.n.) Bisericii
In lunea de susu
Yz de holda in ungiu Negri No 1 8
peste valea Teului No 299
Yz "
2 holde in hotariu Rotbavului de 6 care de fenu
In lunea de josu
O holda in ungiul lui Mateiasiu No 22-23 si 24

qua
drati
II
II
II

1 330
594
680

II

II
II

595

II

1 062

II

3 85

II

1 00
444
340

II
II
II

886

Il

770
1 60
335

II
II
II

980

Il

640
200
492
4200

II
II
II
II

200
420
1 200

II
II
II

708
330

II
II

Pamenturile Parochiaie in Campu de susu
de holda Ia podiciu de pamentu No 8 1 O
" la pareu stupilor N o 2 1 2
Yz
pe mesteceni sub No 1 82
Yz "
de
In Campu M ijlocu
lJ2 de holda pe Kutyahăt sub No 1 222
In Campu de josu
lJ.I de holde la gr6pa mare sub No 806
mica " No 865
lJ.I "
" deasupra gropii No 93 1
Yz "
3 holde la Caramizi sub No 893 1
Fanati Parochiale
O holda la valea hotariului in hotariu Rotbavului de unu caru de fânu
Y4 de holda in Humnasiu No 69 1
2 holde in Humbasiu No 1 1 1 27

1/2

"

"

Pamenturile Scolii
de holda aratura in Campu de josu No 786
No 798
Yz "
Sau estradatu prin Dimitrie Popovici m.p. Parochu Jocului
+ Zacharie Oprea Curatoru
Magerusiu 6 Mai 1 868
Yz

L.S.

+

+

Ioan Crisbasanu
George Serbana juratu

+ N icolae Laincr
-�

Gcorgt:: Ar.Pervu "

+ lonn Micholcen
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+
+

+

Dumitr. Moldovanu
Ioan
Ioan

Titeia
Coceanu

+ ioan Samoib

+

Tau::;

ANA GRAMA

NOU

Consemarea (sic ! )

Despre averia nemiscetoare a B isearitsi s i a Scolei Greco Rese<ri>tean ne Unite din
.
.
.
Docoment e SI Bum [;acton.
Satu 1 u Nou s-au afl atu 1 a apnTte 868 pnn

2(!) 2c:
a

z

;:::l

1.

Cate mosii se afle

o
::c:

"O
(!)

(!)
'"'

;:::l

(.)

Scoala si Gredina

2.

Bisearica

3.

Un

Locu

deruit

de

areture

7.

Locu

Un

�

1

3!

-

-

-

-

-

-

1

-

Observare

-

::l
. (.)
..!::! o
'-'
-o 1!)
....
o '-'
"'
'-'-

-

-

·-

fierd
ele

3
fierd

Gredina Scoli in Luntsime Stansini

Tintirimul Bisiaritse este lange dansa SI
ingropetoaria este Lumdsimia de 1 6 SI

Clase si Noao nejsprevite
lerdsimea de 1 O stansine

Deruitu de Dumiae Stanca Menisor veduva
spre Viasnica Pomenire, vetsini

4

Neculai

Neguletsi
Deruitu

de

Dumialui

Ioosiv
SI

Savu

din

feldioara( sic ! )

locu

este

la

Deruitu de Dumialui George Orbu de la
Rodbav

(Rotbav

n.n.)

spre

viasmca

SI vatsin este Matei Janosi Lecuitorii la

pomenire s i Locul este in hotarii la feldi6ra
-

este

-

de

areture

-

Crizbav.
2
fierd
ele

Deruit de mai de multe vreme de mai mulţi
anni la Bisearica in hotam Noului vetsin
Pali Pectaru

4
fierd
ele

(?)

Deruit de mai mulţi anni la Bisiorica si ea
este in hotarul feldiori si vetsin este George
Sandru lecuitoru la Nou

Atsasta Consemnare se află de bune precum se vede de mai sus si se intereste
cu petea (sic ! ) Numelui micu si cu Izseliturile membrilor în loc de petsete
N o u 28 april

L.S

spre

viasnica pomenire si vetsimi Locului sand
Sasi

fierd

25 in
2

Letime 7 Stansi are Scoala si Case cu

Peduritse.
ele

-11-

6.

� �

o;
_
(.)

ele

-11-

5.

�

ti 2
� =

-

-

-11-

4.

'J

..,

868
+

Ioann Marin m.p. Parochu
Ioan Tulbure m.p.
Invetitori

Membri
Ionn Cosocaru Gosmanu

Neculai Negulitse Ispector ( . . . )
+ Ioann Menisoru Suratu (jurat n.n.)
+

Nistor Sandru Gosman Betran

+

Iann Piposi

+

1 Ioann Savu
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OJDULA
Inventarul acestei localitati se poate considera un "exemplu de saracie" chiar din spatiul curburii intracarpatice. Ei au doar:
1 . Pamântul pe care e pusa Biserica
2. Una cadelnita si un prapor
3. 4 verigi si 2 ruduri pentru ducerea mortilor
4.Un protocol pentru scrierea banilor adunati si cheltuiti din anul 1 848.
PAPAUTI

Consemnarea
Averei nemiscatore a Bisericei, a Scolei gr.res. din filia Papautiu aflatu la 9 Maiu 1 868

1 . Biserica sub Nro 8 1 1 cu curtea si îngropat6rea ei cu teritoriul de 301 stanjin patrati II Dania de la Comuna, aratu
ra 1 600 II
2. Casa de Scol a sub Nro 807,809, 8 1 O cu curtea si gradina ei de semanatura de 988 stanjin II
3. Canepistea sub Nro 726 cu teritoriu de 1 35 st. II. O folosesce cantorulu
Papautiu in 1 6 Maiu 1 968

S-a estradatu prin Moise Neagovici Parochul
Ioan Timariu Curatoriu
Lazaru Mogosin juratu Andreiu Manea jurat

SFÂNTU GHEORGHE
Nro 1 1 868

Onorate Domnule Protopoape !

În urma gracioasei Ordinaciuni Metropolitane dto l l lea Aprilie a.c. Nro 389 si Nro Ministerialu ungurescu 2784 1 867 si din
partea Onoratului se. Protopopescu Nro l 04 a.c. esitu în privinca averiloru Bisericii, Parochiale si scalare Nemiscatoare din
Sepsi Szent Gyorgy prin urmatoarele. Averea nemiscatoare a Bisericei si a Scoalei gr.rasariteane din Orasulu Sepsi Szent
Gyorgy aflatu la 28 Aprilie 868.
1 a.Biserica g.o.r. sa cine rol 73, adeca a casei Parochiale cu curtea si îngopatoarea a ei cu teritoriu de stangini
. . . . 1 000 II
cvadraci
2. Casa Parochiala sub Nro 1 73 cu curtea si gradina ei de pomi samanatura . . . . 500 II
3. Casa de scoala cu curtea si gradina
. . . . 140 II
Mai încolo, dupa cum din partea Onoratului se. Protopopescu suntem provocaci de sub Nro3.4.5.6. de fanaciune, locu de
aratura si padure si altele Biserica Noastra g.o.r. de acestia de toate sa vede lipsita.
S-a estradatu prin Alecsiu Popoviciu m.p. Parochul locului
Vantsa Mihalj m.p. Megyebiro Gude n.n.)
L.S.
Vamsa M ihalj Ifiab eskiit (cel tânar, jurat n.n.)
Jan Vancia
Georgie Dragiciu
Giorgie Rosculecu
Jan Olaru
Nro 8 1 868

Protocolu

Sedintia Sinodului Parochialu tinutu la 1 6 Junie anul 868 in Sepsi Szent Gyorgy in Casa Parochiala g.o.sub Archiepastoria
Exelentii sale Înnaltu Ariepiscopu si Miropolitu Andreiu Barone de Saguna, sub presedintia cinstii sale Parochului localu
Alecsiu Popoviciu, Protopopiatulu Tractului Hidvegului în privintia socotelii fundatiunii Bisericii g.o. a Sepsi Szent
Gyorgyiului amasuratu decisiunii a Sfantu Sinodu Eparchialu la Sibiu tinutu in 22 martie 864, foaia 224 in intielesulu §43
unde li s-au incredintiatu gotsmanu1ui Michailu Vanca si curatorului lan Vancia o mica fundatiune prin colecta de la bene
facatori adunata in folosu1u Sfintei Bisericei noastre, care fundaLi unc p1·in obligadi cu intcrcsu s-au si datu in nnulu Sf.7,
adeca suma

de

1 ') 1

rprin car..:

pri n mmatuarele

la acasta stuna intcrcsu s-au si primit 22 f.v.a. si adaogandu-sa langa capitalu, care prc an u l u

86S cu intcresu prc langa Obigatii
4 dcccmb. a . c

in lulusul Sfintei Risericii

noastre s-au si
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imparcilu cu dobancla pana la

ANA GRAMA

1 . Obligatia de
"
"
2.
3.
"
"
4.
"
"
5.
"
"
6.
"
"
7.
"
8.
"
"
9.
la tot

1 0.

"

"

suma totala

3 3 f. 30 cr. v . a.
20 " "
20 " "
20 " "
1o " "
20 " "
20 " "
1o " "
"
6"
1 59 30
54 "

2 13

30

interesu

"

"

"
"
"
"
"
"

"

"

"

8 f.v.a.
5 "
5 "
5 "
50 cr
2. "
"
5
5 "
" 50 c r
2.
1 . " 25
25
39
1 3 " 50

52

75

Cu acasta s-au inceiatu sinodulu Parochialu si cu subscrierea numeloru s-au intaritu
Sepsi Szent Gyorgy,
6 Iunie 868
L.S.
Alexiu Popoviciu m.p. Parochu si Presedinte
Georgiu Stoianu m.p. secretariu
Vantso Mihaj m.p.
+ Georgiu Rosculetiu
SITA BUZAULUI

Consemnare
Averii nemiscetoare a Bisericii si a scolii gr.Reseritane
din satul Szita Budseu aflate la 8 Mai 1 868
1 . Biserica sub Nro Ima are inpresur ingropatara cu teritoru 720 stinsin II
2. Casa Parochiala are doo inceper (încaperi n.n)
3. Casa de Scola cu teritoru 36 stinsin II are doi incaper
4. Pamentur de Samenat nu sint
5. Funecur nu sint
6. Pamentur si altquele nu sint
7. Holde de padure sao pasune ale Bisericii nu sint
dto
8. Dto
Scale (scoalei n.n.) nu sint
dto
dto Parochiale (nu sunt n.n.)
dto
dto
9. Dto
1 O. Dto
dto
Invecetoruliu si Cantorului nu sint
S-a estradatu prin
Nikolaj Komsa m.p. Preot
Epitropi
L.S.
Niko1ai Stroja
Gyorgye Markosanu
Nikolai Rusu
Iuon Czupea
Szita Budzou, la 8 Mai 1 868
ZAGON
Consemnarea
Averei nemiscat6re a Bisericei, a Sc6lei gr.res. din satulu Zagon aflata la 1 2 Maiu 1 868
1 . Biserica sub Nro 1 400. 1 399 cu curtea si îngropat6rea ei cu teritoriu de 432 stanjin patrati II
2. Casa cu Parochia1a sub Nro 1 492 . 1 493 cu curtea si gradina ei de pomi si semanatura de 1 holda 1 50 II
3. Casa de Sc6la sub Nro 1 494. 1 495 cu curtea, gradina ei de semanatura de 1 298 stan. II
4. Pamentulu Sc6lei daruitu de la comuna sub Nro 1 9 1 6 cu teritoriu de 8 holde si 540 st. II
S-a estradatu, Zagon în 1 6 Maiu 1 868 prin Moise Neagoviciu Parochul locului
1 . . s.

George Sierban cpitrop bisericei
Ncculoe Ncdclcu
N icolae M i rcea
Nicolae

Ovese

1

George Calcea epitr. Sc6lci
Mihai Macoveiu
Dumitru Polosian

1 Pavelu Gavriln
1 George Gavrila

Nicolae Popa

lieorgc Furtuna
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ZABALA
:::3

;::::;
c
(1)
1-<
o
u

1.+::
ci:S

1.
2.
3.
4.

462
463
464
465

.....

2
z

(.)

5n

o
o.
o

E-<
2
z

2

A verei nemiscat6re a bisericii dinu Zăbala 1 filie 1
Consemnarea

Q)

o

Cll
ci:S
u

gr.ra.alfatu la April

2
z

1 868

O gradina de aratu
Lokul unde sta biserica si ingropat6rea
Casa si curtea susu pomenitei filie
O gadina de kositu fonu
Kovasna

28 Mai 1 868

Stanj ini

0
Summa a II loru

1 446
260
40
283
2029

Ioan Candrea 1 George Oprea coratori
Nicolae Comsia m.p. Parochu

L.S.

Pentru aceeasi filiala se mai mentioneaza la bunuri "nemiscatoare" o casa veiche în care locueş_te cantoru si tot în
acesta casa sa tine si prelegeri cu elevi. O gradina, parte cu pomi, parte de samanat sa folosesce cantoru. In rândul bunurilor
"pretioase" se mentioneaza unu Potiru de argintu suflat cu auru. 8 carti de rit si protocoale.
VAMA BUZAULUI
Prea onorate D.Domn. Perinte Protopop !
Dupa prea înnalta ordinatiunea Consistoriala din anul curentu Nro389 unde ni sa porunceste pentru averea nemis
cat6re a Parochi i ca se aretem veniturile si averile;
În urmarea susnumitelui porunca consistoriala cu umilinta facem cunoscut prea cinstitului scaun Protopopesc pre
cum urmeaze:
! .a Tintiru este de 7 1 3 stinsini în Il, însa Sf. noastre Biserica sta în mislocul tintiriului coprinzându 4 1 de stinsini II,
tintiriul este tot deodata si îngropat6re.
2.a Curtea Eclesii de 253 stinsini în II pe care sta si casa preotiasca în hotar cu tintiriul
3a Scoala cu doue încaperi este în lung 5 stinsini, în largu 3 stinsini si sta pe un loc proprietarescu al rep. Domnului
Beldi Albert din Budila pentru care pleteste arenda D. priotu Dimitrie Dogaria în toti ani.
Alta venit precum si alt avere nemiscat6re ni9 miscat6re Eclesia noastre n-are.
Simbria Preotiasca de la eate unu famillie baneste 50 xr.v.a. si o povare de lemne.
Simbria cantoreasca si învetetoriasca de la câte una famillie: fiind familliile înpa<r>ti<te> în 3 clasuri asa. clasa l a
pleteste 1 fl.v.a. 1 clasa 2 , 60 xr. 1 clasa 3 , 40 xr. Familii sunt peste tot 1 1 8. Aceastea sus numitele venituri sunt ale întregii
Eclesii n6stre. La care adeverim noi subscrisii comuniteti.
Ramînem al Prea Onorat Domnii Sale plecati

+ luon Filip

Vama Buzeului 1 868 mai 5

+ Mihaj Roska

L.S.

-r

Dimitrie Dogari m.p.
Paroch

Preobrasen Chirillas

+ Iuon Pavel 1

+ Alexe Chirillas 1 + Dumitru Baba

1 + George Roska 1 + Alexa Budilan 1

+ Ilie Maris

1

+ Iuon Balutsa

1 + George Rohan

Ioan ?

1 + George Iuon Buria

1 + luon Iuon Buria ! + Dumitru Lupoju

! + Gavrile Muntean

T.Gual, m.p. tace o însemnare de veri l1care în limba maghiara

227

www.cimec.ro / www.mncr.ro

1

ANA GRAMA
VALCELE
Nro2/868

Onorate Donumle Protopoape

!

În urma Gracioasei Ordinaciuni Metropolitane dto I l lea Aprilie '!.C. Nro 389 si Nwnerul Ministerialu ungurescu
2784/867 atatu si din partea Onoratului se. Protopopescu Nr. l 04 a.c. esitu. In privinca averiloru Biserici si Parochiale si sco
Iare nemiscatoare din comuna Elopatacu prin urmatoarele. Averea nemiscatoare a Bisericei si a Scoalei greco rasaritene din
Elăpatacu aflatu Ia 30 Aprilie 868.
1 a Biserica g.o.r. cu casa Parochiala si cu casa Invacatorului, Cantorului cu curtea si gradina acestia toate santu de
sub Nro20 cu teritoriu de stangini cvadr. I I I O II
2. Îngropatoarea sta deosebita de Biserica cu teritoriu de stangini cvadraci 1 1 1 0 II.
Mai încolo, din partea Onoratului se. Protopopescu santem parvacaci (provocati n.n.) precum de sub Nwneri 3, 4, 5,
6 de fanaciune (fânaturi n.n.) si locuri de aratura si padure si altele Biserica noastra g.o.r. din Elopatacu de toate acestia este
lipsita.
Elopatacu, anulu luna, ziua mai susu
S-a estradatu prin

Alexiu Popoviciu Administratoru parochialu m.p.
L.S.

+
+

George Thoma m.p. Epitropu

Acim Casari giude

+ Ion Casari giuratu

Georgie Cascui giuratu

+

Georgie Sacaci giuratu

Nota: Pe un alt docwnent parohul este si "presedinte"; aici mai semneaza si Constantin Vladareanu, învatator si un
Nicolae Mailat, m.p. si el.
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Despre capitalele, veniturile şi cheltuelele bisericiloru gr.or. din Tractulu protopopescu alu Trei Scauneloru pe anulu 1 868
Conspectu

N�

cure

nto

Capitalulu

Capitalele

dupa alfabetu

Titorilor

biserici loru

elocate

Borosneulu micu

3.

Cematulu de Josu

4.
-

�' 6.
-

7.
8.
9.

1

Numele

1.
2.
-

1\)
1\J
<O

�urnele sateloru

Breticu

Canta Vasarhely
Filia

fl.

"

1 54
224

"

-

nu este
"

-

Intorsura buzeului
Martanusia

1 Osdula filia

Poiana sarata
Sita Buzeu

"

407

89

"

"

I.Popa

Papautia filia
Summa

-

"

-

-

Radu Comsia

Zagonu

-

-

96
90
68
1

"

Zabala

1 25
85

247
78
60
410

"

Covasna

---

Brasiovu in 28 decembrie 868

1

22
70

1318

fl.

94
80

xr.

-

-

71
70
59

-

90
-

Ca mele

30
42

xr.

-

22
39

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

80

-

-

14
52

71

-

fl.

45
615

-

-

Veniturile

-

-

-

-

-

xr

-

33

138

-

-

20
-

fl.

restante

-

-

-

-

-

55

80

-

Cheltuelele

fl.

95
77

36
1 045

-

-

xr.

-

-

34
66

xr.

-

1 23
17
51
58

5
74
67
69

42
33
36

25
38

210
1 36

96
59

70
1 36

1 296

99

1415

-

17
19

-

3
52

-

-

4

10

32

Banii

Capitalele

remasi gata

vechiu

fl .

29
1 39

-

-

fl.

64
38

1 45
654

-

-

xr.

-

96
90
18
1

1 67
61
42
17

57
25

1 46

9
34

267

91

664

31

1 435

-

46
58

-

-

31

-

63
18

xr.

-

157
78
40
40

-

33
69
-

23 1

30
26
70

-

-

50

-

22
55

-

N.B. Unele " chei contabile" nu corespund calculelor noastre

14
76

91 1

Ioann Petricu m.p.
Protopopu

Observati uni

Se zidesce biserica
capitalu nu este, ci
datorează
Sunt numai 2 familii,
capilalu
nu
are,
pamanlurilc le folosesce
Adminis.

5'

(ii
:J

o
(j)

Venitu nu are din
contribuiei, s-a cladesce
biserica de lemnu
Biserica mai rămane
dalore cu 1 70 f 5 1 x. v.a.

()
c
CY
c
:J

§.

o
co
()

o
3

c
:J
=+

O<
�::±

�

a
3

O•
:J
CD

�
o

a-

o.

�
fD
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)>
z
�
(j)

��

Conspectu

care cuprinde conscricrca averiloru nemiscat6re a Bisericiloru, sc61eloru si a fundatiuni loru acestora petrecute si inca nepetrecute in cartile funduarie comunale
1

din Tractulu Protopopiatulu Trei Scauneloru pe Anulu 1 868, conformu grati6sci ordinaciuni a Înaltului M inisteriu reg.ung.de iustitia cu
Nr 2784/867 si Consist dto I l Aprilie 868, Nr. 3 89 si protop<l_l)_e scu 1 04/868

1

Il

1

1

IJI

a E
..;:::i:! :::32 �
o.
OJJ - 
o " 
vo
o.
o
"

.:!

�

�

;:::l
u l
...

"2

1\)
w
o

Numele Sateloru matere dupa

c.lfabetu si filiile loru anesate &

signate cu litere mici a, b, c ..

Z ...
"' o

(O

::0

b)Norg. ll

a.

Filia Saramasiu

a) , b)
a)

b. 1 Filia
c.

b)
a)

Cernatulu de josu

tU_

de susu

-�
co

"§
u

1217
41

1216
407

· "'
·�
"'
o:1

u

o

u
o
...
o:1
0..

"'

"'
o
o -

C/J <-8

1 249
60

397
371
49

1

�

· o .::::

1 246
1 89

1 1 1 54
49
2400

foloseste

face

�

· .:

.a

..5

1 409
1 2654

488
1 03

'"
c:
'"

E
�
�

"
-.;

1:
�

Oi
u

"

-�
'iiî

<2:l

c

;:::l
c

&!

:a
o:1

1 11

-

e;;
·
....
e;;

o
o
'-0

VIII

IX

Numirea

Nrul

Observ ari

VII

1

satelor in

sufleteloru

limba mageara

în fiecare

seu_germana

satu

Kis Borosnyo

523

Szaramas
Bereczk

1 22
1 503

Also

224

0..

:::::::

.... o:1
� c
o.. ::l
�
�

·a

§

" 5h

�

!Zi

OJl

8

551

28
800

Comuna a mai dăruitu unu
pamentu care nu se scie de
ce marime este

Csematon

60

Felso
Csematon

Canta din k.Vasarhely

c.

Dalnok

d.

Marcosiu falva

d.

a)Nr topo

Breticu opidu

�

VI
Summa totala

;:::l

Q) -;;
c (.)
· - "'
-o
o:1
e -o
Oll �
· - -o

... · OJ) ...<::

·.:

�

.2 � :;

x

""3

(.)
·.:

...

Borosneulu micu

3.

1

u

t:: o

.

1

V
Pamenturile ce
Biserica ( . . . ) *

" Q)
c
�
:a
o:s Ol

·a

"Q)

2 ::s '6'"

�

1.

2.

1

IV
Teritoriulu

Macs1a

\1
_L I

\ .,

1

1

/ 1

1 200

2
par

ale

400

1

1

I ROO

1

1

1

1 · 1�1

1 11 1 1
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Kanta

83

Dălnok

1

1

Ma rcos falv a
Makcsa

1

14

1

1

4.

!ntorsura Buzeului

5.

Covasna

a)
b)

639

1 000

-

54

a)

1 205-

8333

1 203

1 206-

336

1 204

600

1 037

600

308

b)
e.

f.

o
<>"

1

1

1\)
c.u

......

h.

a), b)
a), b)

Zabala

a)

463

464

b)

260

40

Osdula filia

1 7.

PQiana - sarata

. 8
.

Sita Buzeu

9.

Zăgonu

i.

Papautiu fi l ia
1

Summa

a)

378

292

374-5

b)

577

493

399

600

1 000

1 990

324

a)
b)
a)
b)
a)

720

a)

1 400

b)

432

2 inche
perii
1 492-3

a)

811

726

b)

30 1

135

1 750

465
283

462
376-7

200

1 446

2979
234

1

2 paduri si 2 f.
pe
arendade
1
casutic

1 260

b)

1 3 99

1

335

Pava
Pache
K. Mmartanusiu

6.

1

1 29 8

8 1 0807-9
988

1 600

1 1

R R :l

945

Kovâszna

843

Pava

46

Pâke

Il

1

429

Zabola

226

1

303

Kezdi Martanos
Ozsdula

454

374

Sosmezi:i

1 053

756

Szita-Bodza

1 523

10

820

Zâgon

626

1

1414

Papolcz

242

30

1 52 3

Summa

9272

1
2

36

1 494-5

Bodza Fordulos

1512

93

(sic!)

Brasiovu in 8 luniu 868

1 67

�

a::J

Cii

1
1

Ioann Petricu m.p. Protopopu

Pamenturile ( . . . ), mai erau rubricate, pe lângă pământurile bisericilor, şi cele (eventuale) ale şcolilor, parohului, învăţătorului şi cantorului .
A m renuntat l a a l e prezenta desfăşurat aici deoarece menţiuni pentru acestea avem doar l a Zagon, pământ de arătură pentru şcoală (nr. topografic 1 9 1 6) şi pentru învăţător, la
nr. topografic 1 3340, pământ de sămănătura pentru 64 ferdele.
La co lo ana V -

o
c
O"
c
::J

§.

o
Ci)
o
o

3

c
::J
�
O<

�

�.:±

a
3

O•
::J
<D

�
o

6�
fD
0.
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ANA GRAMA
lnventariu
Despre averea miscatore si nemiscatore a Bisericiloru si a scoleloru greco reseritene
Protopiatului Trei Scaunelor revidat de soborele parochiale in anulu Domnului 1 868
Cap de tabel, desfăşurat de noi pe verticală

II
III
IV
1
2
3
4

V

Nrul curent
Numele satelor
Capitalul bisericilor în bani v.a. fl. x r.
Realităţile si pamenturile Bisericilor
biserica din ce material ieste
are cimiteriu ?
casa parochiala
câte iugere de semanat

5
6
7
8

de finati
pasiune
din acesta padure cat folosesc preoţii
poteri cu disc şi stea

4
5

Pretiose si alte scule de auru, argint, arama, pacfon, cositoriu, fer si.
6 Cadelnitia
Poterie cu discu şi stea
7 Candela
Cruci
Epitafiu
8 Policandru
S fesnic
9 clopot an tumu
Chivot
1 O toka de fer

1
2
3
4

Icone felurite si alte mobile
mari icone
mici si pe iconostas
prapore
caldare de botez

1
2

3

VI

5
6
7
8

VII
Carti bisericesti, Protocole, Matricolare, al
comissiilor si ale socotelilou bis<ericeşti> si scolare
1O
1 Biblii
11
2 Evangelii
12
3 Apostole
4 Mineii mari peste an
13
5 1 2 Mineiu de luna
14
15
6 Liturgieru
16
7 Triod
17
8 Penticostariu
9 Octoicu mare & mic
18
VIII
1
2
3
4

IX

1
2

3

X

4

masa seu tetrapod
cununu
ladi, castane (lăzi, dulapuri n.n.)
alti efecte
bunei aneoiri (învoiri n.n.), al
Catavesieriu
Psaltiri
Orologiu mare & mic
M oliftenic
Predici felurite
Protocoale matriculare de la anu
al bunei anvoiri
comissiilor
socotelilor

Odaj dii preotiesci, de matase, firu, !ana sau cartonu
5 Procovetie
Feleone (sfete)
Stihare
6 Antimiscu (sic ! )
7 ambracaminte pe preso! si jertfelnic
Epatrafir
Rucavitii (sic ! )
8 alte feliurite

A veria

Scolclor

in realitati, p a m t:n l uri , bucate si al te mob i l e

Sd1la Jin ce mat eri a l e e
are gradina <.k pome & legume
cite i uga.re are de arat '1
d e fenntiu '!

insemnari le l a

5

6

7
8

9

vreo rubrica din cele 6 5 , l -65

pasiune

padure

în b an i v . a .

mobile

an bucate eate l�rdele

altt:
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I 1 . li Breticu
III 557, 1 2; IV 1 -e de peatra; 2-are 3; 3-are de lemnu cu 3 anceperi; V 1 -2: 1 argint, l cositoriu; 27: 1 arg.,4 feru, I lemn (sic!); 4-23: 9 arama, I 4 1emnu; 5- 1 de arg; 6-4: 2argt.,2 arama; 7- 1 6 : 1 1 argt.,5 cosit.; 8-2 arama; 9-3
in turn; 1 0- I de feru; VI 1 -8 mari atamate pe didu; 2-26; 3-6; 4- 1 de arama; 5- 1 masa, l costen; 6-2; 7-2; 8-2 Iamp,3 discuri,!
tava; VII 1 - l de Sibiu; 2-3 : I legata cu argt.; 3-1 ; 4- 1 ; 5- 1 2; 6-2; 7-2; 8- I ; 9- I mare; J O- I ; I I - I ; I 2- 1 mare; 1 3- 1 ; 1 4-2: 1 chir, !
caz.; 1 5- 1 8 1 2; 1 6- 1 ; 1 7- 1 ; 1 8-3 ; VIII 1 -7; 2-3; 3-7; 4-3; 5-2; 6- 1 ; 7-2; IX 1 -e de lemnu cu 3 ancaperi; 2-are; 7- 1 08 fl.; 8- I 4
9- 1 2 banci,2 tabele,2 mese;
I 2. II Borosneulu micu III 1 26; IV 1 -e de peatra; 2-are; 3-are de lemnu cu 2 odai; 4-3; V 1 -e de cositoriu; 2- 1 de
lemnu; 3-e 1 vechie; 4-2 de arama: 5 - 1 de lemn; 6- 1 de arama; 7-6 de cositoriu; 8-2: 1 arama, l de glaje; 9-2; 1 0-2 de feru;
VI 1 - 1 0 mari; 2- 1 de iconosu; 3-2; 5- 1 masa; 6- 1 blech; VII 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 micu; 1 0- 1 ; I I - I ; 1 2- 1 bogat; 1 31 ; 1 4- 1 coran & drept canonic; 1 5-3, 1 793; 1 6-2; 1 7- 1 ; 1 8-2; VIII 1 -2; 2- I ; 3-2; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; IX ! -este de lemnu slaba;
2-are; 3-2; 7-200 fl.; 8-26; 9-3 banci, 1 massa, 1 scaun; X-un presne (?) scrisu,acatist maici Dlui;

I 3. li Cernatulu dejosu III 479, 8; IV 1 -e de peatra dar neispravita ; 2-are 2; 3-are cu 2 odai; V 1 - 1 de cositoriu;
2-1 arama, l lemn; 4- 1 de arama; 6- 1 de arama; 7-4; 9-2; 1 0- 1 de feru; VI 1 -4 anpa<ra>tesci; 2- 1 pe iconosu; 3-2 rupte; VII
2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9-1 micu; 1 0- I ; 1 1 - 1 ; I 2- I ; 1 3- I ; I 4- I cazania; 1 5-5 1 793; I 6- l ; 1 7- I ; I 8-2; VIII I -2; 2-2; 33; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- I ; 7- I ; IX I - nu este; 7- I 8 f1.; 8-25;9-2 banci, I mapa;
I IIfilia Canta Vasarhe�vului IV I -are de peatra; 2-are; 3-are cu 3 odai; 4-2 3/7 ; 5 - 1 ; 8-toti 3 1'; V 1 - l arg., l
cosit.; 2-3: 1 arg.,2 lemn; 4-2 argt.,8 lemn; 6- I arama; 7-6 cositoriu; 8- I ; 9-2; 1 0- 1 de feru; VI I -4; 2- 1 6; 3-2; 5- 1 ar.; 6- 1
blech; 7- 2; 8- l ling de argt.; VII 2- 1 ; 3- I ; 6- 1 ; 7- I ; 8- 1 ; 9-2 : 1 micu, l mare; 1 0- I ; I I - I ; 1 2-2 men; 1 3 - 1 ; 1 5- 1 794; 1 8- 1 ; VIII
1 -4; 2- 1 ; 3-3; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- 1 ; 7-2 randuri; X- l steap cu analogie;

I 4. II Covasna III 65 4 1 ; IV I -are de peatra; 2-are 2; 3-are cu 2 odaie; V 1 -2 : 1 arg.,2 cosit.; 2-2: 1 arg., 1 lemn,2 cu
restignirea; 4- 1 5 : 1 2 1emn,3 arama; 5-2 cuti,l lemn de
cuminecat.; 6- 1 de arama; 7-5argt.,2cositoriu; 8- 1 arama; 9-2; 1 02: 1 feru, 1 lemn; VI 1 -7: 5 poleite,2 mici; 2- I 4; 3-2; 4- 1 de arama; 5-2 mese tetrapodu; 6-2 biech; 8- 1 sigil,3 tave,2 clopote
mici; VII 2- 1 ; 3- 1 ; 5-24; 6- I ; 7-2; 8- 2; 9-2; 1 0- 1 ; I I - I ; 1 2- 1 legatu; 1 3- 1 ; 14- 1 chir. , ! cazan.; 1 5- 1 793; 1 6- 1 ; 1 7- 1 ; 1 8-3;
VIII 1 -2; 2-2; 3-3; 4- 1 ; 5-3; 6- 1 vechie; 7-4; 8- 1 carpa matase, ) brau de scoici, 1 brau; IX I -are de lemnu cu 2 oadi; 2-are;
7-80 fl.; 8-3; 9-8 banci, ! masa, ! scaunu, l tabela;

I . lifi/ia Zabaia III 46 38; IV -1 -este de lemnu; 2-are 2; V 1 - 1 argt.; 2-2 arama, l lemn; 4-8:5 lemn,3 dto; 5-2
cutide cositoriu; 6- 1 de arama; 7-5 decositoriu; 9- 1 ; 1 0- 1 feru; VI 2-9; 3-2; 4- 1 de lemn; 5-1 masa; 6-7; 8- I ter.; VII 2I ;3- 1 ; 6-2 veci; 9-2 mici; 1 4- 1 .; VIII I -2; 2-2; 3-2; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- 1 ; 7- I ; 8-paftale; IX 1 lemn cu 2 odai; 8-24;
I 5. li Întorsura Buzeului III 25 70; IV I -are de peatra; 2- 1 ; V 1 -2; 2-1 de lemn; 3- 1 ; 4-7, 3 arama; 5 - 1 . ; 6-2 de arama;
7-6 cosit.; 8- l de glaje; 9-3; 1 0- 1 ; VI 1 -8:4 barb.,4 fem.; 2- 1 2; 3-3; 5- I masa; 6- 1 ; 7- l lada; VII 1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 5 - 1 0 lipsa
iulie, fevr.; 6-1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9- I ; 1 0- I ; I I - I ; I 2- l ; 1 3- I ; I 4-2: I chir. , ! cazan.; 1 5-3, I 848; I 6-3; 1 7-3; 1 8-2; Vlll l -2; 2-2; 3-3;
4- 1 ; 5- I ; 6- I ; 7- I ; IX I -are de lemnu cu 2 oadi; 8- 1 08;

I 6. II Martanusiu III 3 83; IV I -are de peatra; 2-2; 3- are cu 2 odai; 4- 1 14; V I -2: l arg., l cosit.; 2-4: I arg.,3 lemn; 31; 4-5 arama; 5-1 arama; 6- I ; 7- 1 2 cositori; 8-1 arama; 9-2; I 0-2: I feru, I lemnu; VI 1 -4; 2- 1 2; 3-3 ; 4- 1 de arama; 6-2 aram;
VII 1 -2; 2-2; 3- 1 ; 5- 1 2 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- I ; 9-2 m & mici; 1 0-1 ; 1 1 - 1 ; 1 2-2 m & mici; 1 3-2; 1 4-2: 1 chir.,! cazan.; 1 5-9, 1 809;
I 6-3; 1 7-2; I 8-2; VIII I -4; 2-2; 3-2; 4-4; 5-2; 6- I ; 7- I ; IX I -are de lemnu cu 2 oadi; 2- are; 7-20 f; 8-20; 9- 6 panci, 1 masa, 1
tabla; X - dreptu canon & altele sinodane;

I Ilfilia Osdula III 52 1 8; IV I -are de lemnu nou; 2-are; V 6- I de arama; VI 1 - 1 ; 7- I funie,2 ruduri,4 verigi de

tem ; V I I 1 8-2;

1 7. 11 /'oiana .'·iara/a 1// 1 42 M; IV l -an:: de peatra; 3- arc cu 3 odai; V 1 -2 : 1 ar.l( ., 1 cosit.: 2-2: 1 arg., l lemn; 4-ll
de amma; 5 - 1 arg.; 6-4:2 de argt.,2 arama; 7-R cositori; R- 1 de lemn; Vl 1 - 3 ; 2 - 1 ; J-4; 7-J: 1 costen, 2 1nd�,:;V11 1 - 1 ; 2-L 32; 3-2; 4-2; 5-2; 61; tJ -2; 5-12 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9-2 : 1 m, 1 micu; 1 0- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; I J- 1 ; 1 4- l chir.; 1 5 - 1 845; VIII 1 -2 ; 21 ; 7-2; l X 1 -c de lcmnu cu o odae; 7-4 f. 88; X - biserica l1rc o bulla cu ··1 odai & 2 pndmi, 1 casa pc' Otluzu 1 H . Il Sila huzeu

I I I �4 fiO; TV 1 -nre

de peutn1 f!lnl tum; 2-are2;

3- lire eu 1

odai de lemn; V 1 -2 : 1 nt·�., 1 cosit.; 2-2 : 1 arg., l lemn; 3 - 1 ; 4-6:2
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aram.,4 lemn; 5- 1 ; 6-2; 7-8 cosit.; 8-1 de lemn; 9-2; 10- 1 ; VI 1 - 1 2; 2- 1 2; 3-3; 4- 1 ; 5-2 mese, ! tetrap.; 6- 1 ; 8- 1 disc;VII I 
l ; 2- 1 ; 3- 1 ; 5-2/6 luna ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 ; 1 0- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 1 3- 1 ; 1 4-1 chir., 1 cazan.; 1 5- 1 845; 1 6- 1 ; 1 7- 1 ; 1 8-2; VIII 1 -2;
2-2; 3-3; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; IX- are cu 2 odai slabe; 8-277;
1 9. 11 Zagonu III 1 8 26; IV I -are de lemnu coperi te cu tigla; 2- 1 ; 3- are cu 2 odai de lemnu; V 1 - 1 cosit.; 2-2
lemn pe prastol; 4-4 : 1 aram.,3 lemn; 5-1 arama; 6-2; 7-5 cosit.; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -8; 2- 1 2; 3-2; 5-1 ,masa; 6- 1 ; 7- 1 lada; 8- 1 ;VII
1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 ; 1 0- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 1 3- 1 ; 14- 1 predica; 1 5- 1 793; 1 6-3; 1 7-3 ; 1 8-3; VIII 1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ;
4-2; 5-2; 6-1 ; 7- 1 ; IX- are cu 2 odai buna; IX 2-are cu p6me; 3-8; 7- 1 70 fl ; 8-9;

1 Il filiaPapautiu III 38 24; IV I -are de lemnu coperita cu sindile; 2- 1 ; V 1 - 1 cosit.; 2- l de lemn; 4-6:2 aram.,4
lemn; 6- 1 arama; 7-5 cosit.; 9- 1 ; 1 0- 1 ; VI 1 -8; 3- 1 ; 5-1 masa; 6- 1 ; 8- l ;VII 1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 micu; 1 0- 1 ;
1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 14-1 cazanic; VIII 1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 5-2; 6- 1 ; 7- 1 ; IX- are cu 1 odaie slaba; I X 2-are c u p6me; 3- 1 ;

Brasiovu in 29 iuniu 868 Ioann Petricu m.p. Protopop

( . . . ) Din Tractulu Protopopiatului II alu Brasiovului ( . . . )
I l. 11 Apatia III 26 98; IV I -are de petra crepata; 2-are; 3- are de petra buna; 4- 3 ·· ; 7-62; 8-46; V 1 - 1 de cosito
riu.; 4-8:2 mari, 2 mici, 4 mijlocii; 6- 1 de arama; 7- 1 3 de cositoriu.; 8- 1 de arama; 9-2; 10- 1 ; VI 1-8: 4 la barbati, 4 fem.; 225; 3-2; 5- 1 tetrapodu; 6- 1 blechiu; 7- 1 iconostasu; VII 2- 1 ; 3-1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 9-2 : 1 mare, 1 micu; 1 2-1 bogat; 1 4-3 : 1
cazanie, l propovedanie, 1 telculu evanghe; 1 5-3 renduri, 1 793; 1 6-3; 1 7- 1 ; 1 8- l ; VIII l -3; 2-2; 3-3; 4- 1 ; 5-1 ; 6- 1 ; 7-2 imbra
caminte; IX 1 - 1 odae de lemnu; 8- 1 2; 9-2 bavci, 1 masa, 1 scaun;
1 2. Il Bodu

(. . . )

1 3. Il Doberleu III 57 50; IV I-are de petra bunu; 2-are doua; 3- are de lemnu cu 2 odai; V 1 - 1 cositoriu; 2- 1 de
lemnu; 3- 1 ; 4-8:2 arama, 1 feru,5 feru; 6- 1 de arama; 7- 1 0 : 5 arama,5 cositoru; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 - 1 4; 2 - 1 3 ; 3-2; 4- 1 mica; 5- 1
masa; 6- 1 arama; 8-iconostasu, 2 cutii;VII 2- 1 ; 3- 1 ; 4- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 ; 1 0- 1 micu; 1 4-4: 1 cazanie,2 propov., 1 telcu., l stic.; 1 5-3
renduri de la 1 8 1 3; 1 6- 1 ; 1 7- 1 ; 1 8-2; VIII 1-3; 2-2; 3-5; 4-2; 5-2; 6- 1 ; 7- 1 ; 8-1 aeru; IX 1 - 1 de lemnu cu o odae; 8-20; 9- 1
masa, 1 scaun, 2 banci;

1 Il Bastelecufilia III 1 33 79; IV 1 -e de lemnu slabutie; 2-are 2; 3- nu;V 1 - l de blech; 2- 2 de lemnu; 3- 1 ; 4-7:2
arama, ! feru,4 lemnu; 5- 1 ; 6- 1 ; 7-1 1 ; 8-1 de arama; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -4; 2-6: 1 ate.,5 pe templu; 3-2; 5- 1 masa; 6- 1 ; 8-1 discu,
l clondiru; VII 2- 1 ; 3- 1 ; 5- 1 2 ; 6-2; 7- 1 ; 9-2; 1 0- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 4-2: 1 cazan, 1 chiri<aco>d<romion>; 1 5-3 r<ânduri> de la 1 843;
VIII 1 -2; 2- 1 ; 3-2; 4- 1 ; 5- 1 ; 6- 1 ; 7-2 vechi; 8- 1 aeru; IX 8-28; 9- 1 masa, 1 scaun, 2 banci;

1 4. 11 Doboly dejosu III 200 99; IV 1 -e de petra buna; 2-2; 3-are cu 2 odai de lemnu;V 1 -2: 1 argt., 1 cosit; 4-8:2
arama,6 lemnu; 6- 1 ; 7-6 de cositoriu; 8-2: 1 arg., 2 stiei.; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1-4; 2-6: 4 lemn, 2 sticla; 7-1 costen, 1 lada; 8l tetrapodu, 1 (?) la morti; VII 2- 1 ; 3-2; 5 - 1 ; 6-2; 8-1 ; 9- 1 ; 1 2- 1 bog.; 1 5-3 r<ânduri> de la 1 793; VIII 1 -3; 2-3; 3-3; 4-3; 5-3;
6- 1 ; IX 1 -e de lemnu cu 2 odai bune; 2-are una de legumi; 7- 1 f. 60; 8-44; 9- 3 mese, 3 banci;
1 5.

II Fc/diora ( . . -)

1 (J_

11 Hermanu (- _ -)

1 ? ll Chit·hisiu TII .'12 22; IV I -are de lcmnu coperi ta cu tigla; 2-are; 3-e de lemnu du 2 odai; 4-112; !l- 1 12 ; V 1 1 : 1 argl., 2 cosil; 2 -4 knmu; 3- 1 ; 4-6:4 pacfon, 2 arama; 'i- 1 .: fi-:>.: 1 <k: "'b.-in l , 1 d e annnn; 7-9 cosit.; R- 1 ;9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -4;
2- 1 6: 1 O de lemn, 6 glazc; 3-3 vcch.i; 4- 1 ; 5- 1 masa; 6- 1 ; 7- 1 lada; R-2 dir;curi, � linguri; YTT 2- 1 ; 1- 1 ; 4- 1 ;5- 1 ; fi-1; 7- 1 ; R-

1 ; 9-2 : 1 bog., l micu; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 1 3- 1 ; 1 4- 1 caz., 1 comentar. , 1 carte de (?); 1 5-3 rend (?) ; l fi- 1 ; 1 71 1 : 6 bunc, 5 vechi; 2- L 3-2; 4- 1 ; 5- 1 ; 6-4 aere; I X 1 - 1 de lemn, 1 (?); 2-arc (?);
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nu; I R- I ; VIII 1 -

Inventare cu bunuri ale comunitătilor româneşti ortodoxe ...

I 8 II Crisbavu (. )
..

I 9. II Lisneu cufiliile Bicfaleu & Magerusiu (sic !) IV 1 -e de lemnu; 2-are; 3-are de lemnu cu 1 odai; 4-2; 8-2; V
1 - 1 ; 2-2 de lemnu; 4-6 de lemnu; 6- 1 arama; 7-6 cosit.; 8-2: 1 lemn, 1 glaja; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -4; 2- 1 6 glaje; 3-2; 4- 1 arama;
8-unu clopotielu, 1 iconostas; VII 2- 1 ; 3- 1 ; 5- 1 2; 7- 1 ; 9- 1 ; 1 2- 1 bog.; 1 4- 1 predica; 1 5-7 bucati de la 1 793; 1 6-2; 1 7-2; 1 81 ; VIII 1 -2; 2-2; 3-2; 4-2; 5-3; 6- 1 8- 1 aeru; IX 1 -e de lemnu cu 2 odai; 2-are mica de legumi; 8-80; 9- 1 masa, 1 tabla, 1
scaun, 3 banci;
I 1 O. 11 Magerusiu III 364 1 O; IV 1 -de petra; 2-are; 3- de petra cu 2 odai; 4-8 3/4; 5-6; 8-6 cu portiune canonica;
V 1 -2; 2-2 de lemnu; 3- 1 ; 4- 1 0: 4 arama, 6 lemn; 6- 1 ; 7-9 de arama; 8-1 arama; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -5; 2-8; 3- 1 ; 4-2; 5-1 masa;
6- 1 ; 7- l lada; 8- 1 clopot, 1 discu, 1 facie, 2 perdele; VII 1 - 1 ; 2-2; 3- 1 ; 4- 1 ; 6- 1 ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 bog.; 1 3- 1 ; 14-1
chirid., 1 predica major, ! carte sinodala; 1 5-9 rend., 1 793; 1 6- 1 ; 1 7-2; 1 8- 1 ; VIII 1 -6; 2-2; 3-4; 4-4; 5- 1 ; 6- 1 ; 7-2; IX 1 depetra 1 odaie buna; 2-are mica de legumi; 3- 1 ; 7-70 f. ; 8- 1 2 ; 9-2 mese, 1 tabela;
I IIfi/ia Nou III 227 1 ; IV 1 -e de lemnu coperita cu tigla; 2-are; 3-nu; 4- 1 3/4; V 1 - 1 cosit; 2-2 de lemnu; 3- 1 ; 46: 2 cosit, 4 lemn; 6- 1 arama; 7-6 arama; 8-2: 1 arama, l lemnu; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -6; 2-58; 3-2; 4-3; 5- 1 masa; 6- 1 ; 8-2 linguri,
1 clondir, 1 discu; VII 2- 1 ; 3- 1 ; 6- l ; 7- 1 ; 8- 1 ; 9-2; 1 0- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 1 3- 1 ; 1 4- 1 cazania; 1 5-4 bucati, 1 792; 1 7- 1 ; 1 8-2; VIII
1 -3; 2-2; 3-2; 4-2; 5-2; 6- 1 ; 7- 1 ; IX 1 - de petra cu 2 odai; 2-are de verdie;
I 11 II Ozunu cu filiile S. Ioan Laborfaleu & Comoleu III 228 /40 90 ; IV 1 -e de petra; 2-are; 3-are de lemnu cu 2
odai; 4-2; V 1 - 1 ; 2-2; 3- 1 ; 4-9:3 arama, 6 lemn; 5- 1 ; 6- 1 arama; 7-6 cosit.; 8- 1 arama; 9-2; 1 0- 1 ; VI 1 -4; 2- 1 ; 3-2; 4- 1 arama;
5- 1 masa; 6- 1 ; VII 1 - 1 ; 2- 1 ; 3- 1 ; 5- 1 2 ; 6- 1 ; 1 1 - 1 ; 1 2- 1 ; 1 3 - 1 ; 1 5-3 bucati de la 1 794; 1 6- 1 ; 1 7- 1 ; 1 8- 1 ; VIII 1 -2; 2-2; 3-2; 41 ; 6- 1 ; 7-2 pe preastol; IX 1- e de lemnu cu 2 odai; 2-are de verdie; 7-2 f.; 8-20; 9-2 banci, 1 masa, 1 scaunu, 1 tabela;
1 12 Il Presmiru (. . .)

I 14 II Sânpetru (. . .)

1 13 II Rotbavu (. . .)

Brasiovu in 28 Iuniu 1 868 Ioanu Petricu m.p. Protopopu

Nota: Sublinierile ne apartin

1 872 1 1 875
(extrase)

AlTA MARE - ( . . . ) Cimitir vechi pe un pamânt deruitu de 1 secuiu cu numele Benko.
- Candela, Molitvenic, Chiriacodromion daruite de Gergelj Gyorgy ( . . . ).
- Donator remarcabil, Ioan Petric.

AlTA MEDIE - Cladiri 3: biserica de lemn, 6/2,5 st., coperita cu tigla din 1 820, prin comuna bisericeasca; scoala
confesionala 6/2,5 st., din lemn, coperis de scânduri din 1 836; casa parohiala 5,5/3 din lemn, coperis de scânduri din 1 8 1 0.
Pamânturi: 1 .
ARINI

-

Valoarea bunurilor mohile este de

25 1 fl. 50 er. "Siabaturile" sunt "neprctalt1itc"

A l . Ci oflec. scrie "Crcscinii noscri din l l aghigu sunt în pmti (împartiti 11.11.) in pareri asia de tarc i.ncatu nici Cicerone
cn to tu maestria si puterea cuvânta.riloru suie nu i ur putea dumeri si întrun.i. "

ARPATAC - B iserica din 1 6XX ele 7/1,� si., pin1ra, caramida, tigla.

Sa hinevoinscn n s i l i prc toti crcscinii tiitori d e biserica noa.�tra drept1.1 maritoarc, cari inca p:îna acum nn contribuira
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la fundatia amintita, sa contribuiasca si ei. "Fondatiunea bisericii" fusese întemeiata "la finea anului 1 865 ". Nicolae Leuca
"un bunu parochianu" contribuise la aceasta "cu daruirea unui loc de sase ferdele".
BELIN - Biserica de 8!3 s�., din zid, piatra si tigla de 400 fl. cu datare 1 7 1 7 (?).
BRETCU - "Biserica zidita din peatra si caramida, coperisul de tigla, 1 787, 1 5.000 fl .. Casa parohiala din lemn de
brad acoperita cu sindila, 1 838, 400 fl. O cuhnea pe mosia parohiala, din lemn acoperita cu sindila, 1 838, 50 fl. Un grajd din
lemn, 1 838, 1 00 fl. Un rând îmbracaminte de prestol - Petrus Pop. Averea bisericii face 2 1 . 1 03 fl. 89 cr.
BUDILA - Are biserica de 1 1 ,5 / 4 st., din zid de piatra, caramida, tigla, 1 834, prin "titoru si ajutoru poriei" 3.900
fl. Semneaza Paroh Ioan Ianovitz si verifica Protopopul Ioan Moga.
CANTA VASARHELY - Biserica din 1 796, din "peatra cuperita cu tiagla" de 2.000 fl. O însemnare speciala este
urmatoarea: "Toate cartile sunt tiparite în limba noastra româneasca, cu slove cirile".
CERNATU DE JOS - O rubrica speciala se dezvolta sub însemnarea "toate cartile acestea sunt tiparite în limba noas
tra româneasca"; detaliile apartin lui Ioan Popescu.
COMOLAU - Are "o îngropatoare daruita de Stefan Laszlo de 2 ferdele si 5 kupe".
COVASNA - Biserica din anul 1 790, cu bunuri de 1 0.000 florini.
Printre donatorii bisericii sunt mentionati: Iosif Romano, care doneaza 2 Trioade, Neamt 1 847; Paharnicul Ghica;
un Liturghier, Buzau 1 835. De la Gherasim Adamovici aveau "un antimis vechi, de pânza."
La bunurile detinute, pozitia 2 1 , se nominalizeaza " 1 sigilu", "1 evanghelia legata cu musama", "o pereche de paf
tale de scoica (din Tara Româneasca ? n.n.)", " petic de carton pe Prastolu."
DOBOLI DE JOS - Biserica din piatra si caramida "cu czagla" (cu tigla n.n.), 1 4/5 stj. Construita "mai întâi 1 746,
iara din nou 1 853 prin comuna" 6.000 fl.
Casa Parohiala, 7/3 st., de lemn, acoperita cu "sindila", construita "mai
întâiu la 1 793, s-au înnoitu la 1 844".
Scoala confesionala, 8,5/6 stj., lemn cu sindrila, din 1 856.
Ilie Colan doneaza, în anul 1 846, o cruce "îmbracata cu cositor", 1 8 icoane mici si mari, 6 pe sticla si 1 2 pe lemn.
HAGHIO - Biserica din 1 854. Cimiteru daruit de Contele Nemes A. Pamânturile daruite "pentru vecinica pomenire
la Sf. Liturghie". 2 locuri de arat "daruite de vaduva Maria, fosta moere a Nichiului Ilie, care s-au datu în arenda pre sama
bisericii". Preot administrator Al. Cioflec.
IARASI - Biserica de lemn de 38,90 fl. Piesele de textile necesare slujbei au fost "daruite de Domnul Elia Goga".
MARCOSIU 1 Marcus- Are pamânturi daruite de "beldesti", "înainte de rebelie cu multu", portiune canonica.
M AGHERUS - Hiserica de 1 0/4 stj . , din piatra, caramida si tigle, din 1 7Xn prin contri buti a lui George Radu Leca.
El 1mii doneaza 2 parechi rucavitc si o pânza ZU!-,>Tavila cu Îiunomlilntaren Domnului. Discrica ma i arc 1 0 candele de cosi tor,
2 potire, 2 cn1ci, o Biblic. un Minei, un " l "riod, un Penlicoslar, un Ccaslov (vezi si tahelul desf"asurat din 1 868). Episcopu l
Vasile Moga daruisc('?) w1 A nti mis de pâm:a îu anul 1 83 2 .
M A RTANUS

-

Biserica zidita, de piatra, acuperila cu s i ndrila, din 1 796.

OJDULA - Biserica din l86g din" Hemc
( .'ovasna.

S� retin �lmlal•J;1r·�k pic�c

cu

cu

coperisiul de sindi l a " . Printre donatori este mentionat si Popica (?) din

donat ori i lor: 1 potir, dar la 1 Xn9 de Protopopul loan Petric d i n Brasov; 1 Antimis
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de pânza, dar de "Excelenta Sa Parintele Arhiepiscop si \1itropolit Andrei Baron de Saguna"; 1 Apostol, 1 85 1 , "dar de
Georgiu Ghica din Breticu".

ORMENIS - Biserica de 5,25/3 stj., de lemn, cu sindrila, din 1 8 1 5 : "este foarte slaba si ruinata"
OZUN - Biserica de 1 0,5/4 stj., din 1 833 cu zid de piatra, caramida, acoperita cu tigla în valoare de 1 .200 tl. "prin
George Ioan si Vasilie Petcu din Brasov". Alti donatori : Sofia Falcoianu, Elena Covaci, Mihail Piikosti.
PAPAUTI - Are scoala confesionala de 5,5/3, din 1 848 (!)
SFÂNTU GHEORGHE - Biserica de 1 1 ,5/4,5 stj., din piatra s i caramida c u acoperis de tigla din 1 872, "prin colecte
de aici si România"

SINTION si LABORFALEU - Are o "îngropatoare noue daruita de Ioan Baba din Sintion" de 1 50 st. II.
SITA BUZAULUI - Nicolae Breticanu da 14 tl. pentru o cadelnita de "pacfongu" dar
"poporul este prea engreuiat en anul acesta cu ispravirea Bisericii si a scoalei si cu platirea datoriilor, asa
nu sa afla en stare de a face asemenea salariu (pentru învatator n.n.), ci roaga pe parohulu lor sa suplineasca Preotul de învata
toriu si în acest an si sa-si ia de ajutori pe Notarul Alexe Comsa.

TELIU - Biserica 1 0/2,3 din piatra si caramida, cu tigla din 1 790, în valoare de 5.000 tl. "Titori a fost Dimitrie si
Dima din Brasiovu". Au 3 1 piese de metal în valoare de 465 tl.: "Toate s-au cumparat prin contributiuni bencvole". "De la
ministeriu" s-au cumparat: 1 glob al pamântului, 3 mape, 8 aparate fisicale în anul 1 870, 1 istoria naturala, 24 tabele unguresti
din 1 872. 24 tabele românesti s-au cumparat "din pedepse", deci din amenzi si nu din bani veniti de la minister, cum au venit
pentru tabelele unguresti.

VAMA BUZAULUI - Biserica din 1 848 din zid si sindrila de 7.000 tl., 1 0/4 stj. "prin titorul Moise Ciutu din
Satulung". Casa parohiala din 1 83 7 de 1 45 tl. Cimitirul, curtea si casa parohiala de la Albert Beldi din Budila. In 1 848 (!) se
procura 2 cruci si " 1 clopot de obste''. Ioan Petric ofera o mapa si un glob. Alte zeci de piese doneaza Moise Ciutu din
Satulung.
VÂLCELE - Biserica din piatra, caramida, tigla, 1 844, "prin Principele Milosiu Obrenovici din Serbia"
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Donatori 1 valori
"parte prin stăruinţa repausatului Principe Milosiu", 1 . 1 00 fl., "Aici se înţelege şi templa"
1 5 candele: I l argint, 4 "paffonu"
Domnu Ghida Falvi - 2 de argint :şi celelalte tot de la
"
ospeţi - 1 54 f1
3 clopote şi 2 toci de 3,2 şi respectiv Prin stăruinţă părintelui Protopop repausat Ioan Moga;
2 "magi" (măj i n.n.).
- 400 fl., 200 fl., 1 00 fl . , 20 fl .
Stranele şi coastănul î n biserica din Vasile Mazăre din Braşov. - 1 50 fl.
lemn din 1 856
Un rând de îmbrăcăminte de panză Paharnicul Costache Bocisianu, 40 fl.
cu fir de aramă din 1 856
2 stihare, 7 sfite, 1 O epatrachire, 2 de la oaspeţi
perechi rucaviţe
dăruite de un creştin din România
cărţi "Vieţile Sfinţilor"

3 5 icoane de lemn, 2 de argint

ZAGON - Biserică având "Tumu de peatră, păreţii de lemn, acoperită cu tiglă" din 1 8 1 4,
prin Zacharia Pârvu şi Cosma Bercaru, de 1 1 /3,4 stj., 1 .000 fl.
ZĂBALA - Biserică de 8/3 stj . de lemn acoperită cu şindrilă, prin Filip Soio (?) şi urmaşii
din Braşov, în 1 828, în valoare de 300 fl.
Document integral din BOROŞNEUL MIC - 1 873
La Nro. consist. 889. 1 873
Inventariulu
averei immobile si mobile a Santei Biserici gr.orientali din Comuna bisericesca
Borosneulu micu protopresbiteratului III Scauneloru în archidiecesa transilvana, precum
se afla aceea la
A. Averea immobile
3 1 Decembre 1 873
a) Cladiri (zidire)

]E _§

" B

Obiectul

z

1.

2.

3.

Bisereca cu
chramul Sfintilor
Voievozi Arch.
Michail si Gavril
Scol a
Confesionala

Nro. topografic si al
cartiei
funduarie
Nro. 1 2 1 7
C.f. 2 9 1

Nro. 1 249
C.f. 2 9 1

Nro. 1426
C.f. 2 9 1

Casa parochiala

Summa

]E _§
" B

Prin cine s-a
facut

luni(

De zid coperita
:s cu tiagla

1 820

De lemn
coperita cu paie

1816

Titorul
De
Nicolae
Burduloi din
Săcele
De Comuna
bisericesca
gr.ort.

:§

� c
"'
o- o;;
�

·-

·=
c

Iar!(

..,.
�

�

c

·-

.5
c

"'
"'
..,. ;;; ,..., "'

�

De lemn
'2
:s
coperita cu
:::;
c
sindila
"' �
.- ;;; ...,

De Comuna
bisericesca
gr.ort

1 844

Pretiu!
fi.

Observa
-ti uni
cr

c

g
c
o
o
N

c
""
N

-

b) Pamenturi
Obiectul

z

1.

Anul
zidirei

Materialul din
care e facut

Marimea

Cimiteriul vechi

Nro. topografic si al
caniei
funduarie
Nro. 1 2 1 6

Marimea
Jug.Stanj.ll
407

c . f. 2 9 1

care
In
hotaru0

hotariul
de sus

Anul
cumparare•
(cascigarei
. daruirci)
1 794

Prin cine ?

Dăruit de 2
comuni

Cum
se
foiosesce?
De
paroch

Pretiul

Ob
serva
tiuni

1 80 fi.

RcJOnnate
l lorosncul
2.

�

Cuneo si gradina
P�rochiitlt:

Locul pc cun.:
cladito Sc61•

c

�uma

Nro. 1245
c . f.

:!Q I

1244

291

Nro 1 2·1 9
c.f.

mic si mare
1

2'/R
83 1
60

hoLu1iul
de sus

llro

1 HUU

Llto

Dw

�'iO tl .

I R 16

Dto.

o
folose
sec
lnv�li
:unrml

200 n.
..,O r:r

7'.0 Il. 50

1 3 76
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B. A verea mobile 1 a) în Biserica 11. Lucruri Santite
� E

0hectul

/.

2 Cruci

2.

2 Chpote

3.

Materialul din

Mari-

Când şi prin

care este facu/

mea

procurat

CI'.

-

80

0/:serva/iune
(sic!)

12 'h

maji

la anul 1820.

1.80 P

1 de cr;,muna l:isericesca

(punţi)

gr. r;,rt. la Anul 1 770

6 de cc·sitoriu

0/:servatiune

Pretiul

FI.

Lin lada hsericei

Aml:e de lemn

8 Candele

cine s-a

1 daruit de Negce Pastor
330

Prin cr;,ntril:uiri renevoie

7

20

Prin cr;,ntril:uiri 1-enevr;,/e

3

80

2 de sticlă
4.

1 Pr;,tir; 1 disc
1 linguri/ia
0

5.

Anul
prr;,curarei

de CrJ.I·itr;,riu

nu

se stie

copie si o stea

2 :::adelnitie

aml:e de

1 daruita de Negr;,e Pastor

arama

j. la Anul 1846. 1 de ved.

4

'Jer;,rge Craciun de

dlui.

la Sita l:uzeu la Anul 1869
6.

Aml:e

1 de arama

2 Pr,/icandre

de

1

de

L lui.Andrei

49

Nagi s. /a Anu/ 1850

sticla

pr;,/eit
7.

1

daruite de Negoe Pastorj.

de 1:/echi

Pereche

2

la Anu/ 1852

Cununii

8.

1 O 1c0ne de lemn

de lemn

9.

3 toce

2 de fer

35 p

1 de lemn

din lada l:isericei

28

1 daruita de dlui. Andrei

15

Nagi la 1845. 1 din lada
l:isericei la anul 1820

/0.

10 de lemn

12 Sfesnice

4

lemn

de

25

de

daruite

de arama

Nicr;/ae Sierl:an Moisie si

pe Sf Preastol

So.frcn Suciu si l.luga de
869.
la ruzeu la A

de arama

Nu se scie

2

Celelalte nu se scie
Il.

1 :;/r;,potiel

30

(de ceoie)
465

48

Suma

Pe S. prestr;,l

10

II Vestiminte Santite

;:E
t::
(.)

1.

Obiectul

Cumparatoriul ( daruitoriul)

Materialul din care este

Anul

facut

procur
arii

De panza

1 Antimis vechi

învalita cu

Prin

1818

1

2 Sfite

de

Matase

vechi a;

1

cu

de

flori

4.
5.

2 patrafire

2

renduri

2

parechi

1 daruit de D George Ioann

64

1 844

negutitorul Brasiov

20

1 de Comuna bisericesca
1 de o Boeroica din Breticu

de panza alba

1818

N u se scie

4

cu

1 de matase cu flori

1 857

de Comuna bisericesca; 1 de

5

1 de Carton

1 862

Ioan Babancu din Brasiovu

1

de

de Carton

1 854

Prin Contribuiri benevole

pe

de lanaria

1 850

daruita

de

procovetie
6.

se stie

1 de Comuna biserecesca

1 850

rosi a

50
50
80

manecare
7.

Imbracaminte

9.

Santul Preastol

8.

2 parechi de fetie

nu

de Carton

se

prin contribuiri benevole

1

80

se

nu se scie

-

50

nu

se

nu

se

nu se scic
daruita de 4 Crcsline

8

nu

de Carton

scie

Usile Imparatesei
2 Prap6re vechi

de panza

11

2 Epitnfc

1 Vl.!t..:h i:-t tk•

1R

10

SCie

10

SUlliU

Socaciu

Ioane

Morariu

la lc6ne
1 perdea vechia la

de

p�lDZU
1 nnua pe nnasia1na

sdc·

sde; 1
la
1 �7?.

Observati
une
pretiul nu

1 857

Matase

cr.

Radu

flori; 1 debarseonu negru

! de

1 Stichariu

1 857

carton

albastru vechia
3.

protopopul

Pretiul

Verzea din Sacel

materia de matase
2.

D

FI.

nu se sc1e

39
-----
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III. Carti si Manuscripte

�

z

1.

2.

Obiectul

Anul şi locul tiparirii

Limba in care
(scrise)

1 Evangelia

romanesc

La

vechi rupt
3.

Pretiul

(daruitoriul)

La Anu l 1 806 in Sibiu

romanesca

Liturghieriul

1

Cumparatoriul

(scrierei)

tipari te

sunt

Anu l

1713

prin

Georgie

parintele

La

nu se scie

La Anul l 85 1 in Sibiiu

romanesc

cr.

14

40

Observatiu ne

Popoviciu
nepretiuit

tergovisci

1 Apostol

FI.

prin

Ioan

Vasilie

Paraschiva

lui

SI

Ioane

ved.

5

Baciu

din buzeu
4.

1 Ceaslov bogat

5

Oktoichu

1

La

romanesc

Anul

1 83 5

la

prin Contrebuiri

Brasiov

de

romanesc

La Anul 1 770 in Blaj iu

prin Mihai Macosiu

romanesce

nu se sc1e

prin

cu

la

mai

12

multi Crestini din comuna
nu se scie

obste
6.

Praznica scrisa

1

cu mana
7.

o

1

Cazan ia

La

romanesca

8.
9.

1 Penticostaliu

romanesc

1 Minunile Maici

romanesce

Anul

1 732

in

pnn

Bucuresti

vechia

contribuiri

de

la

ma1

8

mai

12

multi crestini din comuna
contribuiri

de

la

multi crestini din comuna

La Anul 1 805 in Sibiiu

prin contribuiri benevole

8

dăruite de Ioan Iuga pe sema

5

10

Sfit. biserici

Domnului
1 Acaftisteriu
Summa

10

50

64

b) În S c6la

z
...;

1.

Modul procurarei

Anul

Obiectul

FI

Procurarei
2 Table negre d e lemn,

1

pe

Pretiul

La Anul l 870

Din lada biserecei

2

1 in 1 870

Din lada bisericii

7

Obser-

cr.

vatiune

20

in scala

perete alta pe pic iare
2.

2 Mappe

1 la 1 8 72

9

Summa

20

C) În alte zidiri seu realitati bisericesci
1.

2.
1

4.

1 Cuptoriu de cahal
1 Cuptoriu de cahal SI un
soorhel de tuei
4 Scnune in Sc6la pentru
copii si o masa rotunda
vechi a
1 5 Protoc6lc
2

S umma

Drepturi canonice
25

D i n lada bisericii

1 83 5

3

20

În

Casa

Parochiala
Din lada bisericii

1 86 1

Din lada biseric i i

1 !160

de la 1 793
I R7J
1 la an l ll64
1 - 1 868

la

----- - ·

--··

Din lada biseric i i
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20

::;

50

I l

10

În Scala
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alte
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Actele
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Inventare cu bunuri ale comunitătilor româneşti ortodoxe ...
ANEXA !
Nr. conz. 579/1 854

Catra Ci.Ci. Protopopi, Administratori Protopopesti
si întreaga Preotime Eparhiale !
Este tuturor deobste cunoscuta masurarea Hotaralor, a pamânturilor fiecaruia, clasificarea lor si a zidiri lor de lacuitu
în Teara întreaga din partea înnaltei Stapâniri întraprinsa. Scopul pentru care s-au facut aceasta este acela, ca în vi itoriu fiecare
supusu al înnaltatului nostru împaratu, sa plateasca dajde atâta, precîta mosie are, nime sa nu plateasca Dajdc pe o Mosie
care nu o are, sau care în asemanare cu dajdea este prea mica sau prea mare. La aruncarea Dajdei nu se va lua în socoteala
numai marimea pamântului, ci si feliul sau soiul lui, cu cît un pamânt este de soi mai roditoriu, cu atâta se va plati si dajde
mai multa decât pentru un pamânt de asemenea marime, însa de soi mai sterp. Pamântul în privinta aceasta se socoteste de
trei plase (clase n.n.). Mai departe se va lua în socoteala la punerea dajdii si feliul plantelor care ce cultiveaza în un pamânt.
Deci fiindca cu prilejul masurarii si clasificarii Pamântului si a zidirilor, prea usor sau putut face greseli asea, cât o
parte de Hotar a unei Comunitati sa se fie scris la alta Comunitate, o mosie a unui om sa se fie scris mai mare sau mai mica,
de feliu de pamânt mai bun sau mai rau ca cum într-adevar se afla, sau sa se fie scris cuiva un pamânt sau o casa care într
adevar nu le arc; pentru ca în feliul acesta sa nu se îngreueze cineva cu dajde mai multa ca cum e drept; înnalta Stapânire au
pus o vreme hotarâta, în care atât comunitatile în privinta mosiilor comunali, cât si o<a>menii particulari în privinta mosi
ilor sale au voie a se plânge si a arata scaderea ce ar cugeta ca li se face în privinta aceasta. Spre scopul acesta au slobozit
înnalta Stapânire a Tarii aici alaturata publicare, în care se arata întâmplarile în care are cineva drept a se plânge, se arata
organele, prin care sa-si aduca cineva plânsorea înnainte, si se arata calea pe care se cerceteaza si se hotareste asemenea plân
s6re.
Precât este lucru acesta - adeca asezarea Darii pe temeiul Mari mei si feliului pamântului - de mare, pentru ca asea
are sa ramâie, pre atâta se arata de mare bunatatea si dreptatea înnaltei Stapâniri catra popor, de care pentru ca sa se stie
folosi totinsul, îndetorez pre fieste carele Paroh, ca publicarea înnaltei Stapâniri aici alaturata ./. totinsul sa o studieze, sa o
ceteasca poporului în Biserica si sa o tâlcuiasca la înteles. Sa se arete poporului cu deosebire vremea în care se poate si dupa
trecerea ei nu se mai poate plânge - Precât doresc ca tot insul având pricina din destul, sa se plânga la locul cuvenit; pre atâta
vreau sa aduc fiecarui aminte, ca fara de pricina din destul sa nu îngreueze dregatoriile spre aceasta puse cu plânsori fara de
temei. Ori unde va simti cineva vreo greutate în întelesul publicarii înnaltei Stapâniri sa ceara deslucire de la Parintii
Protopopi respectivi, carii se îndetoreaza a împarti publicarile acestea fara de întârziere, si a da la tot insul deslucirea ceruta.
Al Tuturor

de tot binele voitoriu Arhiereu

Sibiiu în 5. August 1 854

Andreiu m.p.

L.S.
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ANEXA I I
Nr.conz. 58011 854
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Inventare cu bunuri ale comunitătilor româneşti ortodoxe ...

Prea Cinstitilor Parinti Protopopi si Cinstitilor Administratori protopopesti !
Fiind ca pe vremea arihipastoriei mele m-am încredintat, ca mosiile Bisericilor nostre, care îci cole din binefacerea
unor crestini evlaviosi s-au daruit Bisericilor spre acel scop, ca sa se faca pomeniri si rugaciuni preste an pentru sufletele lor,
- sau nu sînt scrise în Protocolul bisericesc, sau Preotii dintr-un loc nu le stapînesc deopotriva, ba sînt si întâmplari de
înstrainarea mosiilor acestor prin Preoti din pricina, caci din o familie mai multi Preoti facându-se unul dupa altul, o asemene
familie si-au însusit siesi mosia bisericeasca; apoi Curatorii Bisericilor nu arata nici o râvna în sustinerea sigurantei unor
asemene pamânturi bisericesti; care neregularitati au purces de acolo, ca astfeliu de mosii bisericesti nu au inventariu, sau
protocol, si nu s-au cercetat dupa eale nicicând: pentru aceea în legatura cu Ordinaciunea mea de sub Nr.Cons. 1 54. 1 854.
Hotarasc, ca fiecare Preot, sau deaca sînt într-un Oras sa Sat mai multi Preoti, toti la o1alta sa conscrie mosiile bisericesti,
însamnând marimca lor, vecinatatile lor, precum si pe binefacatorii, carii le-au daruit celea Bisericilor, asij derea si scopul,
spre care s-au daruit, apoi anul, zioa, si luna.
Mai departe sa se conscrie si portia canonica, deaca se alfa la vreo Paroie, aci înca sa se însemneaza marimea, si veci
natatile ei; de la cine, si când s-au daruit?
Tote aceste pamânturi sa se inventeze fiind de fata si Curatorii si alti Epitropi ai Bisericilor, sa se petreaca în proto
colul bisericesc, si apoi într-o copie, care se o subscrie Preoti i si Curatorii, sa se astema încoce spre pastrare în Arhivul con
sistorial.
Marimea hârtiei pe care se va face Copia Inventariului pe sama Consistoriului are sa fie dupa formatul acestui
Tirculariu, lasându-se locu gol jur împrejur ca de un deget bun, ca apoi sa se poata lega si pastra la Episcopie.
Un asemene inventariu pentru Mosiile cele pana acum bisericesti este de lipsa si pentru aceea ca nu cumva mosiile
acestea cu prilejul comisiei, care se va rândui din partea înnaltei Stapâniri dupa prea milostivul Patent împaratesc din 2 1 iulie
1 854 pentru designarea porti ei canonice pe seama Preotilor nostrii, - sa se socoteasca în portia canonica , caci mosiile daruite
trebuie socotite ca niste fundatii care le-au facut cineva pentru pomenirea sufletului sau, ear portia canonica este pamântul
acela, care îl da stapânirea pentru mai buna stare a preotimei spre înlesnirea vietii ei.
Care orânduiala Prea Cinstiile vostre o veti publica Parohilor districtuali, carii sub grea raspundere datori vor fi ca
întocmeasca Inventariul acesta în patru saptamâni, si sa-I predea Prea Cinstiilor vostre spre astemere încoce.
Al tuturor

de tot binele voitoriu Arhiereu

Sibiiu în 5 August 1 854

Andreiu m.p.
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ANEXA

III

CIRCULARA
Nr. cons. 288. 1 855
Bisericile noastre au avut în toate timpurile cartile trebuincioase pentru slujba dumnezeiasca. Aceste carti, fie scrise
cu mâna, seau tiparite, fie în limba românesca seau în ceai slaveana ori greceasca, s-au pastrat totdeauna cu mare îngrijire ca
o proprietate stănta a caselor lui Dumnezeu. Dupa ce se învechea sau se rupea, ca sa nu se mai poata intrebuinta, se cumpara
alte noue, pentru ca sa nu remana bisericile fara cartile trebuincioase pentru slujirea celor sfinte. Cinstea si sfintenia lucrurilor
ce cuprindea cartile vechi date la o parte, fie ele cât de învechite si de rupte ar fi cerut ca sa se pastreze cu evlavie chiar si în
starea aceea invechita; însa cu durere trebue sa marturisesc ca nu s-a urmat asea. Privindu-se aceste carti vechi ca niste lucruri
de nici un folos, s-au aruncat în vreun colt al Bisericei, unde au zacut în pulbere ori în putreziciune si s-au mistuit, seau le
au luat preotii, invatatorii, cântaretii si alti crestini, ca sa ceteasca într-nsele si ni si-au mai adus aminte ca sa le mai inapoieze
de unde le-au luat.
Pe lânga cartile prescrise de legea noastra orientale, Bisericele noastre si-au agonisit dupa vremi si alte carti cuprin
zatoare de invataturi folositoare pentru intarirea credintei, pentru luminarea preotilor si pentru mângaiarea crestinilor cari stia
citi si dorea hrana sufleteasca. Cu acest fel de carti inca nu s-au facut îngrijire mai buna decât cu cele dintâi, încât cele mai
multe dintrânsele s-au prapadit cu totul, ori au ajuns a fi foarte rari, seau nici ca se mai stie, ce fel de carti de aceste se mai
afla în fiinta si la cari Biserici. Chiar si astazi unde mai sînt asemeni carti, zac aruncate în Biserici pline de pulbere, mâncate
de vermi ori putrezite, seau le iau unul si altul pe la casele lor ca sa le citeasca si apoi isi fac uitare de a le mai aduce îndara
pt la Biserica. Prapadirea unor asemeni carti este cu atât mai adânc simtita cu cât ele nu s-a tiparit decât poate numai odata
si în astfeliu de chip seau cu foarte mare nevoie, seau nicidecum nu se mai pot afla.
Atât cartile vechi, ce nu se mai intrebuinteaza pentru slujba Bisericilor, cât si acele care cuprind numai invataturi
mântuitaore pentru preoti si crestini, merita o îngrijire mai constiintioasa din mai multe privinte. Ctricaciunea, pierderea si
repunerea lor este o calcare de cele sfinte si o vatamare neiertata a averei bisericesti care în toata vremea trebuie a fi pastra
ta întreaga si neatinsa de mâni rele. Niste asemini carti vechi fac literatura noastra bisericeasca si pe lânga acesta se privesc
ca niste izvoare si vestierii pretioase chiar si pentru cultura limbei nationali. Se poate zice ca despretuirea, nebagarea în seama
si prapadirea lor nu este numai un pacat mare catre Biserica si catre lucrurile ei, ci totodata este si o paguba asia zicând chiar
nationala.

Spre a scapa cel putin în viitor din gura periciunei cartile vechi ce vor fi mai ramas ici si colea, am socotit de nea
parata trebuinta a se lua niste mesure mai serioase pentru îngrijirea si pastrarea lor. Chiamând luarea aminte a Prea si
Cinstiilor voastreasupra acestui lucru important, va poftesc ca numaidecât sa strângeti toate cartile vechi bisericesti de amân
doe categoriele aratate mai sus aruncate într-o parte si alta seau împrumutate pe la unii altii d_in crestini, ori luate de voi pe
la casele voastre si sa faceti consemnare despre dânsele cu deamaruntul si cu toata cunostiinta. In aceasta consemn_!lre sa trea
ca pe rând si acurat fiecare carte însemnând titulul seau numele cartei, precum si anul si locul unde s-au tiparit. Intâmplân
du-se ca sa fie rupta foaia dintâi si sa nu se poata afla numele cartei ori anul si slocul tiparirei, sa se treaca în consenmare
cuprinsul cartei pe scurt, adeca cam despre ce tracteaza acea carte. Aceasta regula sa se pazeasca atât în privinta cartilor
tiparite cât si a celor ce vor fi scrise cu mâna, si atât pentru cele în limba româneasca cât si cele ce vor fi în limba straina.
Dupa ce se va savârsi consenmarea ce se cere, cartile sa se aseze în biserica într-un loc cuviincios pentru a nu se strica si a
se prapadi si numai cu cea mai mare îngrijire sa se faca intrebuintare de dânsele când va fi de lipsa a se citi una seau alta din
trânsele si nimenui sa nu se împrumute fara stirea si îngaduiala mea.
Fiindca asemini carti pretioase pentru vechimea lor si pentru cuprinsul lor cel mântuitor nu suînt totudeuna numai
proprietate a Bisericelor, ci si a altor crestini particulari, ar fi de dorit ca sa se poata afla si aceste ce fel de carti sînt si cine le
are. Deci, Prea si Cinstiile voastre prin intrebari si cercetari sa descoperiti ce carti vechi de feliul acesta se afla pe la cres
tinii vostri si apoi sub rubrica deosebita în consenmarea mai sus pomenita sa treceti si acele carti aratând ce carti sînt acele
si la cine se afla. Spre a nu se naste vreo neintelegere în privinta aceasta va fac luatori aminte ca sa spuneti proprietarilor
acelor carti ca consenmarea cartilor lor pe langa cele bisericesti nu se face nici decum cu vre un cuget, ca sa se atinga cine
va vreodata de ele, ci numai în interesul stiintei, spre onoarea literaturei bisericesti si spre ajutoriul culturei limbei nationale.
Consenmarile de toate cartile vechi ce se vor afla pe la Biserici si pe la unii altii din crestini se vor face în numer
îndoit si se vor subscrie. Un ţcsemplar va remânea la Biserica si se va pastra în protocolul ordinaciunilor ca un inventar de
cartile vechi ce se afla acolo. In vizitarile ce vor întreprinde parintii Protopopi vor cerceta totdeauna deaca cartile ce figureaza
în consenmare se afla în fiinta seau nu; deaca se pastreaza în loc si cu chip cuviincios ca sa nu se prapadeasca. Al doile exem
plaru de consenmarea cartilor se va trimite de Preoti fara zabava Parintilor Protopopi ca sa-I adeveriti si pe urma sa-I inain

D upa �elul si interesul cu cart: Prea si Cinst i i l e voa� t rc veti stanti în pri v in ta aceasta nadajduiesc ca veti îndeplini
a�:w<�tt:la insarci narea ce sa pune asupra-va. I.u�: ru l acesta va aduce niste foloase mari. Mai întâi se va pns
tra cu mai multa ingrij i re avcn;a bisc.:: r icca�ca în �:•u·ti ca sa nu se strice si sa nu se pmpadcasca cu mare vatamare sufletea s
ca. Literantra hisericcasca îsi va cunonste mai bine vistieriile si com oril e sale cele pretioase si vazându-sc tn:buinta neaparata
se va putea si retipari vreuna din cmiilc acele rari si foarte folositoare. l i tcrati i nostri, cari se ocupa .cu cultura limbei, vor
stii LUlde si catre cine :,a :,c adreseze spre a putea consulta isvourale cde vechi ale Iim hei national i . I n astfel de dlip se vn
face o slu jhn mare Bisericei si l i mbei poporul ui pentru cnrc cei de acum ne vor multami, iar urmasi i nostrii ne vor ti
recunoscatori .
tati tlira î n târ� iare la scaunul episcopese.

cu ctmosrinta si

.

,

Sibiu în 2 Apri lie 1 X55

Al Tuturor de binevoiloriuc Arh.iereu Andreiu Banlllc t.k S ag una m.p. L.S.
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NOTE:
1 . Vezi si Revista arhivelor, nr. 1 / 1 992, p. 29-33
2. Am mai publicat Inventarul din Protopopiatul Sighisoara realizat de Zaharia Boiu în anul 1 854 în Marisia, XXV,
Arheolf>gie-Istoric, 1 995, p. 1 5 I - 1 96. De asemenea, am pregatit pentru tipar Inventarul Protopopiatului Hateg, tot din anul
I 854. In anul 1 997. am coordonat doua lucrari de diploma la absolvirea Colegiului Universitar cu profil arhivistic al
Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu (dintre care cea dedicata Protopopiatului Zlatna Inferioara, 1 872- 1 875 ar merita grab
nic publicata), apartinând absolventclor CARMEN OPREA si RAMONA ZMARANDA, ultima fiind preocupata chiar de
zona Covasna - Harghita. Sunt în lucru inventarcle din Alba Inferioara si Tg. Mures.
3. lnv. 1 854 si 1 855

- Fond inventare, cutiile 44 D si 45 D

Inv. 1 868

cutia

46 D

Inv. 1 872- 1 875, 1 897

cutiile 33 D - 35 D

Transcrierea documentelor chirilice tiparite si culegerea computerizata a acestei lucrari le datoram drei. Liliana
Oprescu, referent la Muzeul ASTRA.

FOTO 2 Pe fotografia originala legenda: O procesiune bisericeasca a credinciosilor Români din comuna B icaz /:
parochia Damoc:/ la Inaltarea Domnului.- 1 905. Comitatul Ciucului.
Pe verso însemnarea: Rugaciune pe Câmp în Ziua de Rosalia 1 903.
Fotografia a figurat în expozitia prin care s-a inaugurat "Muzeul Asociatiunii" în palatul care i-a fost destinat si
care a fost si el inaugurat la aceeasi data - 19 august 1 905.
Orig. la Muzeul ASTRA, Fond GD nr. inv. 1 926; 28/34,5 cm. cu paspartu;
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Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor
ortodoxe din su�stul Transilvaniei

Preocuparea pentru alcătuirea statisticilor, pentru
raportarea unor situaţii stocate în protocoalele matriculare.
pentru îmbunătăţirea modalităţilor de redactare a oricăror
altor tipuri de documente oficiale a d,ţ::venit majoră după
consumarea evenimentelor paşoptistc. In acest context, no
ua situaţie a provocat o adevărată campanie de verificare şi
a sigiliilor pe care le deţineau, ori nu, parohiile sau preoţii
după distrugerile înregistrate în anii revoluţionari 1 8481 849. Ea s-a materializat într-o serie de circulare pe această
temă şi în răspunsuri, uneori comentate, pe care preoţii le
trimiteau la Consistoriul sibian. După cunoştinţele noastre
actuale, în protopopiatele ortodoxe, din spaţiul de care ne
ocupăm, puţini parohi şi puţine parohii deţineau, la mij
locul secolului trecut, astfel de instrumente de autentificare.
Rememorăm cu deosebită plăcere frumoasele sigilii, pe
care le-am văzut cu diverse prilejuri, mai ales cele ce
aparţineau lui Petru Pop, Ioan Petric, Ioan Moga, Alexie
Verzea.

a�gint Însemnând totdeodată şi hramulfiecărei biserici.

Înainte de prezentarea propriu-zisă a fondului de
sigilii evocăm succint câteva documente subsumate aces
tei problematici.

Kezdi Martonos
Osdola
Kczdi Matonos
Oraşu Bretcu

Din zona noastră răspunde, în 1 6 ianuarie 1 852,
doar Ioan Moga pentru Protopopiatul H idveg comandând
1 O sigilii, dintre care 5 vor folosi şi la fiiii. El mai consem
nează şi că până acuma n-au avut nice una (parohie n.n.)
Pecclnicul său officiosu, ci preoţii cu ale sale au slujit şi
pentru biserici. " Cu plecăciune " mai face cunoscut că
pentru aceasta fiecare biserică poate plăti 2-3 zloţi argint.
Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei din această
zonă, anexăm o listă a localităţilor, preoţilor şi a anului în
care şi-au început aceştia activitatea păstorească. listă rea
lizată după Protocolul Parohiilor, 1 859, păstrat în aceeaşi
Arhivă Conzistorială a Mitropopiei Ardealului.

Protopopiatul Trei Scaune

(Protopop Nicolae Popescu)

·-11-·
--11-·
--11--

Spre sfărşitul anului 1 85 1 , după ce numeroase ra
poarte şi statistici despre distrugerile din revoluţie şi despre
ce a mai rămas prin sate la stărşitul acestei " rebelii ", ates
tau o îngrijorătoare situaţie a birocraţiei săteşti, Gubemiul a
fost nevoit să observe, şi Conzistoriul sibian să admită (cir
culara 738, 1 85 1 ) că lipsa despre cunoştinţa starei poporu
lui şi despre neajunsurile arătărilor statistice de până acum,
au lăsat a se întocmi alte formulare, înte!Ţieiate pe principii
raţionali şi pe esperiinţă (însoţite de n.n.) Invăţăturile de lip
să - instructiunile trebuincioase. Tot aici se subliniază că de
statistica p�pulaţiei (. . .)tot insul trebuie să.fie convins (s.n.)
privind lucrul acesta după toată vrednicia şi lepondera
sitatea (responsabilitatea n.n.) lui !

Filia sa Canta
Cematu de Jos
Ccmatu de Sus
Marcoş falva
Covasna
Filia sa Zăbala
Pava
Pakea
Zagon
Filia Păpăuti
Sita Buzău
Întorsura Buzău

--11--

Boroşneul Mic

Din aceeaşi cancelarie a Conzistoriului sibian vin
pleacă şi alte documente din acest perimetru de preocupări,
cum este şi cel cu nr. 799 (din acelaşi an 1 85 1 ), al cărui
rezumat şi rezoluţie le reproducem mai jos:

1 832*

N. Popescu Jr.
Petru Pop, fostul protopop
A lexic Verza
Spiridon Dimian
Sp. Dimian Jr.

1 855

Dimitrie Popovici

·-11---11-·

1 852

--1/---11---11--

Ioan Gridean

1 837*

Moisic Neagoviei

1 840

Nicolae Comşa
Gheorghe N iagovici
Alexie Neagovici
Mihail Popovici

1 834
1 830
1 857
1 840

·-11--

--11--

1 837
1 836
1 849

Protopopiatul Hidveg
(Protopop Ioan Moga)

Din privinţa aceea că după ordinaţiunea guber
nială din 25 noiemvr. a.c. Nr. 26400 preoţimea noastră se
poartă cu nebăgare de seamă şi nedeplinire În estradarea
estrac-telor matriculare şi a altor adeverinţe officioase,
încât se aduce la Îndoială atenţia lm; lăsându-se nu
arareori propria suhscripţiune a parohului estradătătoriu
şi nefiind (Înftirile n.n.) cu nici un sigilu officiosu.

Elcopatak
Arpatac
Ariuşd - filic
Hăghig
Ari ni
larăş - !ilie

-

Ioan Moga-protopop
Gheorghe Cioflec

1843
1 825

Alecsandru Bucşa
Iosif Bucşa

1 84 1
1 854

--//---1/--

0rilşul S�,;p�i Sllnt Geur.u;iu /\ lecsac Popovici
--1/-Chii1C111 lilic
Gheorghe Slre7�1
Mico lJit�tUh.a
-l
-Hi�s�d fi ie
f)imirric 1 logaru
Marcoş

Rţiu. 5 dec. 85 1

Sri se dl!a preoţimei intrr:gi prin cerculwr.: indmp
larea de lips<i ii·t ohifJJful tJcr:'.sla. p!vvoct.indu-se f.'I'OIVpopii
cparhiali a anitu incoce cm'<" biserici au sigdu <!f/iciosu
parohiale şi care dintni n�fl, r:e nu vor avea a,·,•menea sig
ilu sint ii1 stam a cvntui (!! spre acest .l:fi.il��·it .J_ ? (lurinţi

Necolau Popescu

--11--

Tl�lirr

-

Hudila

25 1

Vanl.::J.
lkhn

uu�Llului
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//

( Jilc(lrghc lJlJgtaJ u
Ioan Tnr111ovici
Oirnitric DOMUnl .Jr.
l lristofor Oneariu

I R55
11>2(,
1 82.l
1 834
1 X5<>

1 844

I R�5

CARMINA MAIOR
Aita ( \1 are. \;lică. Seacă)

lrcmia Neagovici

Sig. oval, imP.rimat pe fum. Desen precis, îngrij it lucrat,
caractere chinlice.
Notă: (*) S-a considerat - global - grafie "chirilică" şi acolo
unde în text apar 1, T, A, (de exemplu), ipostază în care, teo
retic, avem de-a face cu "alfabet de tranziţie" .

1 853

Protopopiatul Braşov 11 (pa�ial)

(Protopop Ioan Petric)
Măghcruş
Apaţa
Cristbav
Nou - tilie
Chichiş
Farboşbago
Başte !ce - li l i i
Ozun
Simion şi
Loborfalău
Comolo - fi iii
Lisnău
Bicfalău, Măeruş
Doboli de Jos
Iliclalău, Sincraiu
Dobârlău
Baştclcc

Dimitrie Popovici

1 85 1

Ioan Mărin

1 840

Ilie M urzea
--f!--

1 85 1

Vcniamin Popovici

1 835

Tcodor Crcţu
_/.i__

--

// --

George Popovici

I X37

Ioan Popovici

1 837

Avram Comşa

!SIS

--

11--

11--

--

Sigiliu imprimat pe un docu
ment emis în anu l 1 868.
Exergă indescifrabilă.
În câmp: Biserică de piatră cu
turn cu acoperiş rotund.
Dedesubt numele localitătii
.
ARIN!.
Sig. oval, impresiune în ceară
roşie. Desen schematic, carac
tere chirilice.

Ariuşd

N.B. Anii cu ( " ) marchează preoţii ale căror sighclii au fost pierdute in re

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul Ale' xandru Cioflec, emis în anul

voluţie ( 1 849). Mărturisirea lui Petru Pop despre această situaţie este unnă
toarea: eu cu adevărat nu pot arJta tincă singhclia mi s-a pr:ipădit de revul
taţi din anul 1 849. însă din aducerea aminte sint hirotonit de preot la 1 8 1 3
( 1 S 1 7 ? n.n.) şi duhovnic de răposatul Episcop Yasilic Moga.
(Ana Grama)

1 868.

În_ex�;rgă: + PAROHIA GR:
RASARIT: CU HR: BUNA
VESTIRE
În câmp: Biserică înaltă de
p iatră, cu ferestre semicircu
l are. Dedesubt numele local
ităţii, ARIUŞDIU.

Aita Mare
Sigiliul personal (!l _paro
hului Alexandru Măeru
şan din Aita Mare pe un
document al său din
1 868.

Sig. Oval, imprcsiune pc fum. Desen precis, îngrij it, carac
tere chirilice.

Câmpul este ocupat de
caracterele A şi M într-o
caligrafic elegantă.
.,. :--:

Arpătac

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Alexandru Cioflec, emis în
anul 1 868.
În exergă:

Sigiliu oval, impresiune
pe ceară.

..

Apaţa
Sigiliu imprimat pe un
document din Apaţa
emis în anul 1 868.
Î n exergă:*
• SIGILLUM PAC?
APATZA •
În câmp : Imaginea nu
poate fi reconstituită, e
posibil să fi fost silueta
unei biserici, schematic
reprezentată.

şters, ARPATACU.

Sig. oval, impresiune pe fum. Desen precis, îngrij it lucrat,
caractere chirilice

Belin

Sigiliu personal al lui
Alexandru Bucşe, paroh în
Belin, aplicat pe un docu
ment emis în anul 1 868.
În câmp: un potir cu picior
inalt, frumos lucrat. D i n
pol i r : o cruce la mij loc, în
dreapta trei ciorchini de

Sig. oval, impresiune pc ceară. Caractere latine.

Ari ni

Sigiliu impri.tnat pe un docu
ment semnat de parohui .Jus1v
Hucşa, emis in anul 1 RfiX.

struguri sub care sunt car
acterele Bu; în st<înga trei
spice sub care sun t carac
tcrde Al.

PAROI IIA (iR :RĂSĂR :
C U H R : S S Al'. PET R U Ş I
În cxcrg1\ :
1

•

Tn eă.r.up: H i �erică înaltă de
piatră lăr.i lcrcstrc, sub ca
numele localiti\ ţ i 1 AK.fl\.1
PAVJ::L

+ PA R O H I A • G R •
RĂSĂRIT : CU HR: S: DU
MITRIE
Î n câmp: Biserică de piatră
cu ferestre semicirculare fiu
mos încadrate. Dedesupt,
numele localităţii parţml

Sig. Circular, i.t11presiunc p�: rum. Desen precis, elegant,
�:nmctcre htliu.;; cursive

252

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe ...

Bretcu
'

Covasna

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Spiridon Dimian, emis în
anul 1 868.

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Nicolae Comşa, emis în
anul l 868.
Î n exergă: + SIGIL:BISER
RS DIN COVASNA
În câmp: Sf t\icolae cu un
sceptru sau cârje arhi
ercască în mâna dreaptă.

Pe margine un brâu periat.
.
In mtenor:
PECETIA•OBŞTII
PRAVOSLAVNICE • DIN
• BREŢCU:
În câmp: Bustul Sf. Nico
la� cu o sa�ie în mâna dreaptă şi madieta unei biserici în
mana stinga.

Sig. circular, impresiune pe
fum. Desenul este sigur; caractere latine de tipar, elegante.

A

Dedesubt înscris anul: 1 84 1 .
Sig. Circular, impresiune pe fum. Caractere chirilice.

Dobârlău

Sigiliu personal al parohului
Spiridon Dimian dm Breţcu,
pe un document emis în
anul 1 868.
Într-un cartuş_ pătrat carac
terele Si şi D. In partea de jos
cartuşul e încadrat de două
ramuri legate în cunună.
D�asu pra, .două păsări cu
anpt deschise încadrează o
cruce cu soclul triunghiular.

Sigiliu aplicat pc un docu
ment semnat de parohul
Veniamin Popovici, emis
în anul 1 868.
În câmp: Reprezentarea
sumară a unui blazon. Pe
scut sunt reprezentate trei
flori, două sus, una dede
subt. Sub floarea stângă
un ornament semicircular.
Scutul e încadrat de două

crengi, deasupra, Doborlo.

Sig. circular, impr�siune pe fum. Desen sigur, elegant, ca
ractere latme, cursive

Sig. oval, impresiune pe
ceară.
Desen elegant, caractere latine, cursive.

larăş

Budila
Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Ioan lanovici, emis în anul
1 868.
Î n exergă:

t
1

1

+

PAROHIA
GR:
RĂSĂRIT:CU HR: S: NI
COLAE
t ."
...
În câmp: Biserică de piatră
cu geamuri semicirculare
frumos Incadrate, dedesubt numele localitătii BUDILA .

IARlŞU.

•

A

Document din Arini semnat
de parohul Iosiv Bucşa, emis
în anul 1 868.
În cxergă:
+

PAJ3,.0H IA GR:
RASARIT: CU HR: SS:
INGERII
În câmp: Biserică de piatră
cu ferestre semicircularc.
Dedesubt, numele localităţii

Sig. oval, i �presiune pe fum. Desen precis, ingrij it lucrat,
caractere chmhce.

.

Sig. oval, ill)pr�siune pe fum. Desen precis, îngrij it lucrat,
caractere chmhce.

Măgheruş

Comolău
(Crisbava)
Sigiliu aplicat pe un docu
ment provenind din Nou.
semnat de parohul Ioan
Marian în anul 1 868.
Câmpul întreg este ocupat
de reprezentarea unei bise
rici mari cu patru ferestre
pătrate şi un turn pe clă
dire. In dreapta şi în stânga

,

0

Sig. cit:cular, iry1prcsiLu1c pc linn.
tcrc l::.lme de tlpflr

desubt, probabil u n r şi
Cunwlau, pe mar

n�ccpulul umu NI. Pe ll lu!gmca stângn
gmca drcaplli Crisbava.
A

turnului anul

Sig. circul�r, impresiuno..: p<.: li.nn. Desen
latme-, cur� 1 vc, cfcganlt:.

1 R/60. De-

pn:ci�. caractere
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Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Dimitrie Popovici, emis în
anul l 868.
În exergă: PETSETIA
BISERI TSI DIN: MEGE
ROŞ
În câmp: Biserică scundă
cu ziduri groase şi turn
SCWld.
Desen sigur, simplu, camc

CARMINA MAIOR

capul î�tors, tinâ�d 9 cruce în cioc,. :pe�upra aripii drepte
apare ht�ra M ( P ?), mr deasupra anpn stang� un K. Pasărea
este susţmută de două ramuri legate m cunună.

Poiana Sărată
Sigiliu foarte deteriorat apli
cat pe un document emis în
Poiana Sărata în anul 1 868.
În exergă: [ . . . 1 COM
POENI SERATB [ . . . ]

Sig. oval, imprcsiune pc ceară roşie.
Desenul este elegant.

o

Sigiliu aplicat pe un document
semnat de parohul Dimitrie
Dogaru, emis în anul 1 868.

În câmp:

În stânga o siluetă
de înger (?); probabil era
reprezentată Buna-Vestire
sau Arhanghelii.
ceară, caractere latine.

Vama Buzăului
În exergă:

/ + PAROHIA GR: RĂSAR:
CU HR BUNA VESTIRE

Sig. circular, impresiune pe

În câmp: Biserică de piatră.
Sub ea m.tmele localităţii

Sfântu Gheorghe

Sig. oval, imprimat pe fum.

VAMA BUZA ULUI.

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Alecsiu Popovici, emis în
anul l 868.

pesen precis, caractere chiril
Ice.

În exergă:
AIPaPOhii
G.O. Din S.S. Gyor G G
(sau S):
o

Acelaşi sigiliu aplicat pe un
document al aceluiaşi paroh, în
acelaşi an.

o

În câmp: O biserică modes
tă cu trei cruci duble pe
acoperiş şi turn, încadrată
de doi arbori (brazi ?),
dedesubt o pajişte sugerată de o reţea de linii.

lmpresiune pe ceară roşie

Sig. circular, impresiune pe fum.

Desen nesigur, naiv; caractere latine, combinate, scris greoi.

Vâlcele
Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohul
Alccsiu Popovici, emis în
anul l 868.

Acelaşi sigiliu aplicat pe un
document semnat de ace
laşi paroh în acelaşi an.

În exergă:

Impresiune pe ceară roşie

+PAROHJAoGR: RĂSĂRIT
: CU HR: S: TEODOR

În câmp: Biserică de piatră cu

ferestre circulare fnimos în. . . cadrate şi acoperiş de ţiglă.
AK.
Dedesupt, numele locahtăţn EL/0-/PA T
.

Sig. oval, impresiune pe fum.

Sita Buzăului
Sigiliu personal al parohului
N1colae Comşa, aphcat pe un
document al său, emis în anul
1 868.

Desen precis, îngrijit lucrat, caractere chirilice.

Zagon

Câmpul este ocupat de un
cartuş dreptunghiular în care
sunt înscnse caracterele L sau
S, A şi N. artistic împletite
între ele; deasupra şi dede
subt spatiul este omat cu o
reţea de finii.

Sigiliu aplicat pe un docu
ment semnat de parohului
Moise Neagovici, emis în
anul l 868.
În exergă:

+ SIGILLUM ECCLE

Sig. circular, irnpresiune pc

STF DISUNITA

<:cară roşie.

NTENSIS

Caligratia foarte clegnnt.� ,

caractere latine, majuscule.

Sigiliu aplicat pe un docu
ment emis în anul 1 R6X in

potir av�i.nd dcnsupru li lt'l�t M

Sig. circular. i.mprcsiunt' pc fm11.

C[tmpul este ocupat de imag
Îlt�l unei păsăn C\1 nripi des
duse, posihil ponunbel, cu
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ZAGO

În cilmp: i n dreapta , o
cădelniţă avîi,rld deasupra
l itera S ( ( l'!) [n stânga., un

Dcs.:n simph1, caractere lnline de tipar.

Sillt Buzăului

o

Urme sigilore pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe ...

Abstract
Seal marks on goods inventory of the Orthodox Churches from South-Eastern Transylvania
In her work, the author prescnts the ni ce seals that shc saw on different occasions, especially thosc that belonged to Petru Pop, Ioan Petric.
Ioan Moga, and Alexie Verzea. Before thc propcr presentation of thc scals substance, in the work thcre arc bricfly mcntioned some documents in
connection to thc concern for the claboration of statistics. for thc rcfcrence to some situations comercd in thc rcgistration protocols, for thc
improvement of the proccss of elaborating any other typc of official documents, that became important after thc cxhausting of the 1 848 events.
Thus, the new situation aroused a real campaign for checking the seals owned by the parishcs or priests aftcr the destructions registered
in the revolutionary ycars 1 848- 1 849.

Carmina Maior
Cerecetător, Muzeul C ivilizaţiei Populare Tradiţionale - ASTRA,
Sibiu, Piaţa Mică, nr. 1 3
Tel . 069/423992
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 257-263

Participarea Batalionului 1 din Regimentul 2
Grăniceresc la Revolutia de la 1 848 -1849'
oglindită în monografia regimentului
scrisă de Michael Schneider, Bistrita, 1906
'

La 5 iulie 1 76 1 , generalul Sucow a primit ordin să
înainteze Consiliului Aulic de război un proiect în vederea
înfiinţări_i unităţilor grănicereşti. Prin acest proiect se pro
punea dispunerea de-a lungul frontierei Transilvaniei . a
mili(iei r;răn_icereşti " alcătuită din două regimente
_ a câte 3000 de soldati, două regi
romaneşti de mfantene
mente sccuieşti de infantcrie, un regiment �omânesc de
dragoni, şi unul secuiesc de husari, fiecare având un efec
tiv de 1 000 de călăreţi.

raporturilor cu acestea în baza uniunii personale.
Atunci le apăru maghiarilor un duşman neaşteptat
m randul popoarelor slavc de sud, croati' sârbi sloveni dal
maţi şi grăniceri militari, care urmărea� depli�a neatâ�are
faţă de Ungaria şi introducere a regalităţii trialistc în cadrul
statului austriac. Când banului nou ales în persoana coman
dantului general de la Peterwardein mareşalului Saron
Jella�ic i se opuse un comisar regal al croaţi lor şi slovenilor,
numit de către ministerul maghiar în persoana mareşalului
Johann Hrabovski atunci Banul recurse la arme, în ciuda
sentimentelor sale loiale faţă de guvernul vienez şi la I l
septembne trecu Drava pe la Nedelic împreună cu grăni
cerii săi slavo-croaţi.
_

. Pr�iectul de înfiinţare a graniţei militare din
Trans� lvama prevedea în continuare o serie de dispoziţii
orgamzatoncc. Ţăranilor grăniceri li s-a promis scutirea de
toate dările, în afară de capitaţii, iar din cei 1 7.000 de sol
daţi doar ceva mai mult de 2.000 erau oblig<}ţi să presteze
_
pc timp
de pace serviciul militar permanent•. Inrolarea tăra
nilor români în regimentele grănicereşti a început în ii de
sate de pc valea Rodnei (Rodna, Maieru, Sângeorz, Lcşu,
Ilva Mică, Feldru, Vărarea, Rebra, Rebrişoara, Năsăud,
Salva, Hordou, Telciu, Sichigiu, Suplai, Găurcni, Rieni,
Zagra, Runc, Mititei, Macod), 5 sate de pe Valea Şieului
(Monor, Cledu, Şieu, Suracu Român, Ragla) şi din două
sate de pe Mureş (Morăreni şi Ruşi). Regimentul 2 româ
nesc îşi avea sediul la Năsăud şi a depus jurământul pc 1 5
august 1 764...

Poziţia trupelor imperiale care stationau în
Transilvania şi Ungaria era deosebit de grea. Vechile lor
obligaţii faţă de ministerul austriac de război din Viena nu
erau absolvite. Pe de altă parte, Alteţa Sa Imperială a emis
la 14 iunie un bilet de mână cu . . ascultările " vis-a-vis de
dispoziţiile nou înfiinţatului minister maghiar de război.
Ministerul de război din Viena ceru trupelor sale nu chiar
supunere faţă de guvem11l maghiar, dar nici nu le dezlegă
de vechile lor jurăminte. Insă, ministerul de război maghiar,
dimpotrivă, interzise trupelor executarea ordinelor venite
de la Viena şi le ceru să depună jurământul fată de
autorităţile maghiare. Aşa se făcu, că i ndeciziile, băn�ielile
şi încurcăturile îşi făcură loc în toate cercurile militare.
Nimeni nu ştia cărui ordin trebuie să se conformeze.
Această nesiguranţă a fost fatală pentru mulţi.

Î n continuare vom prezenta " aventurile " batalionu
lui 1 din Regimentul 2 de graniţă Năsăud la Revoluţia de la
1 848- 1 849, aşa cum au fost prezentate în monografia scrisă
de către căpitanul Michael Schneider.

1 ) 1848 primul batalion

Lucrarea din care am făcut traducerea poartă titlul
original " Geschichte des k.u.k. lnfanterieregiments
No. 63 ", şi nu a fost folosită ca sursă bibliografică în
întocmirea lucrărilor referitoare la istoria regimentelor de
graniţă din Transilvania.

În baza rapoartelor comisarului regal Saron
Hraborski, după care croaţii şi sârbii nu voiau să recu
noască guvernul maghiar şi că 1 5000 de oameni ai acesto
ra cu tunuri s-au pus în marş asupra Karlowitz-ului, minis
trul ungar hotărî să pună pe picioare o armată împotriva
croaţilor şi sîrbilor.

CAPITOLUL XIII

. . La �ij loc� l lunii iulie veni la Năsăud din partea
mmisterulm maghiar de război, un ordin conform căruia un
batalion al Regimentului de graniţă să fie mobilizat şi pus
în marş Imediat către Szegedin, după cum se pretindea,
pentru prevederea serviciului de gamizoană în această
localitate, dar grănicerii n-au vrut să meargă pe câmpul de
luptă împotiva fraţilor grăniceri sârbo-croato-sloveni, cu
care ei şi înaintaşii lor au luptat umăr la umăr vreme

1 848 şi 1 849
Pentru casele dominatoare din Europa, revoluţia
de la 1 848, izbucnită în februarie la Paris, trebuie să fi
acţionat destul de zgudui tor, transformând în realitate ideile
sale republicane cu amestecuri socialist-comuniste ce con
stituiau momeală pentru poporul de rând. Spiritul curajos al

ri'tscoalei contra ordinii vechi lăcu un arc lri umtitl prin
intreaga Europă.

îndelungntii.

,

Acesl aşn nu m it .. prim hotalion " al rcgimcntului
de l,'fnniţl\, forma l_ Jin Loatc cele 12 compan ii, al dinti
comandant era mamntl Lcon Popp, 1111 soldat din verheo

,

mai simţitor a rost atinsă Austri a . Monarhia a

primii c.:ca m:o�i lll<'u·e amenin(arc din pattca l Jngnri e i care
acum n�:u�:a c.:ă <Iiunscsc la momentul cel mai l:.tvorahil
pentru a-�i mganiza regatul In rorma sa v�:chc. M aghiarii
urmăreau slăbi.rca legăturilor cu Monarhia �i tnmstim11arca
Cel

_
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şcoală care cxt ·culajiecan' mdin. dac<i an:"sla p1vvenea de
la o autontatc renmu.w:utâ legal. Îl/ spirit pur militw; aşa
cum o cerea natura proji,siei sale " (Bariţiu), al c.:ărui corp
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DORIN IOAN RUS

grănicerii însufleţiţi I-au într,erupt strigând de trei ori: , . Es
ehe der Kaiser ! " (Trăiască Impăratul ! ).

ofiţeresc era constituit din germani, români, maghiari,
polonezi, boemi etc., s-a întors la 22 iulie pe terenul de
instructie de la Năsăud. Aici, locotenent-colonelul Urban
care conducea comandamentul Regimentului în locul
colonelului Baron Jovich, ţinu o cuvântare însufleţită, în
faţa trupei în care cerea imperativ ofiţerilor şi trupei să
depună un nou jurământ şi să lupte împotriva grănicerilor
croaţi.

Despre aceste întâmplări, comisarul de război
Schopf se grăbi să trimită la ministerul ungar un raport cât
mai exact.
Conduşi cu insulte de către locuitorii oraşului,
batalionul pomi din Dej la 27 iulie şi ajunse la 4 august
peste Bobâlna, Voivodeni, Huedin, Brad, Alejd spre
Tileagd. Aici întâlni un curier al comandantului corpului de
armată Mareşalul Baron Bechtold cu ordinul de a se
îndrepta în marş accelerat spre Szegedin. iar de acolo să fie
transportate trupele dorite în tabăra principală de la
0-Becse, pentru înlăturarea sârbilor şi croaţi lor. Prin aceas
ta îngrijorarea deja întreţinută a grănicerilor capătă o formă
clară. La 5 august batalionul românesc poposi la Oradea.
Aici se trimise o delegaţie formată din subofiţeri la coman
damentul batalionului, cu rugămintea de a se lua distanţa
cuvenită, încă de la intrarea în oraş, faţă de întrebuinţarea
batalionului. Grănicerii erau soldaţii împăratului şi nu erau
dispuşi să asculte ordine străine. Totuşi, batalionul intră în
Oradea peste sfaturile p<!_şnice ale comandamentului bata
lionului şi ale ofiţerilor. Incă din ziua 7-a delegaţia de su
bofiţeri îşi oferi ideea mareşalului Glaser, comandantul
Diviziei din Oradea, de a detaşa batalionul armatei din
Italia, unde germani, români, maghiari şi slavi urmând
acelaşi drapel, luptă pentru sângele şi măreţia patriei cu
aceiaşi faimă. Aici grănicerii voiau să demonstreze prin
faptă, că ei sunt pregătiţi să-şi lase cu bucurie sângele şi
viaţa în şanţuri şi pentru Ungaria în interese legate de
Monarhie.

În ziua următoare, batalionul, cu o forţă de 847
oameni marşa înspre Ungaria.
Compoziţia acestuia era:

Statul Major al batalionului: maior Leon Popp,
adjutant Lt. Rainer alias Buscoi din Zagra, doctorii Jancsia
şi Wimasal, cadeţii Mihailas şi Molnar, furier Georg
_ Popu
Wasilichi, cei trei plutonieri major Ordace, Makane
şi Oproe;
Compania 1: Cpt. Karl Minier, Lt. Jakob Rinzis,
Lt. Baron Malcomes, Plt. Purceilla, trupa de la subcom
paniile 1 şi 2;
Compania 2: Cpt. Karl Osmolskz, LI. Maj . Karl
Kohl, Lt. Wilhelm Velican, Plt. Purceilla, trupa de la sub
companiile 3 şi 4;
Compania 3: Cpt. Anton Petrizzecin, Lt. maj. Ditz,
Lt. Voith, Plt. Borgovan, trupa de la subcompaniile nr. 5 şi
6;
Compania 4: Cpt. Max Kafka, Lt. Maj . Piorasiu,
Lt. Aron Philippovich, Plt. Rusz, trupa de la subcompani
ile 7 şi 8;

Mareşalul Glăser chiar în ziua următoare replică
cererii delegaţiei, oferind acesteia informaţia eventualei
dezarmări a batalionului conform dispoziţiilor date de
guvernul maghiar prin legea din martie 1 848, pentru că de
legaţia, în ciuda acestora. persevera într-o asigurare a cre
dinţei lor nestrămutate şi supunere faţă de Preaînalta Casă
Imperială.

Compania 5: Cpt. Von Zatezky, Lt. maj . Albert

von Szots, Lt. Georg Lica, Plt. Popp, trupa de la subcom
paniile 9 şi 1 O;

Compania 6: Cpt. Josef Reichel, Lt. Karl Kontz,
Lt. Eugen Borcocselu, Plt. Leo Puteleanu, trupa de la sub
companiile I l şi 1 2;

La 9 august batalionul intră în Szegedin şi odată cu
ei ministrul maghiar de război Generalul-major Meszaros.

În seara de 24 iulie batalionul intră în Cuzdioara.
Până aici i s-a dat locotenentului major Urban conducerea,
iar în special subofiţerii s-au străduit ca la revizia de front
care avea să aibă loc în Cuzdioara să repete j urământul care
fusese depus până acum, dar în nici un caz unul nou.

În ultimul moment află comandamentul despre
scoaterea unui ordin, prin al cărui continut maiorul Popp
era chemat din 0-Becse pentru ca batalionul să S,!! întoarcă
în mod necondiţionat în tabără pe 1 3 august. In caz de
refuz, se ameninţa cu demiterea trupei, ca şi judecarea
marţială a ofiţerilor şi trecerea în rezervă a acestora.

După inspecţia batalionului făcută la 26 iulie de
către Jablonsky, veni la grănicerii noştri comisarul de
război Schopf cu ordinul de a face jurământul cu com
pletări, faţă de autoritatea maghiară. Pentru a se mări săr
bătorirea actului. a apărut pe platou şi garda naţională din
Dej în uniforme de paradă. Câţiva gardişti doreau să se stre
coare în rândurile batalionului, pentru a ridica tricolorul lor
alături de drapelul imperial al acestuia. Nu le-a reuşit aceas
ta. Garda naţională a fost împinsă înapoi spre Dej cu
baionetele şi s-a renunţat definitiv la depunerea jurământu
lui în noua formă. Locuitorii oraşului, care veniseră din Dej
cu căruţele încărcate pentru ospătarea grănicerilor după
jurământ, au trebuit să se întoarcă acasă cu bogatcle lor
provizii . Se vorbea totuşi, că exista intenţia să i se smulgă

Un al doilea ordin, pe un ton mai îngăduitor, îl indi
ca pe maiorul Popp în cazul în care el nu ar pretinde .. o
indestulătoare forţă morală " trupei batalionului, .. probabil
stăpânit de idei greşite " pentru a-1 aduce pe acesta la
ascultare, atunci următorul căpitan sau în rang îi va lua
locul. Dacă renitenţa se repeta şi faţă de acesta, atunci era
semnat un protocol despre accidentul înregistrat, de către
fiecare ofiţer al batalionului declarat ca ascultător, ca şi de
către 2 subofiţeri şi soldaţi din companie, fiecare cu mâna
sa, iar acesta era trimis comandamentului corpului imobil
de la 0-Bccsc.

Nczguduiţi ni�.:i in ve�mintc nici simţăminte de un
dt:zaslru pmuncit, ofiţerii şi tmpa se hotăr:iril sil nu dea
ascultare �i explicau. că fiecare ordin snu misiune care m•
era îrnpol.riva fraţilor lor pot s-o îndep linc.asdi, dar acest
oruin , care se opunca în aceeaşi măsură înţelegerii şi
simţărnintclor lor, în nici un caz.

batalionului ctrapdul imperial în cazul rduzul ui jurl\mfintu
lui nrdonal. În această si tuaţie, doi plutonieri aleşi din
mijlocul balalionului i-m1 adresat. colonelului Jahlonsky
mgămin!t!a trupei de a pune jurămânlu l fl\ră adăugiri.
Batalionul lua o hotăr:ire de nczdnmcinut. să-:şi ...mcrifice

sângele şi viaţa penh·u drepturile Înaltei Case
şi să nu-i tic niciodaă trădător acesteia.

lmperi:de . .

C:olont!lul Jablonsky, care ca unnarc a refuzu lui
general ce domnea acolo, căzu el însuşi într-o situaţie cri
tică, ceru batalionului, în prezenţa locotcnentului Jakob
R.inzis, j ur.:imântul în vechea li.mnă a ••�·csluia, pe care

În acehL�i timp hutărâră, ca pe data de 1 3 august, la
:;ă pără'ica<;că Szcgcdinul în cea mai mare
linişte, dar cu armele încărcate, pentru a se intoarce pe cel
mai scurt dmm, prin Harmt in patrie.

ora 2 dimine<l!il
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Maiorul Popp a fost câştigat pentru acest plan.

mareşalului Glaser.

Încă din seara de 1 2 august au fost încărcate în
căruţe bagajele batalionului, căruţe care au fost puse la dis
poziţie de notam! din Szoreg, un sârb, ca urmare a cererii
scrise făcute în limba sârbă de către locotenentul Aron
Filippovich.

După schimbări multiple dislocate, în a doua jumă
tate a lunii septembrie 4 companii ale batalionului, împre
ună cu Statul .\1ajor au fost aşezate în Lipova, pentru a
asigura serviciul pe garnizoană, iar celelalte două companii
în Pressburg.

Puţin după miezul nopţii, batalionul trecu în cea
mai mare linişte prin faţa cartierului comandantului său.
Dar acesta, speriat de greutatea răspunderii, cedă comanda
batalionului. Pentru că şi căpitanul von Zatetky refuză,
batalionul plecă sub comanda căpitanului Petrizzevich, la
ora 3 dimineaţa, pe drumul care duce peste podul Tisei,
spre Beba. De aici, a fost făcută prezentarea evenimentelor
către ministerul din Viena, d� care s-a legat rugămintea par
ticipării la armata din Italia. In acelaşi timp, se trimise câte
o prezentare cuprinsă de către ofiţeri ai batalionului către
ministerul ungar din Budapesta, către comandamentul din
0-Becse, ca şi către comandamentul batalionului din
Năsăud.

Î ntre timp ministrul maghiar de război Meszaros a
făcut cunoscut Decretul nr. 3266/99 din 1 6 august, conform
căruia batalionul este anchetat din cauza atitudinii de la
Szegedin.
În acelaşi timp a fost ordonată o severă suprave
ghere a batalionului. Aceasta a fost într-atât de sever avută
la-ndemână, că grănicerilor aproape prizonieri nu le
rămânea valorificată nici măcar ieşirea afară.
Locotenentului Urban, care la întoarcerea sa din
Viena, voia să-şi viziteze batalionul, la mijlocul lui septem
brie, i-a fost refuzat acest lucru.
Informaţia adusă de el în localităţile grănicerilor
despre situaţia în care se aflau aceştia, iscă în cercurile
grănicereşti o asemenea enervare, încât era de aşteptat
izbucnirea unei revolte.

Deoarece grănicerii erau îngrijoraţi de siguranţa
drapelului lor rămas în cartierul comandantului, au urgen
tat plecarea din Beba.
Totuşi, cuvintele calme ale ofiţerilor, în special al
locotcnentului Eugen Borcocselu, au reuşit să mai tem
pereze spiritele mai agitatc.

Comandantul rcgimentului, colonelul Jovich, care
fusese învinovăţit pe nedrept de trecerea batalionului la
guvernul maghiar, urmă cererea adusă printr-o delegaţie a
cercului grăniceresc în fruntea căreia se afla plutonierul
Pop din Feldru, şi predă comanda regimentului locotenen
tului Urban, în care avea toată încrederea. EI însuşi părăsi
pentru totdeauna regimentul de graniţă şi plecă spre
Cernăuţi.

La 1 4 august colonelul Marziani aduse ordinul mi
nisterului maghiar de război, potivit căruia batalionul să se
întoarcă în garnizoană prin Szegedin spre Budapesta.
După-amiază veni comisarul maghiar şi fostul mi
nistru al justiţiei Vukovic cu un ordin al comandantului
general din Timişoara, mareşalul Pret, în care batalionul era
scos neascultării şi obligat prin urmare să efectueze
ordinele ce i-au fost prevăzute.

După o şedinţă de două săptămâni în Pressburg,
comisia de anhetă, la 20 septembrie, cuprinse rezultatele
cercetării într-o expertiză. Conform acesteia, căpitanul
Leitzendorfer găsi că motivaţia modului de acţiune al bata
lionului se află în raporturile politice încurcate, inversarea
tuturor raporturilor publice, scuturarea grănicerilor de uni
unea lor statală de până atunci, zăpăceala generală, ca şi
prin onorabilele obligaţii înalte, că depunerea unui nou
jurământ ar putea să însemne o rupere a credinţei faţă de
monarh. Este de conceput, că, credincioşi împăratului pen
tru apărarea onoarei lor ostăşeşti, a naţionalităţii şi trecutu
lui lor imaculat, românii calculaţi s-ar fi apărat cu toată pu
terea de a merge contra croaţilor şi sârbilor, ei îngrijindu-se
să-şi apere sentimentele bune, credinţa nezdruncinată şi
devotamentul plin de sacrificiu.

Pe lângă aceasta, Vukovic îi ameninţa pe grăniceri,
că în cazul umătorului refuz de a da ascultare fată de
'
autorităţi îq timpul marşului spre Arad şi Timişoara ar fi
împuşcaţi. In acelaşi timp, i-a fost înmânat maiorului Popp
un ordin din Nab'Ybecskerek al colonelului Kiss, coman
dantul brigăzii de trupe mobile din Banat, prin care el era
tras personal la răspundere privitor la rezistenţa batalionu
lui pe un ton ameninţător, în ciuda faptului că acesta a pre
dat comanda batalionului cu o zi înainte, la Szegedin, căpi
tanului Patrizzcvich.
La sfaturile energice ale ofiţerilor şi mai ales având
grijă de soarta maiorului Popp, trupa îşi dădu acordul pen
tru marşul de întoarcere spre Szegedin, după ce colonelul
Marziani îşi dădu garanţia că nu se mai pune la socoteală
un transport al batalionului spre 0-Becse.

Decretul emis la 8 octombrie din Budapesta şi ajuns
la Năsăud pe 1 9 octombtie, al ministrului maghiar de
război suna în felul următor:

. . Din actele de anchetă prezentate cu raportul
prezidiului comandamentului general maghiar din 26 luna
trecută, litera F 532. despre Îndepărtarea cu de la sine pu
tere a Batalionului de in/anterie 1 românesc, reiese că
totalul obligaţiilor acesteia cad În sarcina tntpei acesteia,
că singură nu era condiţonată nicicum prin vreo renitenţă
contra ministerului maghiar, ca şi cum dispoziţiile primite
ar fi păsuit interesele dinastiei şi prin aceasta ar.fi pricinu
it o rupere a credinţeifaţă de drapelul pe carejuraseră, se
constată deci că avea motivul ei, la care Încă se mai
adaugă că prin inversarea raporturilor, care au avut loc În

Grănicerii au optat pentru această hotărâre şi pentru
că se străduiau să-I elibereze din prizonierat pe plt. Ordace,
care, cu ocazia plecării batalionului din Oradea spre Sze
gedin cu căruţele, împreună cu câţiva soldaţi grăniceri a
dirijat caii comandantului batalionului şi ai căpitanului
Patrizzevich pe jos, şi, după plecarea tainică a batalionului
au fost reţinuţi acolo.
Ca urmare a unui schimb de ordin a ministrului
maghiar de război, batalionul trecu prin Szegedin, unde
maiorul Popp preluă din nou comanda batalionului, de-a
llllll,"lli Tisci �i prin SLuluok, la Pres�bmg pc 1 9 august

vremurile din urmii. că trupa nu l!ra capahilti sli pen:eapâ
şi să stime::e coret ·f n astfel de uscu/tare.. cel!a ce dctcrmimi
acest minister să 1111 apliL·e in mod sever legea, să aplice
mai mult mila, etc. "

după-amiaza.

in thţa cnrticrului �,".imicerij au fost lăudaţi pentru
crt!dinţl lor nc,-druneinutll faţă de inalta Casă TmpcriuW �i
vechile jurăminte �fi ule demonstrată in ultimele /ik:, in
prezenţa mare;;alului Gra f ' Lamberg , venit în vi>"i lil şi

A4inisteml mughiar de ră::hni.
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DORIN IOAN RUS
6. În special ordonăm comisarului regal să vegheze
la aceasta. de-a proceda În deplina constrângere a legii în
contra atacatorilor şi omorâtorilor comisamlui Nostru
regal Franz Lamberg ca şi Împotriva autorilor şi partici
pantilor la aceastăfaptă mşinoasă.
?.Afacerile administratiei cirile. care sunt în curs
de desfăşurare se vor conduce de către.fimcţionari stabiliti
de către miniştrii de resort după prescrip(ile legii. Cum uni
tatea apărării şi conducerea intereselor Monarhiei comune
se produc În modurile existente, Îndreptăţirea egală a
tuturor naţionalităţilor trebuie să fie garantată pentru tot
deauna, şi pe aceasta ideile relaţiilor de schimb ale flttu
ror ţărilor şi popoarelor unite sub Comana Noastră tre
buie să fie ordonate, şi vafi sfotuită reglementarea acesto
ra prin adunarea de reprezentanţi ai tutumr părţi/01; şi sta
bilitâ pe căi legale ".
Ferdinand

După acestea, confuziile din Ungaria au luat o
formă tot mai amenintătoare. Era vremea celor mai mari
mişcări politice. Î mpăratul Ferdinand îl numi la 22 septem
brie pe Mareşalul Franz Graf Lamberg în funcţia de comi
sar pentru Ungaria şi îi predă comanda supremă peste toate
trupele maghiare şi croate.
În acelaşi timp apăru un manifest prin care trupele
sale care au fost îndepărtate, au fost obligate să se întoarcă
sub vechile drapele.
Groamica omorâre a lui Lamberg care a avut loc la

28 septembrie. a avut ca urmare desfiinţarea Parlamentului

maghiar în baza manifestului imperial din 3 octombrie,
aplicarea stării de război cu Ungaria, şi transmiterea ordi
nului superior asupra tuturor trupelor care staţionau în Un
garia, ţările din jurul acesteia şi Transilvania şi a corpului
înarmat al banului Baron Josif Jellacic.
Conţinutul acestui manifest ar fi următorul:

Conţinutul acestui Manifest imperial limpezi lucru
ruile şi-i întări pe grănicerii noştrii în ideile lor de până
atunci.

.. Noi Ferdinand Întâiul, Împărat constituţional al
Austriei, rege apostolic al Ungariei şi Boemiei etc., al
Marelui Principat al Transilvaniei, ca şi toţi baronii impe
riali, purtători de demnitate spirituală şi temporală, mag
naţii şi reprezentantii care sunt aduna(i de către Noi În
Parlamentul chemat În oraşul liber regesc Pesta, salutul şi
bunăvoinţa Noastră. Spre adânca Noastră durere şi
întristare, casa reprezentanţilor s-a lăsat sedusă de cele
mai mari nelegiuiri prin Ludovic Kossuth şi partizani ai
acestuia, executând chiar mai multe hotărâri ilegale În
contra voinţei Noastre regale şi mai noufaţă de comisarul
Nostnt imperial trimis penlni restablirea păcii, Mareşalul
GrafFranz Lamberg, Înainte ca acesta să poată prezenta
procura Noastră, şi la 2 7 septembrie au luat o hotărâre, În
urma căruia acest comisar al Nostru afost atacat cu fiwie
de o mulţime sălbqtică În plină stradă şi omorât În modul
cel mai groaznic. In aceste împrejurări Ne vedem siliţi să
Ne îngrijim pentru menţinerea siguranţei în măsura legală,
şi să luăm următoarele măsuri şi pentru îndeplinirea aces
tora să ordonăm:
l. Dizolvăm prin aceasta Parlamentul astfel că
după publicarea prezentului rescript imperial, şedin(ele
acestuia să se Închidă.
2. Toate hotărârile şi ordonanţele prezentului
Parlament nesanctionate de către Noi, le considerăm nele
gale, nevalabile şi lipsite de orice putere.
3. Subordonăm comandei supreme a Banului de
Croaţia, Slavonia şi Dalmaţia, Mareşalului Baron Josel
Jellacic cu aceasta toate tntpe/e şi corpurile Înarmate care
se află În Ungaria şi ţările învecinate acesteia. ca şi În
Transilvania, ca şi gărzile naţionale şi trupele de voluntari.
4. Până atuncea când ordinea şi pacea în (ară sunt
stabilite, regatul maghiar se va supune legilor de război,
deci autorităţile respective din congregaţiunile districtuale,
orăşeneşti şi comunale sunt deocamdată păstrate.
5. Banul Nostru, Baronul JosefJellacic, este trimis
prin aceasta mandatar, comisar al Majestăţii Noastre
Regale, şi acordăm deplina putere şi eficacitate de a
exercita În judeţe competentele puterii depline cu care el
este însoţit În Împrejurările. de faţă ca reprezentant al

În spiritul ordinului emis la 8 octombrie de către
L. Kossuth, a fost arbora� drapelul tricolor maghiar pe tur
nul bisericii din Lipova. In ciuda ameninţării că a acţiona
împotrivă ar putea fi considerat ca act de libertate, totuşi
ofiţerii explicau deschis şi bărbăteşte, în faţa comandantu
lui gamizoanei, colonelul Bibra, că ei şi trupa, niciodată nu
vor accepta să semneze pe reversul ordinului transmis de
Kossuth, în care ei trebuiau să tăgăduiască credinţă faţă
..

de Ungaria şi ţările unite cu aceasta ca şi ascultare voită
faţă de comitetul de apărare al ţării ".
De multe ori a fost luată hotărârea, în acord cu
Comandamentul, întreprinderii unui marş împreună cu
Divizionul Regimentului de Dragoneri nr. 3, încartiruit în
Lipova, spre Moravia, să părăsească astfel garnizoana care
era slab dotată cu alimente, şi să caute alipirea la trupele
imperiale de acolo. Armamentul care se găsea într-o bună
stare trebuia să fie luat, iar cel care era de netransportat tre
buia distrus.
Comandantul batalionului, Maiorul Popp, nu era de
acord cu acest procedeu. El se deplasă la Viena, pentru a
discuta cu ministrul de război, Graf Latour. Când maiorul
se întoarse în Lipova, ca wmare a uciderii în acel timp a
ministrului, fără vreun rezultat, Dragonerii îşi începuseră
deja marşul spre Moravia. Planul unei alieri cu trupele
imperiale de cealaltă parte a graniţei a rămas astfel nerea
lizat.
Încercările întreprinse mai nou din diverse părţi în
scopul reglementării în bine a afacerilor cu Ungaria, au
rămas fără succes, deşi batalionul a fost pus sub stare de
graţiere de către guvernul maghiar, datorită eforturilor de
putaţilor români Alexandru Bohatiel şi Sigismund Pop.
Când, la 1 2 octombrie plutonierul Russ veni în
Lipova cu informaţia că oraşul Pressburg, părăsit de către
trupele imperiale la 6 octombrie a fost deja ocupat de către
trupele revoluţionare maghiare, garnizoana din Lipova
hot1\ri, că starea gravă n cetăţi i l i ps ită de toate proviziile
racc imposihilă o apărare îndelungată şi de succes, să
părăsească Lipova după nimicirea tunurilor şt să îndrepte
spre bupclc Mareşalului Simonich în ma� general spre

Mqjestâţii Noastre Regale. In continuarea acestei man
datâri impenah� exp/iccim. câ lliţi aceia cărora Banul le va
nrdnna, 11! va da cii.�pozi(ii sau misiuni, v"ji com"iderat ca
şi r.um A l/(!(a Nnasfl·ă Imperială va da ordonanţe, di.lpOZ
iţii şi misiuni. n,, ace(!a Noi. şi toate aulurităţile hi.\"(!riceşti
civile şi militare. .fimc(ionari. demnitari şi locuitori. de

Moravi�1.

luate stcirile şi mny;urile. din regatul Nostru maghiw:
:n·ansilvania şi toate t(!riluriile im·ecinate. ordonâm prin
aceasta cii, ei Slll1f obligaţi sci asculte de !1amnul Jusef
Jel/acic' ca al Noslm ··omisar regal mandatat prin ordin
senmat, În toate privinţele ca şi când ar asculta de Alte(a
Noastrâ Regalâ.
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�i acest plan, n cămi reali zare era lu11tă în vedere
pentru ll(>aptca de 1 3 octombrie, n-a fost pus in tilptă
deoarece cmnandantul fi.>rtului, �:ulonelul Dibra �i-a sdJim
bnt ideile in u ltimul morn�:nl.

om acum gan.la narionalil maghiară stăpâncu îm
fortului şi impicdicm> fiecare transport posibil

prej urimile
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Chiar şi asupra lui Hrabovsky poziţia ofiţerilor, prin
nimic prea zguduitoare, făcu o impresie puternică. El îi
eliberă cu menţiunea, că sorocul pentru gândire ar dura
până la ora 2 după-amiază.

de alimente. Totuşi, foamea nu i-a înmuiat şi nici nu i-a
făcut să-şi uite jurământul. Când comisarul maghiar Baron
Jeszenak veni la batalion în numele guvernului Kossuth cu
somaţia de a depune jurământul faţă de administraţie, primi
refuzul unanim al trupei.

Acum, Hrabovsky se aşeză în faţa subofiţerilor
batalionului. Totalmente fără succes.

Convins fiind de faptul, că nici un individ n-ar
renunţa la vechiul legământ, Baronul Jeszenak se declara
că este în posesia unei procuri din partea ministerului
maghiar, şi batalionul trebuie să lupte contra obligaţiei
scrise a ofiţerilor şi nu împotriva Ungariei, şi că pot să se
întoarcă în patria lor înannaţi şi nu lezaţi din vreo parte,
fireşte, nu cum a cerut maiorul Popp , pe drumul peste
Moravia şi Galiţia, ci direct prin Ungaria.

La orele 2 veni batalionului un ordin, să părăsească
oraşul şi să aştepte cu răbdare pe un câmp noile ordine.
Grănicerii au aşteptat acolo foarte încordaţi,
deoarece le-a parvenit infonnaţia că gărzile naţionale şi
artileria erau pregătite să-i dezanneze şi să-i împuşte, în
cazul în care ar fi refuzat din nou depunerea jurământului.

Baronul Jeszeniak putea sau nu să fie în posesia
unui asemenea document, însă comportamentul oscilant şi
nehotărât de până atunci a comandantului garnizoanei a
făcut să crească într-o aşa măsură neîncrederea grănicerilor,
încât ei se declarară de acord cu propunerea Baronului.

Mareşalul Hrabovsky merse călare în faţa frontului
batalionului şi ţinu o cuvântare pe care maiorul Popp o
traduse în româneşte, şi întrebă, cine vrea să jure. Confonn
unei înţelegeri survenite între ofiţeri şi trupă, toţi ofiţerii
ieşiră în faţă, cu excepţia locotenentului Reiner şi a mai
multor subofiţeri.

Dar cu aceasta, ei greşiseră. Promisiunile nu au fost
ţinute de partea cealaltă.

Hrabovsky îi chemă pc toţi să intre înapoi şi ordonă
comandantilor să dea comanda Pentru Jurământ!".
Maiorul Popp comandă de trei ori, cum i s-a zis. Totuşi,
nimeni nu se mişcă. Nimeni nu dădu ascultare ordinului.
Toţi au rămas muţi şi fără sunet.
..

La 1 6 octombrie porniră în marş din fort. Drumul
mergea peste Neutra, Nagymaros spre Weitzen, unde batal
ionul a fost aşteptat în dimineaţa de 23 octombrie de către
Mareşalul Baron Hrabovsky în acompaniamentul multor
deputaţi şi ofiţeri. Hrabovsky citi numele fiecărui ofiţer în
parte şi încercă să-i convingă să depună jurământul în faţa
autorităţii maghiare. Strădanii inutile. Ei se întoarseră fără
vorbă în ordinea gradelor lor, în ciuda faptului că au fost
ameninţaţi cu scoaterea din activitate.

Atunci ieşiră în faţă deputaţii români şi încercară să
sensibilizeze trupa, vorbindu-i în limba maternă, pentru
depunerea jurământului.
Zadarnică oboseală. Tăcerea rece era răsplata ade
menitorilor. Hrabovsky încercă acum un mijloc nou,
înşelător. El intră între rândurile batalionului şi-i întrebă pe
unul sau pe altul dintre subofiţeri: " Doriţi să deveniţi ofiţeri
sau să rămâneţi subofiţeri?" Pe primii 6 subofiţeri care au
ieşit în faţă pentru jurământ, promise el să-i facă imediat
ofiţeri.

La fel au refuzat şi subofiţerii, deşi li s-a promis
înaintarea în grad, iar doi oameni de încredere ai guvernu
lui maghiar, de naţionalitate română, şi-au dat silinţa de a
acţiona asupra lor vorbindu-le în limba lor maternă, pentru
a le schimba dispoziţia.
Către amiază companiile au fost încartiruite în oraş,
iar ofiţerii au fost chemaţi în apartamentul mareşalului
Hrabovsky. Acesta îi aşteptă îmbrăcat în unifonnă de
paradă cu însemnele de serviciu şi li se adresă cu unnă
toarele cuvinte: " Eu sunt un soldat bătrân, care am învăţat
doar să ascult şi nu să fac politică ". Mai spunea că
monarhia a intrat în descompunere, împăratul a fugit de la
Viena la Tirol, Ungaria s-a declarat independentă. Toate
trupele din Cngaria şi Transilvania erau datoare să asculte
de guvernul maghiar şi să jure credinţă faţă de administraţia
maghiară. Dacă batalionul refuza să depună acest jurământ,
atunci ofiţerii erau trecuţi în rezervă şi daţi mâniei poporu
lui, iar trupa era dezannată şi pusă în stare de prizonierat.

Atunci, în faţa batalionului săriră doi trăgători din
Compania a III-a, Ion Mureşian din Măgura şi Luca Krcţu
din Poiana, şi-au înfipt baionetele în pământ şi au
ameninţat cu glas tare că-i vor împuşca pe oricine-şi uită
jurământul şi vor să iasă dintre rânduri în faţă pentru un
jurământ volatil.
Nici un om nu se mişcă, nici unul nu ieşi în faţă.
În sf'arşit, Hrabovsky hotărâ să treacă la dczannarea
batalionului.
Î n acest scop, el ceru comandanţilor batalionului să
ordone aşezarea annelor în piramidă, încărcătoarele şi
baionetele atârnate de acestea, iar trupa să se retragă 1 O paşi
în spatele piramidei de anne.

Neacordând atenţie presiunii care trebuie să fi fost
exercitată asupra lor de către aceste cuvinţe ameninţătoare,
ofiţerii nu s-au clătinat şi nici n-au şovăit. Intrebarea de trei
ori repetată : " cine este pregătit pentntjurământ ", se întâl
ni cu o tăcere rece şi adâncă.

Totuşi, nici acestui ordin al comandantului bata
lionului nu i se dădu vreo atenţie. Grănicerii noştri strigară
ca dintr-o singură gură: . Wir geben unsere Wqffen nicht
he1: " (. . Nu predăm armele "! ). Cu voce puternică strigară
că rămân credincioşi împăratului lor, că-şi sacrifică binele
şi sângele pentru el, că rămân să-I apere cu annele până la
ultima suflare.
.

Apoi Hrabovsky intră printre ofiţeri, şi se adresă în
primul rând căpitanului Zatetzky. Deoarece acesta, la între
barea repetetă de trei ori, dacă vrea să depună jurământul,
tăcea în mod perseverent, Hrabovsky îl declară "povară
pentnt acel rang " şi dădu dispoziţie să fie dat furiei plebei.

Deoarece câţiva grăniccri şi-au îndreptat annele
asupra mareşalului Hrabovsky, acesta îşi întoarse calul şi
fugi călare cât se poate de repede de acolo.

Şi maiorul Popp refuză jurărnântul, indicând spre
so!ia şi copilul său, care ar fi cbţi monii sigure, srre casă şi

ji.irg�fi�!i.il. Lă tl �� ret�ri �; maiorui Katk�

inl:i dt: nezgudu i l ' l'I:Jfa. Într-ad�vi'ir, o astfe l de;: crcd
_ ....,. .,'"" �"
IIO:E:: _; aotti t c ajtXlS(\ �i llt: ncspcriat 1�1lă de clrnpdul pe care ou j mal, făcu

şi lvli �.;t:ilalti

ctute, care ar ti transllmnatc în cenuşă dacii el ar u i ta

ofi1cri rămaşi, to!i pt: n1nd, IH trrtdarca credinţei j urate, în
afară de unul, cl'lpitanul Minier, ean;, provt:nind din părinli
secu i , dup�-i lungi oseulalii, s-a declarat pregatit s:t depună

jurlimântul cerut.
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sil bată i n i m ii� mai puternic de admira(ie.

din acea zi. de 23 oclumbrie, la ordc 5
batalionul fu pus în m i �care;: �i a intml In
I!Utlpten de 24/25 lll Budu, unde fu <IŞCZal in ll0li-C011St:rtll ta

dup-am im:a,
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Batalionul a ajuns la 22 noiembrie în Solnok şi de
aici trebuia să lljungă în locul hotărât, la Nagykaroly. Acolo
veni contraordinul, de a se întoarce la Buda. Totuşi
grăniccrii noştri, înfuriaţi pe acest lucru şi pentru că li s-a
refuzat întoarcerea în patrie. au refuzat întoarcerea la Buda
astfel că ei au trebuit să fie incartiruiţi în Kisujszallas,
Nadudvar, Ujvaros şi Egyek.

cazannă, iar corpul ofiţeresc în hotelul "Tiger". Deoarece
ofiţerii s-au temut de un atac al Gărzii Naţionale Maghiare
pentru acea noapte au organizat din proprie iniţiativă o
gardă pennanentă la drapel, în care 1 2 până la 1 4
oameni/companie stăteau înannaţi l a drapel pregătiţi pentru
a-1 apăra zi şi noapte.
Î n ziua unnătoarc s-a făcut încercarea, sub diferite
"
fonne, de a face uitat de către batalion vehiul său jurământ
pe drapel. Grănicerii au fost duşi la biserică, unde un preot
român le-a ţinut în limba română o cuvântare filo-ungară.
Ofiţerii unguri au vrut chiar să le rânduiască dreptul de a-şi
înjgheba ei înşişi fonna de jurământ. Doar adăugirea, de a
nu lupta împotriva Ungariei a trebuit să fie inclusă în aces
ta.Totul inutil. Şi această încercare s-a încheiat cu acelaşi
insucces. Plin de fennitate au declarat bravii noştri că
vechiul jurământ este şi rămâne sfănt.

La 23 septembrie 1 849 batalionul a fost declarat
prizonier de război şi supus căpitanului Schuster, care mai
recent fusese ofiţer în serviciul imperial. Acesta i-a condus
cu 70 de honvezi spre St-Job şi de aici. deoarce mul� au
fugit în taină, la Szekelyhid. Totuşi şi de aici au evadat
mulţi grăniceri, parte plecând în ţară, parte cu trupele impe
riale cu care ei au luat parte în cele din unnă la luptele din
Ungaria şi Transilvania.
Restul batal ionului intră în zilele lui august 1 849,
după încheiarea păcii în cercurile regimentului.

Atunci Ministerul Maghiar de Război, emise
ordinul de a se dezanna batalionul. In '!cest scop el a fost
constrâns de a se muta în cazanna Ullo. In acelaşi etaj cu ei
a fost adus şi un batalion de honvezi. Pentru uşurarea real
izării planului s-a gândit să se deplaseze două companii
spre Ofen. Dimponivă însă, grănicerii deveniţi bănuitori
s-au apărat cu forţă şi succes. După trei zile de tratative
duse fără succes de către comandantul regimentului de
infanterie nr.62 colonelul Binder von Biedersfeld în
numele Ministerului Maghiar de Război, în absenţa ofiţe
rilor cu trupele neînannate, la 1 5 noiembrie trupa bata
lionului intră, de această dată neînannată, în curtea cazăr
mii pentru a da raportul. Î n locul colonelului Binder a
apărut general qe honvezi Repassy în compania a doi
ofiţeri comisari. In timp ce jos în curtea cazănnii se dădea
acordul pentru a trata cu trupa batalionului în privinţa
alipirii celor două companii în Ofen, batalionul de honvezi
gata pregătit ocupă toate ieşirile cazănnii in spaţiile vecine
ale adăposturilor batalionului de grăniceri şi îşi însuşi
annele lăsate şi drapelul batalionului, după înfrângerea bol
navilor şi a bucătarilor rămaşi în camerele trupei. In afară
de aceştia mai marşase încă în curtea cazănnii batalionul 1
al Regimentului 2 secuiesc sub comapda maiorului Szilagy
împreună cu Bateria 1 cu 6 tunuri. In ciuda superiorităţii
numerice a duşmanilor, grănicerii se aruncară, cuprinşi de
cea mai mare furie, asupra celor care i-au luat prin sur
prindere. şi înannaţi numai cu bucăţi de lemn pe care ei le
au luat în pumnii lor puternici din curtea cazănnii, au lovit
honvezii care stăteau la intrări cu annele gata de tragere,
pentru a salva cel puţin drapelul simbolul lor sfânt, al
onoarei lor soldăţeşti ncpătate şi eroice, pentru care ei au
trebuit să rabde atâtea necazuri în ultimi le luni. Avea aspec
tul că trebuia să fie o vărsare groaznică de sânge, având în
vedere că era un aşa raport inegal de forţe.

Despre salvarea drapclului spre Năsăud sunt în cir
culaţie numeroase variante.
Una se referă la subofiţerul Makarie Popu care 1-a
luat de pe lance, i-a ascuns într-o căruţă şi mai târziu 1-a
predat locotenentului Karl Reiner. Acestuia i-a izbutit după
mai multe necazuri, să-I predea colonelului Urban, la data
de 1 4 februarie 1 849, în localitatea Livezile de lângă
Bistriţa.
După o altă versiune, locotenentul Reiner, împre
ună cu veteranul Tudor Ionaşcu care mai trăieşte şi azi în
Năsăud, 1-a luat de pc lancie la Szolnok şi 1-a dus în patrie.
O a treiea versiune îl enumeră în fine pe plutonierul
Rusz, care a luat drapelul de pe lancie după punerea în pri
zonierat a batalionului, 1-a ascuns sub haine în jurul corpu
lui şi a fugit astfel.
Oricum ar fi fost însă, drapelul este apărat şi cinstit
chiar şi astăzi ca un lucru sfânt in biserica greco-catolică
din Năsăud. Celor două companii 2 şi 6, care au rămas în
Pressburg după plecare batalionului in fortăreaţa Lipova,
le-a izbutit la 6 octombrie să plece de acolo şi să se ali
pească trupelor banului Jellacic în tabăra de la Kittsee. La
ofiţeri se numărau, pe lângă locotenenţii Osmolsky şi
Reichel şi locotenenţii majori Philippovich şi Borcocselu,
locotenenţii Vellican şi Mihăilaş.
Ei au stat în faţa Vienei, fără a intra în focul luptei,
apoi au luat parte la campania comună împotriva Ungariei
şi s-au aflat în august 1 849 la Timişoara.
Către sfărşitul lui august 1 849, când după ciocnirile
de anne de la Villagos din Ungaria raporturile ordonate au
inceput să-şi facă iarăşi loc, a fost ordonată o nouă anchetă
împotriva ofiţerilor şi trupei primului batalion, de această
dată din partea Ministerului de Război din Viena. Scopul
acestuia trebuia să fie de a pronunţa o sentinţă împotriva
batalionului.

Totuşi, duşmanul arăta înţelegere pentru adevăraţii
eroi. Se gândiră şi predară drapelul grănicerilor.
Acesta s-a îmbinat de acum înainte cu soarta lor. În
frunte cu drapelul sfănt că ar flutura în vânt, au fost escor
taţi de un batalion de secui şi acolo înghesuiţi într-o casă
lăsată intenţionat infectată de boli şi în curând împreună cu
o severi! l i rsă de lumină, paturi �i pâine a unnat o holeră

Comisia de cercetare care şi-a desfăşurat lucrările
sub conducerea mareşalului de infanterie Hapsici a cuprins

rczull<�tde ccn:t:lării într-un rezumat care dezvinovăţea
complet modu l de aq i une al ofiţeri lor şi trup ei bntalionului

care a făcut 60 de bolnnvi intr-o singurii zi .

priv i"ncJ ncl:<UC obi ect i e car� ;� ti;st ptÎsfi proemli1cnJ şi /fJHi
nlcs la părăsirea gamizoane1 Lipova din cam�a lipsei ele ali

La 22 noiembrie bMn l i on ul a trebuit �11 tie cscmtllt
l a Jnszhereny şi de aeol u înspre Nagykaroly. Dintre ofiţeri ,
locolencutii Reim:r �i l .uc.n au prclerat si\ meargă c.11 sol
datii, in timp ce ceilalţi, de !rica faptului că se vor despftrti
de ;;uldnţ.i în .Jas:<:bercny �i vor fi împftrţ i l i honveLilor, s-au
prezentat n li hohmvi şi au rd.mas pc mai departe la Buda.

Cind Buda tt căzut la

5 ianuarie

în

***

impcrinl ilor, ci

se depla;;ară la ord i n u l J l ldreşa lului pri n t Windisch (iractz
la Viena, unde au fost supuşi unei nnchel�o: militnre.
mam i l e

mente.

Regimentul 2 de gnmilil Nit:;i'iud din var>1 anului 1 R4S pâni:i
în primiivara anului 1 !l4Y relatate în monografia capitanu 
l u i Schneider. 1 � 1 a insistat asupra loialiLătii batulionului iaţ�
Acestea a u f i)St
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Participarea Batalionului 2 Grăniceresc la Revolutia din 1 848- 1 849, oglindită în . . .

depune jurământ faţă de guvernul revoluţionar maghiar şi
prin fennitatea cu care soldaţii lui şi-au apărat drapelul de

luptă.

Note
* - Istoria militară a poporului român, voi.! I I , Ed. Militari\, Bucureşti.

** - CAROl GOLLNEI!, "Rcgimcntclc !,'Tănicereşti din Transilvania 1 764-

1 987, p.358.

1 85 1 ", Ed. M i litară, Bucurqti, 1 973, p. 74-48.

Zusammenfassung
Die Teilnahme des ersten Batallions vom 2. Rumanischen Grenzregiment
am Revolutionskrieg vom 1848-1849, wiedergespielt in der
vom Hauptmann Michael Schneider geschriebenen Monographie.
lm 1 906 erschicn in Bistritz ein Buch, das hciBt Gcschichte des k. u. k. lnlimtcricrcgiments nr. (>3. in dcm Michael Schncidcr stcllt dic
MonO!,'Taphie des in dem Jahrc 1 76 1 geschaffencn Grcnzrcgimcnt von Nassod dar.
In dicscm Absclmitt sind dic Abcntcuer des 1 . Feldbatalion der

2. (irenzregiments in der Revolutions-jahrcn 1 848- 1 849 dargcstcllt.

Dorin Ioan Rus
Muzeograt� Muzeul judeţean de Istoric Mureş
Tg. Mureş, Str. Horea, nr. 24
Tel. 065 1 1 36987
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ANGVSTIA, 4, 1999, pag. 265-275

În jurul revistei "Viaţa Literară şi Artistică"
Din corespondenţa lui Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi
(7 iulie 1906 - 9 septembrie 1907)

Cultura românească a beneficiat, cum remarca
George Călinescu în prefaţa la lucrarea sa capitală Istoria lit
eraturii române de la origini până În prezent, de contribuţia
multor oameni de mare valoare din toate provinciile locuite
de români 1 . Aceştia, cu mare efort, cu dragoste pentru
cuvântul românesc tipărit şi, de multe ori, cu renunţarea la
gândul vreunei recompense băneşti sau măcar al unei bune
aprecieri, au participat, fiecare după talentul său, la clădirea
literaturii şi culturii de limbă română.

Tot în domeniul culturii a activat şi Remus Cioflec,
valoros şi cunoscut editor şi librar, în Cluj şi apoi în
Bucureşti. El era strănepot al preotului Iacob Cioflec, nepot
al lui Aron (n. 1 803, dec. 1 892) şi al Mariei, născută Gropca,
fiu al lui David Cioflecs.

Virgil Cioflec
Numele lui Virgil Cioflec (n. 1 8769, dcc. martie
1 948 Bucureşti), a cărui contribuţie la cultura românească
abia acum începe să fie recunoscută la adevărata ei valoare,
a avut parte de o evidentă marginalizare.

Nu s-ar putea în nici un caz face abstracţie de con
tributia oamenilor de cultură români transilvăneni în ulti
mele' decenii ale secolului al XIX-lea şi a primelor două ale
celui de al XX-lea. Poeţii George Coşbuc, St. O . Iosif şi
Octavian Goga, prozatorii Ion Slavici şi Ion Agârbiceanu
s-au impus între marile valori ale literaturii române. La
aceştia se adaugă folcloriştii valoroşi Ion Pop-Reteganul,
Enea Hodoş, Andrei Bârseanu şi muzicologul George
Dima. În critica literară llarie Chendi a avut un rol de prim
rang, prezenţa lui făcând legătura dintre Titu Maiorescu şi
Constantin Dobrogeanu-Gherea, marii critici ai epocii clasi
cismului românesc, şi Eugen Lovinescu, Mihai Dragomi
rescu şi George Călinescu, cei care au dominat critica lite
rară a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.

Pe drept cuvânt scria Horia Oprescu despre el, în
anul 1 969, că " i se cuvine o onorabilă, deşi tardivă, scoa

tere din anonimat " 1 0.

Pare plauzibil să fi fost fiul lui Nicolae, unul dintre
cei cinci copii pe care i a avut Aron Cioflec cu cea de a doua
sa soţie, Domnica, născută Axente l l . Această presupunere
va trebui confirmată prin cercetări ulterioare.
Tatăl omului de cultură care a fost Virgil Cioflec, pe
nume Nicolae Cioflec, era în anul 1 90 1 proprietar al uneia
dintre cele două " mahala!( ' ale satului Mârşia din judeţul
Vlaşca, plasa Neajlovul. In această localitate s-a născut
Dimitrie Bolintincanu şi tot aici îşi avusese proprietatea
familia acestuia. Nicolae Cioflec, numele lui fiind scris
"Cioflic" în Marele Dicţionar Geografic al României, era
proprietarul Mârşiei-din-Vale, în timp ce Mârşia-din-Deal
aparţinea lui C. :--.! acu. Se arată că ambele proprietăţi
însumau 1 054 hectare1 2.

În preajma lor au creat însă, şi mulţi alţi scri)tori
transilvăneni, bine apreciaţi de cititori şi de critici. Intre
aceştia, familia Cioflec din Arpătac, actualul Araci2 al
judeţului Covasna, a dat cel puţin trei nume demne de reţi
nut pentru cultura românească a acelei vremi.

Familia Cioflec

În 1 930, într-o sentinţă a tribunalului judeţului
Vlaşca, îl descoperim pe Virgil Cioflec drept proprietar al
moşiei aflate la est de satul Mârşa şi la sud de moşia moşte
nitorilor lui Lazăr Lazarovici 13. Faptul că acesta este scri
itorul şi criticul de artă de care ne ocupăm este confirmat
prin scrisorile sale, aflate în Biblioteca Academiei Române,
care menţionează satul Mârşa ca loc de expediere.

Primul este învăţătorul şi institutorul Dimitrie
Cioflec (n. 1 828, dec. 1 89 1 ). Era strănepot al lui Idomir
Popovici, zis Cioflec (dec. 1 794) preot în Comana de Jos,
nepot al preotului din Arpătac, Iacob Popovici-Cioflec (n.
1 780, dec. 1 826) şi fiul preotului din Araci, Gheorghe
Cioflec (n. 1 797, dec. 1 866)3 Colaborator apropiat al lui
George Bariţiu, membru al unui cerc cu preocupări folclo
rice, el a lăsat cea mai veche culegere de poezii populare din
ţara Bârsei4.

Dicţionarul cronologic de literatura română, apărut
în anul 1 979 sub coordonarea lui 1. C. Chiţimia şi a lui Al.
Dima, altfel o lucrare foarte bine îngrijită şi fumizoare de
informaţii bogate şi corecte, face o regretabilă confuzie. La
indicele de persoane găsim inserat numele lui Romulus
Cioflec, dar nu şi pe cel al lui Virgil Cioflec. Totuşi trim
iterea la pagina 238 se referă la acesta din urmă, în calitate
de colaborator al revistei . .T'a1-,rin i literum " 1 4 Desigur o scă
pcu·c dil! par1ea celor care au întocm i t indicclc 1 5. Sau poate

Mult mai bine cunoscut este profesorul şi prozatorul
Romulus Cioflec (n. 23 martie 1 882 la Araci, dec. 1 3
noiembrie 1 955 la Bucureşti). Era nepot al lui Aron (n.
1 803, dec. 1 892), cel de al doilea fiu al lui Iacob Popovici
Cioflec şi fiu al lui Constantin şi al Mariei, născută Bucşa5 .

Opera li lerari'i a lu i Rorn ulns Cioficc a atras atenţin lui
George C:ili ncscu, care 1 n citat în l�>·luriu literaturii ' vnui
ne de la origini pdnâ 1i1 prezent>. O îrurnoasii şi obiectivă
prel'cntarc i se l ace in Dic(iommt! Scriitorilor Runuini elah
urat de Mircea Zm:iu, M;nian Papalmgi �i A urei K.u su, pnn
articolul redactat de I l ie Radu-Nandra'.

cii o al!urnitJ'i confuzie, sau, mai bine zis, suprapunere a
numelor celor doi, să tic o cauză a relativului anonimat al lui
·
Virgil C:innec'!
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Tulu�i, pc V r rgi l Cioflcc 11 vedem mentionat, de data
lără confuzii, drept colabomtor In mai multe reviste
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cu profil literar şi artistic în Dicţionarul presei literare
româneşti al lui 1. Hangiu, în Dicţionarul presei româ-neşti
de Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică şi în Dictionarul de
pseudonime al lui Mihail Straje. Astfel se arată că el a pub
licat:
"
- la cotidianul "Tribuna din Sibiu ( 1 4 aprilie 1 884 - 1 6/29
aprilie 1 903). director Ion Slavici 1 6.
. la săptămânalul ilustrat "Viaţa", având directori pe
Alexandru Vlahuţă şi Dr. Alecu Urechilă (apariţie: 28
noiembrie - 30 decembrie 1 893; 1 8 septembrie 1 894 - 1 7
iunie 1 895; 2 7 septembrie - 2 4 decembrie 1 895; 1 - 2 2 ian
uarie 1 896) 1 7,
- la ziarul cu apariţie săptămânală, având pagină literară,
"Soarele", redactor responsabil şi proprietar G. Umcă ( 1 1
noiembrie 1 896 - 6 ianuarie 1 898); colaborare în 1 897 1 x,
- la revista ilustrată cu apariţie lunară "Literatură şi artă
română", director Nicolae Petraşcu (25 noiembrie 1 896 - 25
octombrie 1 9 1 0)1 9,
- la săptămânalul "Pagini literare", directori Artur Stavri şi
Ion Gorun20 (2 1 ianuarie 1 899 - 30 aprilie 1 900)2 1 ,
- nuvela Culiţă în săptămânalul "Stindardul", director Ion G.
Ionescu-Quintus din Ploieşti (8 aprilie 1 899 - 30 martie

reuşeşte să-şi rcstabilească sănătatea, să scrie poezii şi să
facă traduceri din Heine, pe care le publică în reviste şi în
volumul Patriarhalc. Tot la Paris, Şt. O. Iosif îl cunoaşte pe
Dimitrie Anghel, cu care leagă o frumoasă prietenie, con
tinuată prin cunoscuta colaborare sub pseudonimul A.
Mirea.
Scrisorile schimbate între Virgil Cioflec şi Şt. O .
Iosif pe timpul în care, din diverse motive nu se găseau
împreună în această perioadă, sunt relevante pentru carac
terul lui Virgil Cioflec şi pentru rolul covârşitor pe care 1-a
avut în susţinerea morală şi materială pe care i-a acordat-o
poetului de primă mărime, care a devenit Şt. O. Iosif, atun
ci când acesta trecea printr-o serioasă depresie psihică şi
prin grave lipsuri materia]e35.
Încercând să definim cât mai succint personalitatea
lui Virgil Cioflec, se cuvine să reţinem că el a fost: prozator,
epigramist, publicist, critic şi colecţionar de artă, mecena al
literaturii şi artei româneşti.

Corespondenţa Virgil Cioflec - llarie
Chendi36

1 900)22,

- în "Calendarul Minervei" ( 1 899 - 1 9 1 6 )2\
- la săptămânalul "Curierul literar", director I. N. Constantinescu-Stans (7 octombrie - 4 noiembrie 1 90 1 , după care se
contopeşte cu "SemănătoruJ)24,
- la revista "Semănătorul" ["Sămănătorul"], directori
Alexandru Vlahuţă şi George Coşbuc ( 1 901 - 1 902), un co
mitet de direcţie ( 1 903 - 1 905), Nicolae Iorga ( 1 905 - 1 906 ) ,
St. O. Iosif, Mihail Sadoveanu şi I. Scurtu ( 1 906 - 1 908},
Aurel C. Popovici ( 1 909 - 1 9 1 0), (2 decembrie 1 90 1 - 27
iunie 1 9 1 0)25,
- articolul La "Badea George" (Coşbuc), în Luceafărul, IV,
1 905, nr. 1 2,
- la săptămânalul "Viaţa literară", devenit "Viaţa literară şi
artistică" ( 1 ianuarie 1 906 - 6 aprilie 1 908)26 ,
- la revista "Viaţa românească", director C. Stere (seria I-a:
martie 1 906 - iunie 1 9 1 6),
- la revista Tara noastră", director Ilarie Chendi ( 1 908 1 909), reda �r Octavian Goga (Sibiu 1 ianuarie 1 907 - 22
noiembrie 1 909, Cluj 1 5 octombrie 1 922 - 29 mai 1 938)27

�t

În 1 898 a publicat volumul Epigrame, semnat cu
pseudonimul C. Virgiliu2X. A mai publicat volumul
Mălurenii ( 1 9 1 6}, un album privind picturile lui Ştefan
Luchian ( 1 924)29 şi un album al operelor lui Nicolae
Grigorescu ( 1 925)'0
Horia Oprescu, în volumul cu titlul: Corespon
denţă: St. O Iosif Dimitrie Anghel, Natalia Negru, M
Sadoveanu, N. Iorga, C. Sandu-Aidea, Virgil Cioflec, !/arie
Chendi, acordă o mai bună atenţie lui Virgil Cioflec. El arată
cum, acesta se afla la început în postura de admirator anon
im al lui Şt. O. losifl l , care publicase în anul 1 897 primul
său volum, Apostolul şi alte poezii, cu traduceri din opera
poetică a lui Petăffi. A urmat în 1 898 u � no� volum de tra
duceri din acelaşi poet, Poe-::ii alese ŞI pnmul volum de
poezii originale, cu titlul VersurP:.

Virgil Cioflec este prezentat ca având " o. oa!·ecare
stare 1natrrială" şi fiind un cokcţionnr de artă, mb1tor de
a1tişti, în telul lui un Meccna amator de critic!\ plastica.
Desigur cii era cu totul interzis să se arate el\ acea " oarecarr
star" materială .. provl'll<�n din moş i a boiL'reasc�. care Inai
inliii crn n tatălui :său şi npoi a saJ3

Cunosdntlu-1 pe Şl. O. Iosif. îi ti1cc " o swprin:::ă
loare propunere: sil-I ri1soţea.':>ui l'f"Co câ�iva �m�. f�c
socu/eala lui ri1 s/r(Jinc'itate . . . Prll!ccnJI se rcahze;ua Ş I . chn
octomblic 1 X99 pân!l în octombrie 1 90 1 , Ş t" O. losiftn-licşte
la Viena, Paris, MUnchen �� Ncuburg1� . Tn acest timp el

Cele şapte cărţi poştale pe care le prezentăm sunt
datate între 1 4 iulie 1 906 şi 9 septembrie 1 907. La ele se
adaugă două scrisori pe hârtie simplă nedatate. Aceste nouă
scrisori au fost trimise de Virgil Cioflec în perioadele în care
era plecat din ţară sau îşi petrecea concediul la munte. In
plus, se adaugă acele scrisori pe care le-a trimis Ilarie
Chendi lui Virgil Cioflec şi care se află în Biblioteca Aca
demiei Române. Dintre acestea prezentăm trei scrisori, pe
care le-am considerat reprezentative. (Anexa)
Toată această corespondenţă, pe care o prezentăm,
este legată de eforturile depuse de cei doi pentru publicarea
în cât mai bune condiţii a revistei .. Vtaţa literară şi artis

tică ".

Revista apăruse "la sugestia şi cu sprijinul lui Spinr
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice în
guvernul condus de Dimitrie A. Sturdza ( 14 februarie 1 90 1
- 2 0 decembrie 1 904)38. Este demn d e remarcat ş i faptul că,
după retragerea lui George Coşbuc şi a lui Ilarie Chendi de
la direcţia revistei .. Semănătonrl", cei doi încep, beneficiind
şi de concursul mai multor scriitori bucureşteni, să editeze
noua revistă, prin care doreau să ofere cititorilor .. o icoană

Haref "37,

cât mai credincioasă şi mai Întreagă a vieţii noastre literare
şi artistice, prin cronici şi bibliograjii "39. Primul număr al
săptămânalului, !!vând titlul .. Vtaţa literară ", a apărut la 1

ianuarie 1 906. Incepând de la 7 ianuarie 1 907 revista
primeşte noua denumire .. Vtaţa literară şi artistică ". Era
marcat astfel, mai evident interesul publicaţiei pentru artele
plastice. Ultimul număr apare cu data de 6 aprilie 1 90840.
Pentru tot timpul de apariţie aparatul redacţional a fost for
mat din George Coşbuc şi Ion Gorun (Alexandru Hodoş) ca
directori, Ilarie Chendi fiind secretar de redacţie4 1 .

Publicaţiile de specialitate recunosc contribuţia
esentială pe care a avut-o l larie Chendi la bunul mers al
revi;lei , pc care el în fapt a rcdactat-o40, având în acelaşi
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timp şi calitatea de critic al revistci·13. Ele p:lstrează însă o
ciudntfl tăccrc privind nctivi talea lui Virgil Ciotlec în lcgii
lură cu ac.ensta. Scrisorile pc cnrc le prezentăm vor ti în
miisur� ��� doveclească t�pn1l c.i'i, departe de a ti doar un s i m
p lu colnhor..tlur al rcvi,:;tl�i, Virgil Cioflcl' 11 to,:;t, pentru o
bună perioadă de timp, un partici pant direct la toate activi
t:lţilc leeate de pub l i carea ei. Sc tace totodată do v acla da el n
contribuit cu sume de bani la bunul mers al revistc1. având
astfel drcpt ul de a fi consitltm.lt unul dintre proprictari.

Se constată astfel, preocuparea pc care o are pentru
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ca revista să dispună de fondurile băneşti necesare. De două
ori este citată nevoia de a-1 detennina pe "Conu Alecu",
apelativ sub care îl putem bănui pc V. A. Urechiă, care,
.. cuminte ca un profet şi sensibil ca cea mai plăpândă.flori
cică " ar trebui rugat de Ilaric Chendi .,sel ne dea o fărâmă
de ajutor"3. Ideea apăruse şi mai devreme: "Conu Alecu
(tot la vie o fi?) bine ar face să ne mai dea puţin ajutor" (2).
Este evident că acesta participase cu ceva bani mai înainte.
Din distihul glumeţ: .. Adu-/ Doamne pe Haref! Ca
să dăm de berechet. . . "(3), s-ar putea deduce că Spiru Haret,
pe timpul cât era ministru al Cultelor şi Instrucţiunii publice,
nu se rezumase la a avea initiativa scoaterii revistei, ci acor
dase şi unele fonduri, atât de necesare pentru început. În
acest caz, fondurile prevăzute pentru revistă în bugetul pc
anul 1 905 încă din anul 1 904, când era ministru Spiru Haret,
au fost chcltuite pentru lucrările pregătitoare de pomire a
revistei. La 1 8 august 1 906 când Virgil Ciotlec scrie disti
hul, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice era Mihail
Vlădescu44, care probabil că nu mai susţinea financiar
apariţia revistci45.

"
"parcă.făgăduise ceva (2).
Întreabă . . Gârleanu de ce nu dă nimic spre publi
care "(7); care e adresa lui [Panait] Cema (8) şi dacă Ilarie
Chendi c de acord să-I aducă pc R[ădulescu] Motru drept
colaborator (9).
Regretă că Minulescu îi lasă (9).
Recomandă să i se transmită lui Mille47 . , să.fie mai
darnic cu băieţii "(2).
La rândul său depune mereu efortul de a produce
materiale publicabile. Nici o scrisoare nu face abstracţie de
acest subiect: " Dacâ aş putea în fiecare număr aş trimite
câte ceva pentnt revistă "(3).
La 14 iulie 1 906 comunică faptul că a trimis un arti
col despre 1. Al. Brătescu Voineşti ( 1 ). I larie Chendi îi
mulţumeşte pentru primirea acestuia şi-l laudă: ,.Şi ce mîn
dru-i articolul. bată-/ să-/ hată, au ce citi cele vreo 6 mii de
cititori. Era şi nevoie de o mică notă originală, că prea ne
am dat cu toţii la acelaş.fclgaş " (a).

Virgil Ciotlcc însuşi contribuia cu bani la nevoile
revistei şi ale colaboratorilor acesteia. Precizează că i-a
avansat 60 de lei lui Emil Gârlcanu, la cererea acestuia, ceea
ce reprezenta suma pentru predarea ulterioară a două
" bucăţi " (9).
Problemele financiare ale revistei apar şi în răspun
surile lui Ilarie Chendi. Arătând că Emil Gârlcanu ar preda:
" tol la două .1·âptămîni, o nuvelei ", întreabă retoric: .. cu ce
sel-1 pleltim? " continuând .. Eu nu am credit de la bănci ".
Lui Gârleanu: " Polu i l-am dat, dar pînă spre .ljîrşitul lui
septembrie nu cred să-i mai pot face ceva. Revista a mers
rău vara, ca de obicei in acest anotimp ". Se înţelege că
revista a mers rău ca încasări.(b)

La 5 august.scrie că e mulţumit că acesta a ieşit fără
greşeli de tipar (2). Incepuse lucrul la un nou articol, de data
aceasta despre 1. L. Caragiale. Anunţă că intenţionează să
scrie o nuvelă mai lungă cu subiect ţărănesc. Pentru a colab
ora la .. Cronica artistică " cere materiale şi infmmaţii des
pre revista " Arhitectura ", despre ce s-a publicat în Moni
torul Oficial privind concursul de la . . Expoziţie " şi să i se
trimită un tex; tipărit de Strâmbulescu în .. Catalogul
Tinerimei "(2). Ii cere lui Chendi, care îi pusese la dispoziţie
prima pagină, să aibă " pu(inticâ răbdare " (3).
Scrisoarea nedatată (4) însoţeşte un . . articolaş pen
tru revistă ". Tot aici spune că ar dori să scrie ceva despre
Izabela Sadoveanu. E un prilej pentru Jlarie Chendi să-i
transmită unele infonnaţii, nu tocmai laudative şi poate nici
tocmai justificate, despre fizicul şi caracterul acesteia (b).

În scrisoarea (c) scrie despre un nou colaborator,
deocamdată neidentificat, Nibaja (?), că .. E ÎncÎntat ... de
propunerea fclcută. " şi unnează . . E aşa de calic însă, ÎncÎt
pentru a .fi salvat, are nevoie de o mică sumei - zice că ţi-a
scris. Probabil o sel-(i vie greu - nu te supăra insel, răspun
de-i cu binişorul, ca sâ nu mi-I gonim ".

La 6 noiembrie 1 906, aflat la Nisa, anunţă că . . incep
să curgă manuscrisele " (6).
Întreabă dacă place un articol despre ,.plimbarea la
Vulcana " pe care tocmai îl trimisese (6).

Preocupat de problemele de patrimoniu, scrie că ar
dori reglementarea dreptului la proprietatea revistei (9). Din
aceasta rezultă că a avut, în fapt, o importantă contribuţie
bănească, care i-ar fi dat dreptul să se numere printre pro
prietarii acesteia.

A doua scrisoare nedatată, trimisă din Sinaia, ar
părea că a însoţit .. câteva note " pentru revista " Luceafărul"
şi nu pentru " Viaţa literară ". E posibil să fie legate de
lucrarea .. La Badea George ", despre a cărei redactare
vorbeşte mai pe larg în scrisoarea din 6 noiembrie 1 906.
Această scrisoare s-ar părea că a fost trimisă în vara lui
1 907 .

Multă grijă şi insistenţă se dovedeşte a depune pen
tru convingerea unor scriitori valoroşi să publice in paginile
. . Vieţii literare şi artistice ". S.tia prea bine că revista trăieşte
prin calitatea literaturii sale. Inţclegea că nu numai dorinţa
de a-şi vedea numele tipărit îi poate detennina pe scriitori să
trimită materiale, dar şi recompensele materiale. 1 se pare că
suma de 25 de lei pentru o "bucată" este mică46, deşi faţă de
posibilităţile financiare putea să fie considerată "fabuloasă "
(2).

Bucuros că revista apare şi pe timpul verii, promite
că va trimite un articol pentru numărul ce UITila să apară la
1 5 iulie 1 907 (7). Din nou scrie că va trimite articolul despre
Izabela Sadoveanu (8). Strânge material documentar pentru
un studiu asupra lui Nicolae Grigorescu (8).
Anuntă că în curând va trimite o schită
' avându-1 ca
erou pe Gligor Busuioc (9).

Aproape că nu este sc1isoare din care să nu rezulte
ce eforturi făcea el singur, sau îi cerea să facă şi lui I larie
Chendi, pentru câştigarea celor al căror talent promitea
obţinerea de materiale valoroase. , . Trebuie cuceriţi cât mai
mulţi din cei ce scriu " afinnă el (2), pentru ca apoi să spună
că trebuie " să primească orice colaborare, dar să.fie scrisă
r·u talent " (S). lnfom1cază cum încearcă, şi cu m rcuŞl':;>lc in
cdq din unni.î sil-I L'U!n•erteascâ . . re 1 . /\ . nnssarabcscu (3,
sii
j (.1 )1
Llrcchi:t " .,·�� t1t:.,a ce'1 'll pl!nf7·u c1�nk.:a uşoani şi v,..S(4d Î i l!
uor de Milmladic:, " {'/.1 scri�·ul lui m ucalit. anapoda şijclrd
sare " ( 7); Victor Eftimiu arc talent şi trdm il: îndemnat sii
scrie cron il:i tl:atrale (9); trebuit: atras ( iorun (R), iar IJoten i

O cercetare a colecţiei revistei va putea să confinne
ce s-a realizat din aceste intenţii.

c�:r�:: lui Tlnrie Chendi s.'i . , mt 1 lasepe Agârhit'f'mlll " şi
•.rw-1 sliiheasâi pe Snndu " [ 1 . Sandu-Aiul:a
iar c;k

4). 1 i

.•

".
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Pe timpul când lipsea perioade mai lungi din ţară, îşi
dă seama că îi lipsesc intonnaţiile necesare pentru a scrie.
De a�:cca, cerc insistent să i se trimită numerele apârule
n�l:ent ale rev ist�::i (4), dar �i tot felul ue intbrma(i i : dacll mai
i�::se Luccalărul şi cine il scoate ( 6 ), Storck să spună de ce nu
i'i-il mai lJJI.pm nimic la hi�Imlu de la VcH�flă {7), ce c cu
,. Societatea artiştilur " (6) �i cu " Sucielatea lifera(ilor " (9).
TI intcrl:sea7.� micii�:: agita(i• l i terare şi chiar �i înjurături le la
<Kh·csa lui, despre care sl:rie eli nu-1 sup[!rl, hn chiar ii tac
pliil:ere (4 ).
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OANA DIMITRIU
Îl preocupă .. bucătăria " revistei. Dă sfaturi privind
lucrările de detaliu ale redactării şi gospodăririi. Se intere
sează de munca lui Dobre, Cohen şi Ion, cei care îl ajutau pe
Ilarie Chendi. Le cere să aibă grijă, în primul rând, de
greşelile de tipar fiindcă "Pe celelalte le duc eu cum oi
putea" (4 ). Când e mulţumit de fel.!.Il în care a ieşit un număr,
felicită colectivul de redacţie (9). Ii cere lui Ilarie Chendi să
nu neglijeze adresele de abonaţi (8). Să-I .. descânje ·· pe
Miile-!� ca să poruncescă o literă noyă de tipar (3). lntrebă
.. unde s-au dus cu tipant!? " (6). Ii dă sfaturi lui Ilaric
Chendi despre ce, cum şi când să publice: .. cât de curând

tre Virgil Cioflec şi Ilarie Chendi, de la cordialitatea unei
apropiate colaborări la prietenie, din evoluţia formulelor de
adresare precum şi din modul de încheiere şi de semnare a
scrisorilor.
Cei doi se cunoşteau, cel puţin indirect, din primă
vara anului 1 90 1 , aşa cum o dovedeşte o scrisoare din
Vinerea Mare, pe care Ilarie Chendi i-o trimite lui St. O.
Iosif, prin Virgil Cioflec, la Paris·19. Totuşi. din modul cum
evoluează corespondenţa dintre ei, se pare că abia acum,
când amândoi se ocupă de revista Viaţa literară. se leagă o
adevărată prietenie.

voiajul lui Bassarabescu la Slatina. cu o notiţă elogioasă "
(7), dar ii dă libertate deplină în conducerea revistei (8).

Astfel, scrisorile din iulie şi august 1 906 încep cu
formula obişnuită: . . Dragă prietene ", .. Dragul meu ", con
tinuând cu . . Dragul meu prieten ", ca semn al unei mai mari
§Lpropieri. Semnăturile sunt deocamdată neutre: V. Cioflec.
In scrisoarea din 5 august 1 906 (3) i se adresează încă cu

. . Cred că sÎilf o lecută interesat chiar atunci când nu trimit
.
manuscrise . scrie el, într-un fel cerând o apreciere din
partea celor pe care îi ajuta (6).

La un moment dat Virgil Cioflec, parcă cu oarecare
exasperare şi poate simţindu-se preluând o prea mare
responsabilitate pentru revistă, întreabă: .. Da, rogu-te direc
torii noştri ce mai fac şi pe unde mai sânt? " (2). Această
formulare ne dă dreptul să ne întrebăm dacă nu cumva, în
anumite perioade el îndeplinea, voit sau nu, unele dintre
atribuţiile directorilor, George Coşbuc şi Ion Gorun care,
desigur că luaţi cu alte griji, mai uitau de conducerea revis
tei.

.. Dumneata ".

Prima scrisoare nedatată (4) trece la formula de
adresare mult mai apropiată, de tipul unei porecle pri
eteneşti: . , Dragă părintele " şi se încheie cu formula
glumeaţă şi puţin ironică: . , Plecăciune ", dar semnătura este
încă aceeaşi, oficială, V. Cioflec.
Scrisoarea nedatată (5), menţine adresarea cu

. . Dragă părinţele ", încheierea este însă, cu o formulă mai
apropiată: . . Cu hine şi cu noroc ", iar semnătura este
.. Boeru ", semne ale stabilirii unei rela�i prieteneşti, de

Oricum, îl vedem preocupat de viitorul revistei şi
g�ndind o strategie pentru menţinerea şi dezvoltarea ei.
.. Intr-o zi .foaia asta are să adune În jurul ei pe toţi ", se
exprimă el (3), pentru a continua . . Pentru asta se cere

vreme ce semnătura este un apelativ-poreclă.

La 1 8 iulie 1 907, adresarea cu . ,Dragă Părinţele "
este acum folosită pe o carte poştală, scrisoare cu parcurs
public (7). Salutul de încheiere este . . Cu bine ··, iar semnă
tura se reduce la iniţiale. La 22 august acelaşi an (8) formu
la de încheiere a devenit . . Cu dragoste", iar semnătura este
acum, simplu: .. Virgil" . La 9 septembrie 1 907 formula de
încheiere şi semnătura se menţin aceleaşi, pentru ca
începutul scrisorii să capete fonna . . Iubitepărinţele ", semn
evident pentru stabilirea definitivă a unei temeinice prietenii
(9).

puţină zeamă defranci ".

Mai târziu reia ideea: "Într-o zi din revista asta o să

facem .foaia literară indispensabilă oricăntia ce a cetit sau
va ceti literatură " (7) .
Crede că revista va putea să aibă tipografie proprie.
Cu cinci mii de cititori , . vom merge departe ". Ilarie Chendi
vorbea despre faptul că revista avea, în vara lui 1 906, vreo
şase mii de cititori (a) . . , Să vezi că revista va prinde şi print
re lumea ce nu face literatură ". Prevede posibilitatea
apariţiei de două ori pe săptămână. Pentru asta ar fi de acord
să fie şi gazetă, în loc de revistă, dar neapărat . . gazetă scrisă
literar " (8).

*

O cordialitate glumeaţă poate fi constatată în relaţi
ile dintre cei doi din textul scrisorilor. Virgil Cioflec a folosit
un stil colocvial, colorat, cu expresii libere, rară a ieşi din
limitele bunului gust. În prima scrisoare el vorbeşte despre
intenţia de .,a lua de barbă pe cine merită ", se pare că
referindy-se la artistul plastic lpolit Strâmbulescu. Tot aici
scrie: ,,In citeva zile sint aiurea ", pentru a arăta că urrneză
Să călătorească rară Wl traseu bine Stabilit Şi rară a avea
adrese sigure.

*

În vederea întocmirii unei cronologii pentru viaţa lui
Virgil Cioflec prezintă interes informaţiile furnizate de
scrisorile de care ne ocupăm privind locurile pe unde a călă
torit.
- La 1 4 iulie 1 906 este la Misurina, o localitate aflată în
apropiere de Cortina d' Ampezzo, în regiunea Dolomite din
Alpii Italieni ( 1 );
- la 6 august se găseşte la Cortina d' Ampezzo, şi scrie că va
rămâne acolo până la , . / septembrie stil catolic " (2);
- totuşi la 18 august scrie d i n nou din Misurina (3);
- scisoarea din 7 noiembrie 1 90n pleacă din N isa ( 6);
- la 1 8 iu l i e . la 22 august şi l) septembrie 1907 se aflii in

Peste o lună vorbeşte despre .. patnt pagini pline
rase "; apoi scrie că nu-i momentul ca Bassarabescu .,să ne
lase cu carul În drum ", despre . . imbulzeala dracului " care
se va produce atunci când colaborările la revistă vor fi bine

plătite şi dc:sprc cum . , si"i .w:upi dt:'-n helea " suprimfind litera
mică, 1U1.11t tmHă, Jc la tipărirc:a revistei ( 3 ).

in cartea roştală din 1 X iulie: 1907 ii sptmc corc
;:;pondc:ntulul siiu, rd�rindu-se la .. <.'el df' !11 Svm. ", de"igur
liind vorha de revista Scrnăn1iton1 l : . , nu cred . . . ce:'/ nu vd

- ara;ă �-;. ele la Pontrcsina �ntcnţloneaz!l. s� plece la Milnnn,
Torino şi Ni::><'� (R). Remarci\ faptul că ab i a în aprilie 1 90R se
va afla din nou imprl'ună cu llaric Chendi, desigw· la
Elvt!Lia. la Pontrcsina, nu dcpa1te de Sl. Moritz (7, X, 9):

Ducurcţ;l i ( H ).

apr"ha unde gîdilituri pe fu IÎlpi " (7).

*

*

Este interesant să unnărim cum a cvolunl rdalia din-
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Interpretarea celor câteva scrisori, a căror pere
grinare în timp cu greu ar mai putea fi stabilită, dar care au
acum ocazia de a fi cunoscute şi puse la îndemâna cercetă
torilor istoriei literare româneşti, permite cunoaşterea medi
ului de efervescenţă în care apărea presa periodică literară a
anilor 1 906 - 1 908. Astfel ne putem da seama care erau pre
ocupările pe care le avea grupul de oameni din redacţie pen
tru scoaterea revistei şi să apreciem efortw-ile lor, prin care
doreau să dea un suflu înnoitor în peisqjul presei literare a
vremii. Parcurgerea colecţiei revistelor vremii în care a fost
făcută acest schimb de corespondenţă va putea explica
multe dintre afirmaţiile, aluziile şi preciza cine erau unele
dintre personajele citate.

(!)
CARTOLINA
POSTALE
POSTALE D'ITALIE)

Ştampile poştale: Misurina, 14, 7, 06; Budapest, 906, JUL,
1 5 N 1 2, L.L.E.4L.L.E.; Bucureşti, 16 JUL 1 906

Dragă prietene,
in articolul despre Brătescu s 'au strecurat cîteva
greşeli; pe-alocurea, omisiuni, cîteva. Făcut şi trimis În
grabă nu puteafii altjet. Pentnt .. Cmnica Artistică " păstrez
aceeiaşi dragoste. Acum însă nu prea am de ce mă lega. Nu
citesc gazete; nimica nu mai ştiu. Dacă eşti bun, În intere
sul revistei, spune-mi prin scris cam despre ce este acuma
vorba prin presă, ce-ar puteaface obiectul unei mici croni
ci. Eu vreau să scriu două. Pentnt asta Îmi trebuie textul din
Catalogul Ttnerimei din anul ăsta, text pe_ care l 'a tipărit
Strîmbulescu în dreptul unui tablou a/ lui. Il vreau exact, ca
să-I pot lua de barbă pe cine merită. Nu ştiu ce spunea el că
vrea să facă cu banii lua(i. Acel text le rog să nu-l copiezi.
l�trale a publicat În .. monit. o_ficial" din toamna trecută
concursurile artistice dela Expoziţie. Rupe te rog numai
filele acelea care mă imeresează şi le rog trimite-le odată cu
revista pe care n 'am mai citit-o de 3 săptămîni. Ce crezi că
e bine să ştiu şi eu, dacă-ţiface plăcere, eu bucuros aştept.
A eşit No 2 din .. Arhitectura "? Şi acesta arfi un subiect de
cronică. De Expoziţie nu pot spune nimic, n 'am, văzut-o
decît Într 'o seară dela gară venind dela Giurgiu. In cîteva
zile sÎnt aiurea. Pînă la o nouă sigură adresă şi aceasta e
foarte bună: Cortina d'A mpezzo, Tyrolposle -restante.
Cu multă voe bunâ
V Cio.flec
Misurina 14 Iulie 1906.

Anexa

7 VII 1 906

Nomc bun, boient!e, şi multă sănătate de la ţară!
Mare veselie pe capul meu, cînd mi-a sositplicul din
Misurina aia blagoslovită. Zău, credeam că ne-ai dat
uitării, prin plaiurile şi măgurile străine. Şi mai credeam cu
siguranţă că pe Brătescu l-ai trimis revistei de la laşi şi
mare mi-a fost bucuria cînd am văzut că tol ţi-e mai
aproape cămaşa dedt cojocul.
Şi ce mîndm-i articolul, bată-/ să-I bată, au ce citi
cele vreo 6 mii de cititori. Era şi nevoie de o mică notă orig
inală, că prea ne-am dat cu toţii la acelaşfăgaş.
Azi am dispus la Administraţie să (i se trimită nume
rele pe cari nu le-ai citit. Vei vedea din ele. că badea Gheor
ghe s-a dat lenei cu totul, că Gorun se ţine de cuvînt şi
munceşte şi din Sinaia şi, că ceilalţi colaboratori s 'au
împrăş-tiat ca polîrnichile. Intre alţii, Cazaban e la Tulcea,
angajat ca desenator cu 45 lei pe lună şi dreptul de vÎnat şi
pescuit.
Administraţia gazetei e tot cum ştii: apăsătoare, cu
toate că d Vlahuţă, la ntgămintea mea, a fosl personal la
Miile şi 1-afăcut atent că arface bine să reducă cheltuielile,
penlnt ca să iasă ceva la băieţi. Se vede că nu e nimic de
făcut: vom duce-o IÎrÎş-grăpiş pînă la iarnă şi În urmă ne
vom vedea independenţi. Ce zici?
Rubrica d-tale e părăsită şi rău voitorii şi Înce
puseră să scorniască vorbe mincinoase despre o desbinare.
De-acolo de departe fireşle că nu prea ştiu ce ai putea să ne
trimiţi - decît doar un articol despre Rembrands [sic].
.,Arhi-tectura " n 'a eşit. Catalogui .. Ttnerimei " îl voi căuta.
Numai să nu uiţi a mă înştiinţa, pe cite o cartă postală
despre schimbările de adresă.
Penlnt pictura din expoziţie n 'are săfie prea tîrzie
cmnica nici toamna, cînd sper, te vei Întoarce din cel calin
dat prin lumea întreagă.
Alte noutâfi:-' Nanu, zice-se pk•ac<'i la NDrishf!fim st'i
şi potoleasni ... ji1C11/.1 Sadoveanu, pri'i.cui11d obhiduima, ş-o
jiîcut caSti la Fâltireni şi se retrage aenlo. Saltli comerţul

(2)

Korrespondenz-Karte
Cartolina di corrispondenza

An/Al Signor Ilarie Chendi
- om de litere Bucarest, Rurnanien
Academia Romînă (Calea Victoriei)
Ştampile poştale: CORTINA, 6 VIII 06; BUCURESTI, 8
AUG 1 906 CURSA 3
Hotel Faloria
Cortina d' Ampezzo
Tyrol

L >rugul meu pril:'len,

5 August f l)()fi

lite-rar! . . .

Te sah// {'// nwltâ dragoste.

11. Chendi

(CARTE

A Dlui Ilarie Chendi, Redactor-şef al Revistei "Viaţa lite
rară" , 7, str. Enei Bucarest Romania

Bucureşti, 29 iunie 1 999

(a)
"Viaţa Literară" Redacţia

ITALIANA
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i mul(ămr.�c penlru atenţia ce-mi dai trimiţi'ndu-mi
o prea _/i-wnoa\·ii scrisuricli, qjeN/./ua.s,i, cum ştiu sâ .scrie
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numai meşterii secretari de Redacţie. Brătescu a ieşit fără
greşeli de tipar şi astă trebă mă incintă peste m_ăsură. După
Voineşti vine rindul .. Grecului ", Caragiale. In cap Îl am.
acum va să-I culc... Să cade un aşternut princiar. aşa că
întîrzierea de-a-l putea găti să mi se acorde. Să-i punem şi
chipul? Dacă socoteşti că da, fă rost de-un .. bust ". Poate
uit să spun atunci şi spun acum: Să se pue intreg articolul
la tipar. odată.
Aştept cele cerute ca să vă trimet altăceva În
aşteptare.
Cu Limbrandul Regelui te-ai păcălit. Nu-i deloc o
copie ci un minunat original care are povestea lui. O să mă
ciupescă dracu de buric şi-am să scriu o nuvelă mai lungă,
cu subiect ţărănesc. Nici prin gind nu-mi trece s 'o public
aiurea de cît in .. Via{a literară ". Dacă şi eu am cuvint şi
astă cinste mă onorează, aş crede că-i mai bine să rămînem
unde sîntem. Miile să fie mai darnic cu băieţii şi iată
mămăliga gata. Dacă se citeşte e suficient. Cind vremea se
va mai intoarce şi de partea noastră atunci vafi altă căci
ulă, bun înţeles. Trebuiesc pănă atunci cuceriţi cîţi mai
mulţi din cei ce scriu. Pe Boteni nu-i chip să-I avem? Parcă
făgăduise. Da, rogu-te directorii noştrii ce mai fac şi pe
unde mai sînt? Conu Alecu bine-arface să ne mai dea puţin
ajutor. Tot la vie o fii? Cu Sandu s 'a întrenpt ori-ce comu
nicaţie?
Poftesc voe bună
V Cioflec
Cortina d'Ampezzo
Hotel Fa/aria.

(3)

Ca să dăm de berechet...
Dacă aş putea i'n fiecare număr aş trimite cÎte ceva
peni[U revistă, căci de ea trebuie să fim legaţi cu tot sufle
tul. Intra zifoaia asta are să adune injurul ei pe toţi. Pentnt
asta se cere puţină .. zeamă de .franci" şi atunci să vezi
imbul-zeala dracului. Ca să scapi de-o belea, suprimă litera
cea prea mică, rău tăiată şi de tot uzată. Se câştigă aproape
o pagină. Dar descintă-1 pe Miile să po11mciască una nouă.
De ce-/ laşi pe Agîrbiceanu să scrie la .. Ga::eta Trans.[il
vaniei} " cindpoate atîta cît dă d Murăşan putem da şi noi?
De două zile sint iarăşi în Misurina, Cadore, Italia, Grand
Hotel. Stau pînă la 1 Sept. stil catolic. Eu mă ţin de .făgă
duială. Vorba e să nu mă iai cu zo11tl că atunci vreau să (ac
mai mult decit puterile mele şi iese prost. Ai puţintică răb
dare. Din moment ce mi-ai pus la dispoziţie prima pagină
din revistă trebuie să mă strÎng din toate părţile şi să ai
împreună cu mine ambiţia de q ieşi dichisit, curat, aşa cum
se cere... Nu-l slăbi pe Sandu. lmbulzeşte-1 cu de toate. Este
un suflet curat, cam prăpăstios, dar om de treabă.
Cu multă sănătate
V Ciojlec
18 Iulie (de fapt August) 1906
NB. Îţi mulţămesc de volum. Cind mă voifiXa la un
loc. am să te rog să mi-I trimeţi.

(4)
(Scrisoare nedatată, pe o foaie albă de hârtie)
Dobre, Cohen, Dta, Ion sînteţi
rugaţi să aveţi grijă de greşelele
de tipar; pe celelalte le duc eu
cum oi putea!

CARTOLINA POSTALE ITALIANA (CARTE
POSTALE D'ITALIE)

A Signor Il. Chendi
Academia Romînă
Calea Victoriei
Romania
Bucarest
Ştampile poştale: Misurina, 1 8. 8. 06; BUCURESTI, 22AUG- 1 906, CURSA I

Dragul meu.
Este cu adevărat o mare cinste aceea de-a fi
adresantul a patru pagini "pline rase " cum se zice in lim
bagiuljo-cului de pichet. Unele lucruri mă tulbură şi sint
încurcat căci leacurile nu sînt variate şi din moment ce ai
uzat de toate, poţi să-ţi pui mînile in sin şi să zici: Acum nu
se mai poate!

Conu Alecu e ,-uminte cu un projf>r şi sensibil ca cea
mai plăpdndâ jloriciâ7.
ştii cum .�,, umhli cu e-1. Ce ştiu
inwi e că penlnt IJtu are o murt: :>timâ ŞI acem·td ltt'abă te
poaff' indri u i a te adresa direrr şi penonal. căci 1:11
o
darii l 'wn ru�at să ne dea u ji:irimii de qjutm: . . l�ui
Rnsarahescu ain sâ-i scriu. deşi nu sint i/1 coresponden(ă cu
el cii mt-i momentul si'i ne la�e cu carul În drum Şi /le zis
treaâit nu tot ce trimetea se wr:a lu stima pe care i � dilm
ca scriitm: Şi apoi .fahuloasa �umâ - pentru /inanţele revis
tei - de 25 de fei va sâ fie tunwt<'i hucala ca .1· 'o daifără să
ţi
râu. . .

Dragă părinţele,
E mai bun lucru o scrisoare SCllrtă şi un articolaş
pentru revistă de cit o polologhie şi nimic pentru tipar! Din
cele ce- ţi trimet vei pricepe cele ce-am ales. Ţi-amfăgăduit
că pe cit mă va tăia capul şi-mi va pe1mite timpul să nu te
las. Te rog să te ro::imi pe vorba mea. Aş vrea să citesc arti
colul dnei Sadoveanu din " Voinţa " despre Bassarabescu.
Alegindu-mă de ispititoarea eif111museţe poate să iasă ceva
pentnt revistă. Pe Bassarabescu l-am convertit. Peste 1 O
zile cel mult e aici. Atunci va fii mai uşor de mînuit.
Distanţa, În ori-ce, e /ucnt dracului... Veştile le primesc pre
cum şi revista. Ţine rogu-te În corent cu micile agitaţii ale
vieţii noastre literare. Nu uita să-n!J comunici injurăturile
scrise ori verbale la adresia mea. Imi fac plăcere, îţi spun
pe cinste, fără nici o fan(aronadă.
Plecăciune,
V Cioflec
I l H,

Nu

t

it;

JWrii

Pe ion il sărut şi spune-mi dacă stă tot pe Toamna

(5 )
(Notă ncllatată, pe o !baie albă de hi\rtic)

nu

...

Adu 1 Doamne pe Harer

c·a .\'li-i trimit n cii7Jii(t"rui de ... zăpadă.

iti transcriu pentru . , /,ucet!fiiru/ " aceste âteva not,_._
Cind u ieşi asta, trimet alta. Piinâ atunci ahia o mai puric.
Dragă părin(ele,
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în jurul revistei.Viata literară şi a rtistică " - Din corespondenta lui Virgil Cioflec cu ...
Cote reserve a J'adresse. Nur fur die Adresse. Lata riserva
to all'indirizzo.

Şi aceea e gata, da mai lasă-mi-o niţelpe masă. Adresa mea
e scurtă: Sinaia. Numai Mamulea şi Dr Urechiă îmi fac
puţină concurenţă, altfel aşfi cel mai cunoscut lapoştă. Nu
ţi scriu mai multe fiindcă am mare nădejde să viu zilele
astea În Capitală.
Cu bine şi cu noroc
Boem

E!,>T. Sign. Ilarie Chendi
No 7, strada Bisericii Enii
Bucarest
Roumanie
Ştampile poştale: PONTRESIN, 1 8.
BUCURESTI, 2 1 -JUL-1 907;CURSA 3

(6)

1 907 1 8 Iulie Pontrcsina

REPUBLIQUE FRANCAISE
CARTE POSTALE
Ce cote est exclusivement reserve a J'adresse.
Ilaric Chendi Academia romînă
Calea Victoriei, 1 38. Bucarest
( Roumanie)
Ştampile poştale: NICE 1 3 30 6 1 1 06 ALPES MARI
TIMES; BUCUREŞTI 9 NOV 1 906 CURSA 3; (Goarnă)
85
7 Noemb. 1 906

Dragă domnule Chendi,
Păzeşte că Încep să curgă ... manuscrisele! Fiindu
mi fi-ică să nu .fii luat cumva În serios glumele din cartea
mea postală, mă grăbesc a-ţi spune că am Înaintea mea un
întreg program şi că acest program - contrariu unui ade
vărat program - voesc să-I aduc la îndeplinire ... Ai să ve�i
În fine ... Asta nu Însemnează că Dta trebuie să taci ... In
.fatuitatea mea cred că sÎnt o lecuţă interesant chiar atunci
cînd nu trimet manuscrise ... Cine te-a pus săfii secretar de
revistă? acum rabdă ce-ţi spune unul şi altul ... Vorba e: îţi
place plimbarea asta la Vulcana? Pune-o rogu-te in vitrina
revistei, În prima pagină, numai dacă merită cinstea asta,
bun Înţeles. Da te pomeneşti că revista nici nu mai apare ...
Eu, de cînd afost vorba de o Societate a Artiştilor de Ursu,
nu mai ştiu nimic ... Fii bun şi trimete-mi numerile din unnă.
Ca un zăbovit ce sÎnt vreau să vă ajung ... Te rog Însă dă
ordin să nu iasă cu greşeli tipografice. Altceva acum. Am de
gînd să scoţ o broşurică " Badea George ". Spre acest sfîrşit,
dacă vei voi să-însemnezi cÎte ceva din ce .1pune ăst mare
poet şi să mi le trimeţi, vei grăbi şi vei contribui la contu
rarea desluşită a celei maifrumoasefiguri din cÎte are lit
eratura noastră azi .. Luceafănt! mai iese? Cine-I scoate?
Aş vrea să mă pun În legatură cu tipografia. La cine trebuie
să mă adresez. Fiindcăpănă acuma nu mi-ai trimes poftirea
de la Sibiu, .fii bun şi răspune Dta părintelui Stoica. cum
stau lucmrile. Vă ştiu buni prieteni şi crezînd că n 'ai să te
superi numai aşa cutez să te rog ... Unde v 'aţi dus cu tipanil
ori numai afost aşa o vorbă, ca să mă aţÎţi? .. Pe aici, umblu
În haine de vară, cu pălăria pe ciajă ... Copii prindfluturi
prin grădină şi pe la noi ninge ... Nu uita să-mi spui dacă
Îmi trimeţi revista. Cu multă sănătate
V Cio_flec.
B. Scumpi/ar noştrii directori cele mai supuse Închinăciuni.

Sănătate bună lui Ion.

(b)
(Scrisoare închisă)
OI. Virgil Ciotlec, publicist
Helvetia, Pontresina, (Villa a Ma Campagne)
Bucureşti, 1 5 8 1 907

Frate Virgil,
De cum ai văzut, În numănt! din unnă am avut şi
ceva de Gârleanu. Ne-ar da el bucuros, tot la două săp
tămÎni, o nuvelă, dar, cum scrisei, cu ce să-I plătim. Şi tare
e lipsit. Mihalache nu i-a dat nimic pe lunile de vară şi eu
nu am credit de la bănci. Eată un bilet a/ lui, prin care îmi
cere un pol. Acolo Îi afli şi adresa. Palu i l-am dat, dar pÎnă
spre sfirşitul lui septembrie nu cred să-i mai pot face ceva.
Revista a mers rău vara. ca de obicei in acest anotimp.
Scrie-i şi D-ta. şi-i expune situaţia. De-altfel Gârleanu ne e
tare devotat. In număml dejoi o săfie o poezie a lui Mol

lJn ionc postalc universale.

doveanu, adus tot de GfâriNIIW/. Cu timpul n sâ vie ::;i cei
lol{i bâeţi de la Afihalachel0 Puţin dar tot e �·eva.
G(cîr�eanuf arc' o singurâ condiţie: sâ-1
pe
?.!i/wladw C/.l llwr:-care rezervă piinii la Anul Nou. Ceea ce
o vom /clCe cu atit mai mult, r:ă hietul Mihalache s ·a râstur ·
nat cu· brişca în vile!j.ia-lurii. şi-a zdruncinat şira spimirii şi
meritâ oarecare cru(are. dnti'i fiind if?firmitatea lui.

fm!âm

- Cart� ros tu le U n.iun postnlc wuv�rsdle. -

Weltpostv�I�iu 

S U I SSE, SCHWEIZ, SVIZZERA.

Villa A ma Campagne
Engadine - Suisse

Dragă Părinţele,
Mă bucură mult.faptul că te-ai hotărÎt .. s 'o scoţi " şi
pe vară ... Moara Închisă provizoriu e pejumătate părăsită,
zice o vorbă care nu există, dar care se brodeşte În Împre
jurările noastre. Cu cea mai mare plăcere mă pun la con
tribuţie şi te pot anun(a de pe acum. că pentm numănt! ce
va apărea la 15 Iulie. Î(i trimet ceva. Atuncifac începutul ...
Ţi-aş mai putea spune că Întra zi din revista asta o să.facem
.foaia literarp indispensabilă ori-cămia ce a cetit sau va ceti
literatură. Intreabă-1 rogu-te pe Storck de ce n 'a expus
.. 7inerimea " la Venezia anul ăsta bianual? Aş vrea unele
detalii ca să-I mai pun pe bătrînul meu să mai grăiască cÎte
ceva. Pentru mine nu-i casnă mare: El spune şi eu scriu ...
Nu uita de-a pune cÎt de curînd voiajul la Slatina a lui
Bassarabescu ... şi bun Înţeles cu o notiţă elogioasă. cum te
pricepi să lefaci atît de bine. Sigur că eu deocamdată ii las
în plata Sfintului pe cei de la " Sem. ", nu cred însă că nu vei
aproba unele gidilituri pe la tîlpi ... Cu Mihalache cum mai
stăm? Mi-e dor de scrisul lui mucalit, anapoda şifără sare.
Adică GÎrleanu ce aşteaptă de nu ne dă nimic? Să-I ţii cu
cronica gata în saltar şi pănă nu s 'o hotărÎ să se compro
mită publicînd ceva În revistă să-I amiiu cum ne-a purtat şi
el cu vorba... Sînt curios să-I citesc pe Ranetti, nu Însă
acuma ... hăt la toamnă' Cu bine VC.

Mr

(7)

VII.07.-9;
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La proştii de la ,.Săm " e tămbălău de .. reconstituire
a cote/ar '' Mai mare e Mitij." care după ce a pus mîna prin
Mm1w1, pe afişajul maritim dispune de parale. A impus lui
Minulescu (un băiat tare insuficient ca inteligen(ă) să nu ne
mai dea nimic. Atîta rău!
:Voi ne Întărim. Revista noastră place. A venit astăzi
şi Pom şi o să ne dea şi el. Altfel materie vine destulă şi din
provincie - numai din Helveţia nu pică nimic. Nu dai nimic
despre Grig.[orescu}?
Ţi-am trimisfoiletonul despre Sadoveanca.
Portretul ei cum i l-aş.face, dacă în viaţa mea n 'am
văzut-o. Am Înţeles că tare e urîtă, şi că din conştiinţa aces
tei urîţenii. pomesc clevetirile ei de mătuşe literară.
Se fac din toate părţile intervenţii pentru reducerea
polemicelor. 1-a ustura! rău pe domnizori!
Ce rău Îmi pare că o să rămîi acolo pînă la primă
vară. E bine şi aici şi)ama e chiar sănătos. Ei, las că că ne
vom Înţelege şi aşa. /ţi voi raporta despre toate.
Cu multă dragoste
Il
Ce zici despre numerele din iamă?
BAR mss. 30522
(c)
Carte poştală adresată lui Virgil Cioflec, Pontresina Helveţia
Bucureşti 20NIII 1 907

Dragă boierule,
Ce s 'a întîmplat. Spune-mi verde, căci sunt omul cel
mai cum se cade din lume. Te-ai supărat de ceva? Rîndurile
din urmă Îţi sunt reci. Colaboraţiejog [sic}! Sfaturi de-alea
vechi - nemai Vorba cîntecului: .. Ce ţi-am .făcut eu ţie acum ând mă topesc - văd ochii tăi de mine - Cl/m.filg, cum
se feresc "? Aidi, boierule bun, vorbeşte pe şleau! Tăcerea
omoară bunele sentimente! - Şi-acum altele. Nibaja (?) ţi-a
scris. E încîntat (ca şi mine şi-ţi zicem mersi) de propunerea
făcută. E aşa de calic însă, încît pent111 a .fi salvat, are
nevoie de o mică sumă - zice că ţi-a scris. Probabil o să-ţi
vie greu - nu te supăra Însă, răspunde-i cu binişont!, ca să
nu mi-! gonim. Să îmbie şi Adam să ne colaboreze. Mi-a dat
nişte .. anacrole ·· (?) ţigăneşti aşa de mizerabil .făcute
(iscălite ..Ionică ') încît a trebuit să-I rejz1z. Dînsul a dat şi
la .. Săm ". Zilele astea Îţi trimit articole apărute asupra lui
.. Grigorescu ". Cu noroc şi cu gânduri bune. Chendi

Villa "A ma Campagne"
Pontresina.
Ştampile poştale: PON TRE SIN A , 22.VIII.07; BUCU
RESTI, 25.AUG . l 907. CURSA 3
22 August. Villa ,,A ma Campagne" Pontresina, Suisse.

Cu multă plăcere am primit .. reşpectiva " şi îmi pare
bine că n 'ai stat la gînduri. Apăi, Înfl· 'un cias bun.' Vorba e
că deocamdată - pănă vom avea tipografia noastră proprie
- eu În(eleg să stăm tot unde sîntem, cel puţin încă trei ani.
Nu le speria. Anii trec repede, din nenorocire. Eu ziceam să
ne regulăm dreptul la .. proprietate " nu pent111 acuma ci
pent111 mai tÎrziu. Cu 5000 de cititori vom merge departe ...
Şi sâ vezi că are săprindă şi printre lumea ce 1111 face liter
atură. Să .fie dacă vreai mai mult gazetă decît revistă, da
gazetă scrisă literar. După trei ani atîta are să_fie de cerută
în cît vmn fii nevoiţi s 'o ,.scoatem " de două ori pe săp
tămînă. ceace n 'are să fie fireşte ceva imposibil dată .fiind
vlaga tinereţilor noastre. Eu înfine văd un viitor realizabil.
Să nu-mi spuiu că mă păcălesc decît după fl·ei ani. Nu negli
ja adresele de abonaţi. Este jr111l care ne l'a duce la bun
sfîrşit. Te poţi da În vorbă cu ori-cine numai talent să aibă.
Nu mă voiu amesteca În nimic. Ai libertatea de-a face ori
ce.fără să mă consulţi de cît din gentileţă. Lui Ion să-i spuiu
de treburile astea. Prietenia şi talentul lui au dreptul la
înpărtăşirile noastre. Dacă îl vezi pe d1: Urechia. verbal, dă
te În vorbă despre cronica uşoară şi veselă. Sînt sigur că
Gonm ar veni bucuros cu noi, ce-l plictiseşte însă efonna
sub care ar reveni. Dă-mi adresa lui Cema. Spune-mi unde
stă Gârleanu. Vreau şi te rog să-mi trimiţi tol ce s:a scris şi
se va mai scrie de aci Încolo despre Grigorescu. Inainte de
a ştii cum au Învîrtit alţii peana, nu vreau să tipăresc nimic.
Fragmente din viaţa lui Î(i voi găti ... Sînt curios să citescpe
d Vlahuţă, Mehedinţi chiar şi pe Samurcaş şi Pătraşcu ...
Trimete-mi rogu-te cîteo revistă. Sînt ca pe altă lume.
Bassarabescu pleacă azi din Ragaz spre Munchen. Viena Ploieşti: are corijenţe şi trehuie săjie în ţară ... Din nenoro
cire nu vom puterafii Împreună decît În April. De-aci plec
la Mi/ani, Turin, Niz:a. Nu te încnmta. Scrie-mi Însă des ca
să am impresia că sîntem aproape. Cu dragoste Virgil.
Ion de ce nu-mi răspunde? Fă-mi În 3 rînduri
portretul Sadovencii. N'am vă::ut-o niciodată. Ai să vezi de
ce cînd ţi-oiu trimete ari. despre ea.

(9)

- Carte postale Union postale universelle. - Weltpostverein - Unione
postale universale.
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în jurul revistei.,Viata literară şi artistică " - Din corespondenta lui Virgil Cioflec cu ...

mai eşit, neiculiţă! Preg(jteşte-te pentn1 cronicile teatrale.
Eftimiu are talent, cred. /ndeamnă-1 să scrie înfelul ăsta. E
nota care ne trebuie la revistă. Cu Cerna n 'ai eşit la nici-un
capăt? Ţi-arface plăcere ca R. Motru să ne dea cîte-ceva?
La 20 stil nou o şterg depe-aici. Va trece pe urmă vreo zece
zile cÎnd vafii greu să mă ştii pe unde sÎnt, aşa .fiind scrie
mi Înainte de fatala dată. Cu Toma cum stăm? Parcă era
vorba ... la toamnă? Uite toamna a venit! Mai aminteşte-i
lui Pom. În curînd ai săfaci cunoştinţă cu domnul Gligore
Busuioc, eroul unei ... schiţe. Zii Minulescu - ne lasă pentru
totdeauna? Ce e.frate cu Societatea asta a literaţilor? Pune
mă te rog şi pe mine În curent. Cu dragoste, Virgil.

Pontresina.
Ştampile poştale: PONTRESINA, 9.IX.07.- 3;
RESTI, 1 2.SEP. l 907 CURSA 3

BUCU

Iubite părinţele,
Pefogă aste citeva rînduri cari aş vrea să-ţi aducă
miros de răşină şi de cimbru ars de soare. Am trimis lui
Gârleanu azi 60 de lei. El Îmi cerea mai mult, dar nu pot să
i trimet. Deci ne rămÎne dator cu două bucăţi. Ce mai este
nou? Te complimentez pentn1 numărul din urmă. Fain a

Note
l ..Textul lui George Călinescu, din prefaţa datată 24 ianuarie 1 94 1 , este:

32. ST. O. IOSIF, Versuri originale şi tălmăciri, ediţie îngrijită şi prefaţă de
IoN ROMAN, p. XXXIV
33. Noţiunea de mecena aplicată unui boier român nu putea corespunde
principiilor ideologiei comuniste.
34. ST. O. IosiF, op. cit. pp. XXXIV - XXXV
35. HORIA 0PRF.SCU, op. cit. pp. 45 · 1 1 0
36. l larie Chcndi s-a născut în comuna Dârlos (lângă Mediaş) din judetul
Sibiu la 14 noiembrie 1 87 1 . Era tiu! preotului Vasile Chendi şi al Elizei,
născută Hodoş. După mamă era înrudit cu Al. Papiu l larian şi cu Nerva
Hodoş. Clasele primare le unneaz,'i la Bandul de Câmpie, iar pe cele
liccale la Gimnaziul Evanghelic Getman din Mediaş şi Sighişoara. Din
1 89 1 înc�pe studiile la Seminarul Teologic din Sibiu, pe care îl absolvă
în 1 894. lntre 1 894 şi,l 898 este student la Facultatea de Litere a Univer
sităţii din Budapesta. In aceşti ani este preşedinte al secţiei literare a
Societăţii Petru Maior" şi redactor al revistei "Rosa cu ghimpi" Lucrea
"
ză la Sibiu, sub .conducerea lui Corneliu Diaconovici, în redacţia Enciclo
pedici române. In 1 898 părăseşte. facultatea şi lucrează, la Arad, în redac
ţia revistei "Tribuna poporului". In toamna anului 1 898 vine la Bucureşti,
unde este angajat ca ajutor de bibliotecar la Academia Română. Colabo
rează la periodicile: Telegraful român, Tribuna, M inerva, Rândunica,
Familia, Revista Orăştici, Bunul econom, Foaie literară, Convorbiri liter
are, Noua reyistă română, Curieml litcrar, Sămănătorul, Voinţa naţională,
Luceafărul. lnfiinţează periodicele: Viaţa literară ( 1 906), Viaţa literară şi
artistică ( 1 907), Cumpăna ( 1 909) condusă împreună cu Mihail Sado
veanu, St. O. Iosif şi Dimitrie Anghel. Publică volume de critică şi istorie
literară. Face parte dintre iniţiatorii şi din primul comitet al Societăţii
Scriitorilor Români ( 1 909).
37. GEORGETA RADUICA şi NICOLii' RADUICA, op. cit. p. 436
38. STE L. I AN NEAmlE, Istoria guvemclor României de la începuturi · 1 859
până în zilele noastre · 1 995, p. 69
39. 1. HANGIU, op. cit. p. 365
40. Nu putem trece cu vederea apropierea datei de întrerupere a apariţiei
revistei este la numai câteva zile de data la care Ilarie Chendi s-a căsătorit
cu Ana Rusu ( 1 4 aprilie 1 908), aşa cum aflăm din volumul ! "Ilaric
Chcndi · Scrieri", îngrijit de DUMITIUI BALAET, p. XLV
4 1 . GEORGETA RADUICA şi NICOLIN R�llliiCA, op. cit. p. 436
42. ILARIE CHENDI · Scrieri, volumul 1, îngrijit de DUMITRU BAL.� FT, p.
XLIV
43. !- HANGIU, op. cit. p. 365
44. In guvernul George Gr. Cantacuzino (22 decembrie 1 904 · 12 martie
1 907) cf. STELIAN N EAGOE, op. cit. p. 7 1
45. L a 1 2 martie 1 907 vine guvernul Dimitrie A . Sturdza, care î l are din
nou ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice pe Spiru Haret. Acesta
rămâne cu aceiaşi responsabilitate între 27 decembrie 1 908 şi 28 decem
brie 1 9 1 O, în cele două guverne Ion 1. C. Brătianu, ibidem pp. 72-73
46. Pentru a aprecia ce reprezenta această sumă, vom arăta că în acest
timp leul românesc era echivalent cu principalele valute europene - fran
cul francez, francul elveţian, francul belgian etc. - circulând monedc de
argint, cea de 5 lei având 25 de grame, iar o carte, cum a fost
Calcidoscopul lui A. M irea, se vindea cu 1 ,50 lei.
47. Fără îndoială că în mare măsură şi datorită eforturilor lui pennanente
au devenit colaboratori ai revistei, în decursul celor doi ani şi jumătate de
apariţie a acesteia, atâ�a buni scriitori ai vremii. O listă, incompletă desig
ur, îi cuprinde pe: Ioan Adam (26 noiembrie 1 875 Vaslui, 1 8 mai 1 9 1 1
Iaşi), Dimitrie Anghel ( 1 6 iulie 1 872 Comeşti-Iaşi, 1 3 noiembrie 1 9 14
Iaşi), Carol Ardeleanu ( 1 6 martie 1 883 Bucuresti, 21 noiembrie 1 9� 9
floocoor<;'"Şti). :;)Ldim nasardbcanu ( Victuo " """L:LI) , 1 . (on). 1\.(lcxanJo u )
Boooarnh.:.sc'to ( 1 7 decembrie 1 X70 Giurgiu. 2 9 martie 1 952 Ploi.,�li).
Zaharia Rârsan ( I l ianuwic I H7R Oraşovui-V.:doi, 1 3 decembrie 1 '}4 !!
Ch!j). G h . Beccscu-Si1van, AJexandou ( :;mohan ( 6 octombrie 1 X72 la�i.
24 mai 1 966 flucureşti), PwlUil Ccnoa (T';matt Standul: 2:i septembrie

, . In aceste /impuri de sufi!rin{ă na{ională, o as/fel de carle neplirliniloare
trebuie să dea oricui 1Î1crederea că avem o strălucită literatură. care pe
de altă parte, in ciuda tutwvr efemere/ar vicisitudini. se produce pe /eri
loriul României Mari, una şi indivi=ibilă, slujind drept cea mai clară
hartă a poprului 1VIn<ÎI1. Eminescu in Bucovina. Hasdeu În Basarabia.
Bolintineanu În Macedonia. S/avici la grani(a de Vest, Coşln1c şi
Rebreanu În preajma Năsâudului şi Goga pe lângă O/tu/ arde/�an sunt
etemii noştri păzitori ai solului veşnic ". cf. GEORGE CĂLtNFSCU, Istoria

literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Fundatia
Regală pentru Literatură şi Artă, 1 94 1 , p. 9
2. In "Ghidul drumurilor din România" lucrat de IoN CAMARAşFSClJ,
CONSTANTIN Ci IIRIACF.SClJ şi COI'STAi'TIN IOANID, publicat sub egida
Automobil-Clubului Regal F.omân. pc planşa 2 1 , localitatea este trecută
cu numele ei actual, Araci. In schimb pe planşa 29 se indică direcţia dru
mului dinspre Bod ca fiind către Arpatac. Este dovada că la data apariţiei
"Ghidului", în anul 1 928, se practicau încă ambele denumiri ale local
itătii.
3. Conlonn arborelui genealogie al unnaşilor lui ldomir Popovici, zis
Cioflec, pus la dispozitie de Gabriela Ciotlec-Corodeanu.
4. Institutul de lingvistică şi folclor al Universităţii ,,Al. 1. Cuza" laşi,
Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1 900, pp. l 82- 1 83
5. Confonn arborelui genealogie
6. GI'ORl;E CALINESCU. op. cit. p. 565
7. MIRCEA ZACIU, MARtAN PAPAHAGI şi AliREL RL'SU, Dicţionarul
Scriitorilor Români A-C, Bucureşti, pp. 584-585
8. Conlonn arborelui genealogie
9. MII IAIL STRAJE, Dicţionar de pseudonimc, pp. 148- 1 49 dă anul naşterii
ca nesi1,>ur.
1 0. HoRIA OI'RESCU, Corespondenţă: St. O. Iosif; Dimitrie Anghel,
Natalia Negru, M. Sadoveanu, N. Iorga, C. Sandu-Aldea, Virgil Ciotlec,
Ilarie Chendi, p. VIII
I l . Confonn arborelui genealogie
12. GmR<;E IOAN LAfiO\A RI , General C. 1, BRATIANU şi G RI (;OR E
Tocurscu, Marele Dicţionar Geografic al României, volumul IV, p. 368
1 3 . Sentinţa civilă nr. 1 3 1 a Tribunalului Judeţului Vlaşca, Secţia 1-a,
privind ieşirea din indiviziune a moştenitorilor lui Lazăr Lazarovici, pen
tru moşia de la nordul moşiei lui Virgil Cioflcc (act original).
14. 1. C. Ci iiTIMIA şi AL. DIMA, coordonatori, Dicţionar cronologic.
Literatura română, paginile 238 şi 799
•
1 5. Şi n-ar li singura confuzie între cei doi. In volumul Corespondenţă ...
îngrijit de HoRIA OPRFSCU indicele de nume trimite, pentm Virgil Cioflec,
la pagina 378. Aici însă îl găsim pe Romulus Ciotlec, citat pentru colabo
rarea sa de debut ( 1 905) la revista Sămănătorul (nr. 9 din 1 905, pp. 1 691 73), cu schiţa "Un gând", aşa cum corect este menţionat în nota 3 de la
pagina 379.
1 6. MII IAIL STRAJE, op. cit. p. 149
1 7 . 1. HANGIU, Dicţionar al presei literare româneşti, pp. 363 · 364
18. M II lAI STRAJE, op. cit. p. l 48
19. GEOHGEIA RADUIC.� şi N ICO LIN RADUICA, Dicţionarul presei
româneşti, poz. 3990
20. ALEXANDRU HODOŞ
2 1 . GEOR<;FTA RADUICA şi N1cou:-: RADuiCA, op. cit. poz. 4834
22. 1. HA'<<;Iu, op. cit. p. 326
23. GI'ORl;I'TA RADUICA şi NIUJLII' RADUICA, op. cit. poz. 1 295
24. ibidem poz. 2084
25. 1. I l.�"t ;u:, op. col. l'· 1 1 6-3 1 8
;!(,. otmleo o o p. 366
27. ibidem p. 352
2R. MIHAil S o RAJL, op. cii. p. 1 4 8
2 '} . LlTIA:-< PRrnr'n'. lnciclopcdin Cugcl�n:<t, Oamem Ş I 'inliiplooiri,
Bucuoqli, F.diturA Cugetarcu-(icnrgescu Dclafras, 1 '}40
.�O. Ht "� ' /\ nt•tu:'Sl'lr, op. ciL. p. V I I I
3 1 . l l<.>otiA <JI'REsn;, o p . c i i . p. Vlll

T

1 XX 1 Ccnoa-Tutcea. 26 maotic 1 9 1 ' "eipz1�), Alice CălugAno (A lice
Şidioooia SIAncscu C111ugiim, 4 iuk U !X6 Pari s, dcc. inainte de 1 '}40 proh
ahil în Elvetia), I luri c Chcndi ( 1 4 noien oln ic t �7 1 t l:lrl�>s-Sibiu, 23 iuooic
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0ANA DIMITRIU
1 9 1 3 Bucureşti). l.(on) Ciocârlan ( 1 2 iulie 1 874 Strănoae-Vrancea. 1942).
Romulus Cioflec ( 1 aprilie 1 882 Arpătac-Covasna. 1 3 noiembrie 1 955
Bucureşti). Vrrgil Cioflec ( 1 876, 1 945), Dim. N. Ciotoru, Mihai
Codrescu. Vasile Conta George Coşbuc (20 septembrie 1 866 Hordou
Bistriţa-Năsăud 9 mai 1 9 1 8 Bucureşti), Victor Crăsescu ( 1 6 octombrie
1 849 Chişinău. 1 9 1 8 Slănic). Maria Cunţan (7 februarie 1 862 Sibiu. 23
noiembrie 1 935 Bucureşti), Vasile Demetrius (Ogea) ( 1 octombrie 1 878
Şcheii BraşO\ului. 15 martie 1 942 Bucureşti), Mihail Dragomirescu (22
martie 1 868 Plătăreşti-Ilfov, 25 noiembrie 1 942 Bucureşti), Ion Dragoslav
(Jvanciuc) ( 14 iunie 1 875 Fălticeni, 5 mai 1928 Fălticeni), D.
Drăghicescu. Victor Eftimiu (24 ianuarie 1 889 Boboştiţa-Albania. n
noiembrie 1 971 Bucureşti). Elena Farago (Paximade) (29 martie 1 878
Bârlad, 4 ianuarie 1 954 Craiova), Fatma, Leon Feraru ( 1 887 Brăila. 1 962
U. S. A.). Artur Gorovei ( 1 9 febmarie 1 864 Fălticeni, 20 martie 1 95 1 ).
Lia Hârsu ( 1 875. 1 964 ). Constanţa Hodoş, soţia lui Ion Gorun ( 1 2
octombrie 1 860 Zimbru-Arnd, 1 3 (20) aprilie 1 934 Bucureşti), Lazăr
Iliescu (27 decembrie 1 887 Bucureşti, 1 3 iunie 1977 Bucureşti), Iosif !ser
( 1 88 1 Bucureşti. 1 958). Eugen Lovinescu (3 1 octombrie 1 88 1 Fălticeni.
16 iulie 1 943 Bucureşti). Mihail Lungianu ( 1 3 decembrie 1 879, 2 1 ian
uarie 1 966 Bucureşti), Simion Florea Marian ( 1 septembrie 1 847 Ilişeşti
Succava, I l aprilie 1 907). Claudia Millian (Minulescu) ( 2 1 februarie
1 887 Bucureşti. 2 1 septembrie 1 96 1 Bucureşti), Ion Minulescu (7 ianuar
ie 1 88 1 Bucureşti. I l aprilie 1 944 Bucureşti), 1. ( Eugen) 1. M ironcscu ( 1 3
iunie 1 883 Tazlău-Neamţ. 22 iulie 1 939 Tazlău-Neam!), Corneliu

Moldovanu ( 15 august 1 883 Bârlad, 2 septembrie 1952). G. Munteanu
Murgoci. Anton Naum ( 1 7 ianuarie 1 829 laşi, 27 august 1 9 1 7). Dimitrie
Nanu (26 octombrie 1 873 Câmpulung-Muscel, 1 2 februarie 1 943), Barbu
Nemţeanu (Bcnjamin Deut�ch) (octombrie 1 887 Galaţi. 29 mai 1 9 1 9).
Tudor Pamtile ( I l iunie 1 883 Ţepu-Galaţi, 16 octombrie 1 92 1 Chişinău),
Cincinal Pavclescu (2 noiembrie 1 872 Bucureşti, 30 noiembrie 1 934
Braşov), Nicolae Petraşcu ( 1859 Tecuci. 24 mai 1 944 Bucureşti), Vasile
Pop ( 1 87 1 Domneşti-Suceava, 1 93 1 ). G. Raneni ( 19 octombrie 1 875
Mizil, 2 mai 1928), C. Rădulescu-Motru. Radu D. Roseni ( 18 decembrie
1 874 Bucureşti, 1 964 Bucureşti), Elena Dictia Odorica SeYastos , 1. U.
Soricu ( 1 88 1 . I l ianuarie 1957 Bucureşti ). Gabriel Şutzu (1. Minulcscu şi
D. Anghel), George Topârccanu (2 1 martie 1 886 Bucureşti, 7 mai 1937
laşi), George Tutoveanu ( 1 9 noiembrie 1 872 Bârlad 18 august 1 957
Bârlad), Alexandm Vlahuţă (5 septembrie 1 858 Pleşeşti-Vaslui, 19
noiembrie 1 9 1 9).
48. Constantin Miile indeplinea probabil func�a financiar-contabilă in
redac�e.
49. Textul căr{ii poştale este: Azi, Vinerea Mare, se împlineşte un an de
cînd ne cunoaştem. Noi cu Sandu jubilăm. Sărbători fericite1 Ilarie. data
poştei: 1 90 1 . Este adesată: .,Monsieur V. Cioflec, p. Ştefan O. Iosif Paris,
rue Leopold-Robert 4, France.
50. Probabil că este vorba despre Mihai DragomiresctL redactor al revis
tei ..Convorbiri literare" până în 1 906 şi apoi al revistei ..Convorbiri"
(.,Convorbiri critice") , între 1 907 şi 1 9 1 0.
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Abstract
Concerning the magazine "Viaţa literară şi artistică". From the corespondence of
Virgil Cioflec to Darle Chendi (7th of July 1906 - 9th of Sept. 1907)
In this work. the author ti:Jcuses on the name of Virgil Cioflec (bom in 1 876, deceased in 1 945). whose contribution to the Romanian culture only
now starts to be recognized at its real value.
In the author's anemp to detine as briefly as possible the pcrsonality of Virgil Cioflec, we must keep in mind the fact that he was a prose writer (the
short story .,Culiţă"'),an author of epigrams (the book ..Epigrama"),an art critic and a collector (thc book .,Mălurenii", conceming the pictures of Ştefan
Luchian), the Mecena ofthe Romanian literature and art.

th
About the correspondence of Virgil Cioflec with llarie Chendi, the author presents seven postcards. dated between 1 4 of July 1 906 and 9th of
September 1 907. To these are added two letters wrinen on simple paper and undated. Virgil Cioflec mailed these nine letters in the periods when he was
�way rrom the cotmtry or he was on holidny in thc mountains. In addition !here ar<" also included the leners that Ilarie Chendi mailed to Virgil Cioflec and
that arc al Romruunn 1\cad�my Librnty. Out of MII lfll""· lhc uuthor prc.scnls lhrcc lcllcr:l thot sb� c.onsidcrcd rcprcscntatiw.
nrtislid'i''.

Thc mtirc corr�-spondence prcscntcd m this artidc is n'latcd to the eftorts of" lhc lwo to publish undcr hcst

conditions the

magazine ..Viata litcmră �i

Oana Dimitrlu

Calca Victoriei, nr. 1 25
Tel . 0 1 16503043

nihliograf, Biblioteca Academiei Române, Bucure�ti
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Corespondenţă de la românii din secuime
in "Gazeta Transilvaniei" din 1909

ordine. Dintre cei şase candidaţi, a întrunit majoritatea
voturilor tânănt! cleric absolut Iosif Tătulea, având 102
voturi. Candidatul Colceriu a Întrunit 43 voturi iar dl.
Ciora
" 7 voturi. Ceilalţi trei concurenţi, n-au Întrunit nici un
vot 4.

Deosebit de interesantă este relevarea vietii natio
nale româneşti din secuime, aşa cum se reconstituie ea d in
corespondenţa trimisă de românii din comitatele Ciuc, Trei
Scaune şi Odorhei, prestigioasei publicaţii braşovene
" Gazeta Transilvaniei", în 1 909 1 . Sunt prezentate astfel,
imprevizibile ca şi viaţa însăşi, evenimente pur şi simplu
pitor.eşti, cotidiene sau ieşite din comun, aspecte de ordin
naţional şi cultural ori de mentalitate şi evoluţie a rapor
turilor interetnice. Avem astfel prilejul să cunoaştem toto
dată şi, o serie de personalităţi ale românilor din zonă, care
s-au afirmat prin statura morală în lupta pentru
supravieţuirea vieţii naţionale într-o epocă ostilă acestui
demers, când cuvântul de ordine al statului ungar era
maghiarizarea cu orice preţ.

Aşadar, o alegere democratică de preot în Dobârlău,
şi din nou ne întâlnim cu neamul Dimianilor, prin energicul
protopop Constantin Dimian5.
La 4 februarie st.n . .. Gazeta " publica o . . recentă "
listă de contribuţie în bani pentru masa studenţilor români
din Braşov (pentru care au contribuit numeroşi români din
întreaga Transilvanie). " Cu lista de colectă nr:lo? (colec
tant Silvestru Cio._f/ec, el. V, gimnazială): Constantin Cioj/ec

- Arpătac (azi Araci, jud Covasna) 3 coroane, George
Rafiroi 1 cor:, Romulus Cioflec 1 cor, Maria Bucşa 1 cor:,
Constantin Cio.flec junior 1 cor:, Valeria Cioj/ec 20 b.,
Octavian Cio.flec 2o b. "Total erau adunate 540 coroane

Şi în anul 1 909, ., Gazeta Transilvaniei " - o insti
tuţie stindard a opiniei publice naţionale - a publicat mai
multe corespondenţe din secuime. Seria acestora începe
chiar cu un fapt pitoresc, ieşit din comun. Astfel, la 23 ianu
arie st.n. ., Gazeta " publica următoarea ştire sub titlul:

pentru masa studenţilor români din Braşov până la acea
dată6. Se dezvăluie astfel un crâmpei din sufletul frumos al
românilor din Ardeal, în interes naţional, fiind cunoscute
pentru cultura românească familiile Cioflec şi Rafiroiu din
Araci?.

" Până la 3 noaptea în vât:ful unui brad":
., Economul Ioan Candel din Breţcu ne roagă să
publicăm .următoarea întâmplare: Prea stimate d-le
Redactor! In zilele trecute s-a Întâmplat un caz care merită
afi publicat în gazeta Dvs., anume: Mergând de la Breţcu
spre Poiana Sărată, aproape de Oituz, mi-a eşit o droaie de
lupi În cale. Văzând pericolul ce mă ameninţă, m-am suit
într-un brad mare, unde am stat până la 3 oare noaptea.
Stând astfel, auzii ceva vorbă, mi-am venit înfire
şi am început a striga după ajutor: Deodată văzui venind
două sănii, care mergeau în pădure şi alături un domn cu
puşca În �pate. Era tânănt! student Teofil Dimian, cu servi
torii părinţilor şi trei câni mari, care au dat năvală la lupi.
Iar tânărul student încărcă puşca, sare din sanejos, merge
după câni şi vede lupi dând ocol, trage mai multefocuri, cu
care nimereşte 3 din lupi, apoi sumuţă cânii şi împrăştie pe
ceilalţi dimpreună cu servitorii. Atunci mă dădui jos,
mulţămii tânărului student şi ajutai a pune lupii în sanie,
iar ei merseră mai departe. Vă rog a anunţa acestea, care
s-au întâmplat a cincea zi după Crăciun "2.

Interesul românesc era, pentru locuitorii din Bicaz
(azi Bicazu Ardelean) jud.Ciuc, să apară anunţul şi în
" Gazetă ", sub titlul " Concurs pentru postul de subnotar În
Bicaz". Astfel �păreau în " Gazeta " din 9 februarie st.n.
următoarele: " In interesul obştesc, un abonat al joaiei

noastre ne roagă a publica, că pentru ocuparea postului de
subnotar În comuna mare româneasdr " Gyergyobekas "
(Bicaz), Împreunat cu un sa/ar de /000 coroane plătit de
stat, este publicat concurs cu termin de 18 februarie a.c.
Concurse/e sunt a se adresa la protopretorele din Gyergyo
tălgyes (Tulghe�) (postaallomas), Csikvarmegye (comitatul
Ciuc) ' '8 .
În Bicaz a fost notar mulţi ani Ioan Urziceanu, în
1 909 fiind trecut la pensie. Cu acest prilej " Gazeta " pub
lică în 26 februarie st.n. o corespondenţă din comitatul
Ciucului, februarie 1 909, cu titlul " Un act de recunoş
tinţă". Despre ce se întâmplase .aflăm din interesanta
relatare semnată de un muntean: " In 25 ianuarie a.c. sub

Evenimentul este decupat parcă dintr-o poveste
fabuloasă de Crăciun şi se reconstituie un fragment din
., romanul " vieţii de la .,ţară ", din secuime, în care eroul
principal este . , domnişorul Dimian ", student, descendent
dintr-o familie românească bine cunoscută în zonă3.

conducerea d-lui protopretore al cercului Tulgheş, Veress
Lajos, o deputaţiune constătătoare din notarii, primarii
cercului Tulgheş, precum şi din delegaţia comunei Bicaz, a
predat d-lui Ioan Urziceanu, notar penzionat, de prezent
locuitor şi pmprietar in comuna Corbu, ca ji1.\'l notar al
comunei

Următoar�a corespondenţă de la rom�in 1 1 din
secuime o publici\ "Gazeta'' la JO ianunric sl.n., �.:u titlul
"Alegerea de pn" '' in L>ohârlt'iu":

., Ni se serie: L>uminieâ, lu 1 1 ionuorif.' st./1. 1 909,
a . facut alegerea df' pr"'ut in (.'omuna Dobârlciu. tractul
'J i·i!i.w:m.me. Ah:gerea a.fâst �·undusi.i de mult onoratul domn
protopop al n ·actului, Constantin TJimian. 1i·1 cea mai IIWIP

mari Bicw:. un act de mul(limiti'i şi recunoştin{li
at:tivitatea desfaşuratci ca notar al acestei comune
1i1 restimp de 25 ani. i'n ca e act cât şi in vnrhirea d-lui pm
/(..ip1Y!torc, ţinut/i ('U ocaziunt-.·a prt:::diirei� s-�..7 ,fat e..lf"·vsiune
celt•i mai călduroase m ulţâmite pentru uclivitatea
hositli de.�{iişuratâ i'n inten�sul l.mt•i huni:' wlministraţii, cât
şi a prvmovă1 d interesului poporaţiun,:oi, Începând de lu

pen/17.1

s

r

/Wu
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1868 până la 1871, servind ca adjunct de pretură, de la
1871 până la finea anului 1883 ca protopretore - când cu
ocaziunea res-taurărei a succes şovinismu/ui şi urei de
rasă a-1 majoriza cu 2 voturi iară din 1883 până În 1908
ca notar al comunei Bicaz, în care restimp a restabilit
ordinea in urma stărei deso/ate În care se afla adminis
traţia şi finanţele acestei comu-ne, de vreme ce când şi-a
ocupat postul de notar in admini-straţie a qflat cea mai
mare disordine, ba chaos, iară comu-nele din cercul notar
ial, adecă atunci: Bicaz, Dămuc şi Valea Jidanului, infim
date in datorii enorme.
Când a trecut în penziune d-1 Urziceanu, a lăsat în
toate fondurile peste 30.000 coroane economisite din
repartiţia comunală, neavând comuna nici un alt venit.
Afară de aceea În loc de 3 comune mici, În stare deso/ată,
a lăsat o comună mare, bine organizată, cu administraţie
e:cemplară şi una dintre cele mai de model din Întreg comi
tatu/ Ciucului.
Lafelicitarea d-lui protopretore d-1 Ioan Urziceanu
a mulţumit foarte emoţionat, iară după aceea unindu-i pe
toţi la masa d- sale ospitală la un pocal de vin, şi-au petre
cut laolaltă până seara târziu în armonie şi voie bună.
La acestea, din parte-mi îmi ţin de sfântă datorinţă
a adauge că, la Înzistenţa cât şi influenţa d-/ui Ioan
Urziceanu cât a fost ca protopretore În comuna Corbu,
Tu/gheş şi Bicaz înfiecare câte una, iară cât afost ca notar
În comuna mare Bicaz pe lângă stăruinţa şi conlucrarea
domnilor preoţi, senate şcolastice şi inteligenţi, s-au edifi
cat 4, zi patru, şcoli confesionale gr.cat. confo1'1}1 legilor şi
prevăzute cu mobi/iarul şi rechisite/e recerute. In restimpul
notariatului d-/ui s-a cumpărat în centrul comunei Bicazu
- cel mai acomodat lot, pe care s-a edificat o casă comu
nală de piatră constătătoare din 8 localităţi corespunză
toare, care edificiu ar servi defală şi la multe comune mai
avute sau chiar şi oraşe a esoperat licenţia de ţinut târg de
săptămână, iar de 2 ori pe an. târg mare.
În poziţia lui critică şi gingaşă de amp/oiat, În nici
un minut nu şi-a uitat din ce neam se trage şi În privinţa
aceasta cu toată ocaziunea şi-a implinit cu sfinţenie dato
rinţa de amploiat. Dreptatea i-a fost ţinta vieţii şi aceea a
ţinut faţă cu oricine, fără de nici o deosebire şi conside
raţie, din care cauză afost stimat şi de străini.
Să trăiască, dară, încă mulţi ani, ca să-şi poată
gusta în linişte rodul ostene/e/or sa/e! "9.

a adevărului, spre ce scop vă mgăm D-le Redactor, că cele
cuprinse în această corespondenţă să le publicaţi în preţui
ta Gazetă de Duminecă!
Credem că d-1 Ur=iceanu când a venit aci a aflat,
după �pusa dânsu/ui - un chaos - dar că la ducerea dânsu
/ui a rămas o anarchie încă să se ştie. Popom/ zăpăcit,
inteligenţa invrăjbită, plină de neincredere, cuprinsă de
păcatul c/evetirei şi intrigei. Aşa ni-e moştenirea rămasă!
Ca Românfaţă de Români afost pretensil{ ba abso
lutistic ca_ un po/iţaiu, cu străinii: pre\·enitOJ; conciliant şi
tacticos! li plăcea mult săfie linguşit şi reapectat, de ce nici
nu se poate plânge: dovadă că la toate cele-/ puneau în
frunte.
Sub conducerea dânsu/ui străinii s-au închegat,
Românii s-au divizat. "Divide et impera".'
Nu săfi.făcut şcoli. cum se afirmă in actul de recu
noştinţă, fără dacă nu la-a putut împedeca facerea, le-a
impedecat dezvoltarea şi înaintarea. Sub diinsu/ şi la stăru
inţa dânsu/ui s-a scos repartiţia şcolară din cea comunală
prin ceea ce şcolile şi învăţătorii au primit o grea lovitură
iar COf!fesiunea o nouă sarcină de 1 O procente mai mult.
Act de recunoştinţă!
După scoaterea repartiţiei şcolare din cea comu
nală, Încasarea repartiţiunei şcolare În lipsă de altul a luat
o asupra-şi tot casierul şi strângătoru/ de dare comunal,
care acum după asta avea cele 1 O pmcente, cari dădeau un
venit de preste 500 coroane. Primarul. un armean (Gărăg)
era învoit ca din banii comuna/i să se deie a conta repar
tiţiei şcolare - salarele învăţătoreşti şi la alte lipsuri şcolare
- dânsul nu. Chiar şi după ce reprezentanţa comunală Între
care şi străinii au decis - şi primit aceasta, ba a luat şi
respunderea .faţă de superiori pentru asta - dânsul tot o
împedeca.
Sub preşedinţia dânsu/ui a perdut " însoţirea noas
tră de credit" preste 30 mii comane: a trecut " Consumul"
în mâna lui Gărăg, care apoi h1 scurt i-afăcut capăt eufili
ale cu tot. Societatea de lectură şi cânt a căzut în agonie.
Cât a fost aci, foi mmâneşti pe numele dânsu/ui nu a pur
tat.
Că săfi avut luptă grea şi posiţie gingaşă! Cu cine?
Doară cu sine şi consciin(a sa. dar cu alţii nu, căci afară
de nebunaticul îndrăcit Butnariu şi cameleonul Gărăg ceilalţi nu îndrăzneau a-1 contraria, la atâta 1-a dus!
Aşa stă treaba " 1 1 0
Cel puţin în planul "divizării " dintre români, auto
rul acestei întâmpinări, care semna " Bicăzanu/", avea

Iată, aşadar, un oficial român al statului austro
ungar, a cărui destoinicie s-ar părea că a dus atât la pros
peritatea comunei mari româneşti Bicaz cât şi dezvoltarea
comunită�i pe plan naţional. Dar situaţia nu a fost întocmai
cum a descris-o entuziastul corespondef!t, deoarece la 1 4
mai st.n. " Gazeta " publica următoarea ,Jntâmpinare":

Onorată Redacţiune! Dacă pe D-1. 1. Urziceanu ca
Român îl trăgea inima şi cătră treburile noastre româneşti,
cum se vede că 1-a tras inima cătră cele comunale, zău, În
ce timp. Între ce oameni şi înprejurări şi În ce loc a venit
aci, putea să aihii acum nu un act df'. mcunoştinţă. forţat ca
şi cel publicat in Gaze/a de Duminecă, nr.33 din 1 3/2/S
Februarie. ci un adevărat act pios de pomenire vednicti.
a fost in putin{ii, dacă-şi i'n ţelegt:u altcum mstul dll:'nuirii
:}i-şi ,·ultiva mai mult voinţa şi iubirea de neam, ce, durere.
nu a făcut!

T

dreptate , mărturie fiind însăşi epistola sa.

La 2 şi 5 iulie st.n. " Gazeta " i-a dat drept la replică
lui însuşi Urziceanu, care publica "0 desminţire", din
Corbu, la 4 iunie 1 909 astfel:
,

" Onorată Redac(iune! În " Gazeta Transilvaniei"
nr-u/ 94 a.c., subsemnat de " Bicăzanul" a apărut un pam
.flet fată de JIPrmana mea, plin de clevetiri şi răstă/măciri
ale adenirului. din care mutiF nui rog de hinevoitoarca
ospitalitate, a-mi da ocazia lot prin colnanele [JI"(;'(Uitei
d-voa,·trcifui, a mâ purifica jâţâ de uceste i'nver.·tive şi u le

reduce la adevcirufa lm· valoare.

Nimeni 1111 '!firmei ni am.fikut şcoli - că la aceasta
nu m u ajutat punga. clar Înc i pe timpul când eram pretore.
am stciruil ŞI conlucrC/1 la sporitt>a şi a\'ip;llrW"!!t ljimdurilnr
şcolw"!! din innr'g cen·ul - prin controla severâ ce am

t

Hw ·uros am an.mca un vă/ presle trecut dacâ nu ar
.fi [JI"(;'�tntul cu păcatele şi nq.Jutinţc/e lui şi nu am avea

ceva credin(ii şi speranţei În

viitw:

d

]

de

Nu ura faţii de nime ci atortnţa aţ�
noi şi al
noştrii ne sileşie moralmin/t: a Încerca .�eoaterea la lumină
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şcoalelor, incurse la primări - să se administreze respec
tivi/ar casieri şcolarifără întârziere, din care - ridicate la
sume frumuşele - mai târziu s-au edţficat şcoalele, care
împrejurare se poate dovedi prin jurnalele şi actele află
toare pe la şcoli şi în arhivele comunale . - la edificarea
acelor şcoli prin îndemn şi îmbărbătare mara/minte mi-am
dat concursul, ba la unele după modestele mele împre
jurări - chiar şi materia/minte am contribuit, despre ce pot
da mărturie toţi de pe acele vremuri, câţi mai sunt în viaţă.
Acestea nu le menţionez ca să mă laud, ci să desmint eleve
tirea.
Cu toată ocazia dată am îndemnat - sfătuit părinţii
să-şi poarte copiii la şcoală; cât am fost notar, pe părinţii
renitenţi, pe baza listelor de lenevire - deşi înprima linie nu
era datorinţa mea - înfiecare lună, regulat de 2 ori citân
du-i în cancelaria notarielă, după dojană fără succes, îi
amendam de multe ori destul de sever; aceasta se poate
dovedi cu acte, cu respectivii părinţi şi cu d-nii Învăţători.
Aşa dară, în poziţia în care mă găsiam IÎ1 această
privinţă, ce se mai putea alta aştepta de la mine, şi ce
puteam face mai mult?
Scoaterea repartiţiei şcolare din cea comunală:
Repartiţiile şcoalelor, la inzistenţa şi dispoziţia mea Încă,
ca pretore, s-au primit În tot cercul Tulgheşului În rubrică
separată În listele de repartiţie comunale, ba În unele co
mune chiar şi capeţia preoţească, care dispoziţie, după ce
au ajuns alţii În cârma cercului, nevenindu-le la socoteală
- În urma arătări/ar comisari/ar exmişi din partea congre
gaţiei comitatense, Încredinţaţi cu revidiarea raţiociniilor
(socotelilor) comunale -prin ordin mai înalt s-au scos iară
în tot cercul din listele repartiţiei comunale, despre ce dau
dovadă acte aflătoare În archivele comunale.
Anticiparea sa/are/ar Învăţătoreşti din banii comu
nali: Ca notar, după lege.fiind controlorul casierului, care
era totodată şi primantl comunei - eram dator a semna
toate erogaţiunile cheltuielilor ce se făceau din cassa co
munală, aceste asemnări le puteam face numai pe baza şi
În cadrele preliminaru/ui comunal, În care nu se cuprindea
nici salarele Învăţătoreşti, şi după ce În privinţa anticipa(i
unei, eespective împrumutărei învăţătorilor din banii
comunali - cererile senatelor şcolare din partea congre
gaţiei comitatense au fost respinse - cum puteam şi după
aceea, ca În prima linie răspunzător, tolera .fără nici o
observare, ca să se Întrebuinţeze banii comunali spre alte
scopuri decât spre acelea spre care au fost destinaţi, fără
să comit abuz de oficiu şi încredere şi fără să Jiu tras la
răspundere; dar cu d-nii foşti primari comunali am aflat
totuşi mijlocul, ca învăţătorii după putinţă şi după aceia,
până când se putea încassa repartiţia şcoalei, să poată fi
ajutoraţi, ceea ce cât am fost acolo s-a şi Întâmplat, care
Împrejurare nu o pot nega nici dânşii, cari îndeajuns o
dovedesc şi actele referitoare la aceasta şi ajlătoare În
archiva comunei. La aceasta mi se va reflecta, că acestea
toate mi-a fost datorinţa din oficiu să lefac, ceea ce numai
în parte se poate admite, În alte locuri este ridicat notarul
În slavă şi dacă nu ajută şi nuface nimic, numai săfacă şi
să nu Împiedice treaba.
Data pentru strângerea repartiţiei şcolare de 500
cor. Nu se poate accepta motivul adus de " Bicăzanul" că
după un interval de 6o de ani de când existâ şcoale şi Învă
(ători În Bicaz să nu se afle indivizi cunoscători de cart�.

curi gratis sâfie În sture a strringr� hrmii şcoalei şi a purta
de.1pre dânşii a e vide {â simp/â, după rum s'' Întâmplâ şi
pe aiuma. ŞI nu ar trehui să se lege mor{iş de strânKătorul
de bani n.>muna/i şi SfWl:' Îngreunarea cnntrihuahililur sii-1
dote=P. <'1.1 cele 500 cm:, cu altÎI mai vtÎr/us, cii strângâtorul
de bani comunali ptntru hanii şcoalelor nu (ki garanf<l şi
nici altcum la râspundere m1 esw deohligat. 1i1casarea prin

forţă şi aşa ţinându-se de atribuţiile primăriei, dară lucru
firesc, este mai comod a nu face nimic şi a aştepta porum
bufript În gură!
Păgubirea institutului de credit: Când s-au votat
miile perdute cumnatului jidan al directorului de bancă
Alexandru Precup, de bună seamă pentru recompensa con
siderabilă, nu eram eu preşedinte, şi nici nu am ştiut, nici
votat nici un crucer din acel Împntmut, nici nu am luatpar
te la banchetele şi tractiirile de la masa numitului director,
ce a precedat împrumuturile menţionate după cum a făcut
Bicăzanul et consortes, şi eu nici nu am luat împrumut nici
un ban de acolo, cum a făcut poate d-nul calomniator şi
compania-i - când am intrat eu ca preşedinte - qfară de
vreo 5000 de cor. nu s-au mai putut mântui - aceasta se
dovedeşte din protocoalele şi registrele acelui institut şi va
dovedi şi cercetarea judecătorească, În curgere, cine este
vinovatul!.
Neruşinată infamie e şi aceea, cii consumul prin
mijlocirea mea s-a nimicit - acel consumfără statute şifără
vreo bază solidă s-a înfiinţat tot de vr-o câţiva vânători
după venite şi aflători în.fruntea însoţirei de credit cu scop
- nu de a ajuta poporul, ci spre a-l specula, deoarece
poporul nici după 0/iinţarea consumului nu a primit maifa
mai ie_ftină ca de la alţi speculanţi - e drept că vreo 2
Învăţători - În detrimentul misiunei lor - au deschis filiale
de biicănie, darii nefiind nici dînşii nici cei din centru ver
saţi În ale negustoriei după interval de vro 2 luni, Înglodaţi
în datorii şi după ce a pus în crisii şi de la Însoţirea de cred
it sume considerabile de bani - s-au bucurat, că au putut
sciipa şi preda toată afacerea d-lui negustor Georg Gorog,
- la început am fost şi eu ca simplu membnt, dară după ce
m-am convins cii nu merg bine treburile, m-am retras,
aşadarâ, nici la înfiinţare nici la desfiinţare ca factor de
sa mă nu am luat parte, în care causă mă provoc la toţi câţi
au fost membri şi au avut parte la afaceri şi ceva atingeri
cu acel consum.
Acest nenorocit consum, menit numai ca să-şi umfle
vr-o câţiva pungile - a avut pentm însoţirea de credit acea
fimestii urmare, cii viizândjidanii şi ceilalţi străini specu
lanţi din loc, că sub asu.1piciile însoţirei de credit s-a Înji
in{at consumul - pe care-I considerau făcut În detrimentul
lorr - numai decât au înfiinţat o bancă a lor separată şi
prin smomniri (ademeniri) şi promisiuni seducătoare înce
pând a trage pe oamenii noştri în partea lor, În considera
bilă parte I-au Înstrăinat de însoţirea de credit, În urma
câreia s-a început stagnarea acestui institut, aceasta nu
cred cii mi-o va putea desminţi cineva!
Poate că nu voi.fifost În stare aface la toţi pe voie
că şi eu numai om am fost, dară m-am străduit a-mi Înpli
ni datorinţa după dreptatejaţii de toţi - viizând însă apucă
turile unora şi discor- diile sociale de acolo - de un timp
îndelungat am fost silit a-mi însuşi o ţinutii mai retrasă şi
reservată, prin urmare nu mi s-a dat ocasie În nici un mod
a învrăjbi pe cineva, nici a contribui fa anarchia socială,
ce bântue în o parte a societăţii inteligente de acolo - aşa
a fost aceea şi mai înainte, şi nelipsând şi În viitor oameni
de pănura Bicăzanului, aşa va fi şi de aici Înainte. După
cum qfirmă şi d.Bicăzanu, e drept că am fost respectat şi
pus totdeauna înfrunte, dar m-am şi nizuit prin purtare şi
ţinută a nu compromite. ci a merita Încrederea pusă în
mine şi dupii posibilitate a mă arăta demn de această dis

n

tincţiune nefor{atâ - zăpâceala şi regretul inteligenţilor
celor cttntfi la inimii şi a poporului in ge1un� a wmaf de
cd din causa sdruncirwtei mele
fost silit
pe ne-aşteptate a mii retrage
post - aşadani an�a ::o:ăpâ
cealâ a pnJVenil nu din antipatie ci din alipire şi dragoste
<'<ilni nwdesla mea persnanâ. care şi acum numai rând li
se dâ ocasie i/·1 cel mai .�incer şi cun/ia/ mnd se mani-

acolo.
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festează.
În ce priveşte activitatea, ţinuta şi purtarea mea În
general, despre aceea dă dovadă actul de recunoştinţă
adat În absenţa mea şi nu forţat, a corpului representativ
comunal, ca a unei corporaţiuni morale, şi care cuprinde
În sine tot ce este mai inteligent şi mai demn de Încredere a
Bicazului, şi adeverinţa de la autorităţile mai Înalte, În care
meritele multe-puţine cum au fost, mi se recunosc, şi pe
care În zădar se ni::uieşte d.Bicăzanu a le Întuneca şi nega.
De ce am cauzat cu stagnarea societăţii de lec
turăl l ? Am desmântat pe cineva să nu intre în societate?
Nu cu toată ocasiunea am îndemnat la aceasta pe toţi căr
turarii şi pe mai puţin cărturarii, nu mi-am plătit totdeau
na Înainte ta-rele de membnt şi atunci când nu plătea nici
unul, În lipsa de bani nu am prenumărat pe banii mei li pe
ale unui alt amploiat din primărie, Gazeta şi alte foi pe
numele societăţii, numai ca să nu-şi piardă dreptul de exis
tenţă ca atare, cât amfostpreşedinte ce datorinţă nu mi-am
împlinit? De 4-5 ani decând e lăsată la conduceree D
Voastră, ce spor aţi făcut mă rog? Nu este şi acum muri
bundă - ori pe a cui nume au fost expedate - dar În casa
mea totdeauna afost câte ofoaie-două românească, procu
rată pe spesele mele, dovadă că ce/ea mai multe le păstrez
şi astăzi, foaie împrumut nu am cerut de la nime, cu atât
mai puţin de la Bicăzanul nu am cerut!
Străinii s-au închegat şi deşi mai puţini la număr se
vor Închega şi pe viitor, că afară de alte sprijoane şi avan
taje de care sunt împărtăşiţi mai posed şi preţioasa calitate
a bunei Înţelegeri şi ascultări de conducători, pentn1 care
merită toată lauda, şi de la care ar putea să ieie exemplu
mulţi dintre ai noştri!
Dacă d-1 Bicăzanul mă invidiază pentnt că un
oarecine, din propriul îndemn şi fără nici o Înrâurire din
parte-mi şi-a dat espresiune simţăminte/ar şi stimei ce
nutreşte faţă de mine, să se fi ocupat numai cu mine şi să
nufi adus În legătură şi împroşcat cu scârboasele şi spur
cate/e-i bale şi pe d-1 Butnar şi Gărăg, ironizându-i şi
bagatelizându-i.fără nici o causă În mod destul de josnic,
căci nefiind motiv, nu am simţit nici o contrarizare din
parte-le la care nu aşfi putut stafaţă - altcum cred că men
ţionaţii domni îi vor da răspunsul meritat.
Eu, din parte-mi, nu ştiu să-i fi greşit ceva Bică
zanului, decât poate aceea că lui sau căruiva partisan de
al lui din banii însoţirei de credit nu i-am fost votat un
împrumut considerabil cerut cu vădită intenţie de a nu-l
plăti niciodată!
Dacă eu am fost cauza În Bicaz la toate relele
înşirate de Bicăzanul, îl rog să-mi spuie, că de doi ani de
când m-am depărtat de acolo şi au rămas la cânnă dânsu/
şi cel cu dânsul de o pănură, cât s-au îmbunătăţit relaţiile
sociale de acolo? Nu domneşte şi acum nepăsa:e. discor
dia şi letargia? Şcoalele cu cât stau mai bine? In decursul
acestui interval, pentru neglijenţă de şcoală la iniţiativa d
sale câţi au fost citaţi, dojeniţi sau amendaţi?
Pe anul şcolastic 1908-9, cu concursul şi stăntinţa

cordia dintre fruntaşii români din Bicaz, în detrimentul
prosperării vieţii lor naţionale.
O altă listă de contribuienţi pentru masa studenţilor
români din Braşov o publica, din zonă, " Gazeta ", la 3
martie st.n. Deşi nu se menţionează de unde sunt contribu
ienţii, recunoaştem pe destoinicul preot Aurel Nistor şi
familia Nistor din Araci: " Cu lista de colectă nr.9o (colec
tant: Dionisie Nistor, el. VII. gimn.): A urei Nistor paroh 3

cor., Elena Nistor preot văd. 2 c01:, Aurica Nistor 4o bani,
Bujorel Nistor 4o bani, Cornelia Nistor 40 bani, Corneliu
V.Timariu 4o bani, NN 2 cor., Ilie Mafiei 1 cor., Ioan
Drăghiciu 1 cor., Monofteiu Bârsan 1 c01:, 0/impia Radu 2
cor., !
Suma totală cor. /3, 60 "13.

Cu preotul Aurel Nistor ne întâlnim şi în urmă
toarea corespondenţă din secuime,_ publicată de Gazetă "
la 20 februarie st.n. sub titlul ,Jn favont! Asociaţiunei
..

(ASTRE/)":
" Primim unnătoarea infonnaţiune ce ne vorbeşte
de o iniţiativă lăudabilă în interesul Asociaţiunei noastre:
Conferinţa preoţească din tractul Trei Scaune, la prop
unerea preotului Aure/ Nistor, a hotărât cu unanimitate, ca
fie- care preot din traci săfie deobligat a seface cel puţin
membm ordinar al Asociaţiunei şi acest decis săfie trimis
conferinţelor preoţeşti gr.or., din toate tractele archidiece
sei spre a aduce acelaşi condus " 1 4.
Interesul national românesc cerea astfel ca fiecare
preot din protopopi�t să se înscrie în ASTRA, pentru a par
ticipa la realizarea programului cultural al acestei mari
instituţii a românilor transilvăneni.

O deosebit de interesantă evocare istorică a mo
mentului 1 848 în Odorhei o publică " Gazeta " la 1 mai
st.n., semnată de Ştefan Iosif (desigur, tatăl lui Ştefan
Octavian Iosif), a cărui origine era din Caţa, jud. Braşov,
unde tatăl său era preot. Evocarea apărea la rubrica
Foiletonul " Gazetei Transilvaniei ", sub titlul "0 scenă

tragi-comică din 1848".
" Eram decis, !>pune Şt. Iosif, că însemnările
atingătoare de viaţa mea din frageda vârstă de elev în
şcoalele primate şi gimnaziale să le las fiilor mei, ca ei,
dacă vor gândi că se pot publica, să le publice, ori neajlân
du-le demne, să le dea pradăfocului. Dar de la acest decis
m-au abătut chiar unii dintre amicii şi cunoscuţii mei, că
zău! n-arfi poatefără nici un interes a publica cel puţin
unele scene văzute şi petrecute de mine Însumi şi sub ochii
mei, sau unele auzite din gura unor oameni din satul meu
natal, care ca glotaşi luaseră parte activă în nefastul şi
sângerosul războiu civil din 1848.
Voiu Începe deci sub deviza de sus a comunica
cetitorilor îndu/genţi unnătoarele întâmplări:
Rezultatul de libertate, egalitate şi fraternitate,
trîmbiţa! cu atâta emfasă din centrul libertăţilor publice
din Paris, străbătuse deja cam prin Martie chiar şi în cele
mai obscure localităţi ale patriei noastre. Scriitorul acestor

cf-sale r:âţi Învliţiituri şi-au primit pluta baremi jumâtute'!
lnsnţima de c:redit prin hnni intmhuinţa(i de unii din con
ducâtori in j(Jiosul propnu şi manipulări.făcure tor in acel
sr.'op. nu este aiun�ă mui la stadiul cii:' descompunere şi /al
inwnt, care imprejurare! l:'sle spcret puhlic:'! - SociPTatea dr.
leNură aţi smuls-u om�· din awmie şi nu se găseşte acum
i'n doa!{a mor{ii " 1 �?

Astfel r;!spundca Ion Urziceanu �i " Gazeta Tran
.
.�ilvaniei . nu t�cca nit:i un t:OJncntariu lu m.:este dezvăluiri,
cert este că redactorii .../nii " hraşovcne vor fi simţit şi ei un
gust amar Il: kcturo acestor schimburi Jc repl ici şi la Jis

şiruri eram elev in clasa a II-a gimnazia!ă la gimnaziul
romana-catolic din Udvwhe/v-ul săcuesc numit de Rumcîni
Odorh ei şi Odrihei. A cest oJ:ăşel si'icuesc era pe atunci un
târg . in r:are se desjăceau cu deosehire cereu/e trans
portate aci din /ocaliTă(ile şi ţinuturile imbtdşup,ate. c:um
era tinutul Cohalmului(Rupei) şi al Trirnavei mici - ,·âci in
ţara aceasta a siicuilm; parte liberi, pa te iobu�i. .fiind
terenul penvs şi prin urmure mui puţi mditm; ahia prvs
pera secaru, unlsul. cartnfii şi pâpuşoiul (porumhul. cucu
ru;;ul) . Lncuitorii urăşelului r::rau ca şi =i, secui libl!ri,
dumni (ncmeşi) şi meseriaşi Înprr:: vule:ntâ argăsi/ori depiei
de boi. meserie destul de rentahihi, din cauză cii materiulul

n
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brot il preparau cu mare Înlesnire În Târnava mare, care
curge pe de marginea sudică a oraşului. La acest ram de
industrie să adaogeau alţi meseriaşi organizaţi în bresle
(ţehuri); cismari, curelari, măcelari etc.
Comerciul, mult-pu(in cât era, se găsia, cu prea
puţine escepţiuni, în mânile Cap-de-hoilor, Dalhucaşilor, şi
mai ştie sfântul ce buclaţi, armeni emigraţi aci (cu nume
Kapdebo, Dalhukat, etc.), ca şi pe aiurea din Moldova,
apoi mai purtau comerciu şi vro câtevafamilii de Arămâni
sau Macedo-români ,dintre cari unii erau şi văpsitori de
stofe. Mi-a rămas În memorie numele familiilor Trache,
care era arendaşul primului hotel din centntl oraşului, şi
Evgenie, comerciant şi văpsitor. Acestor huni creştini
ortodocşi le servia tatăl meu, pe atunci paroch şi adminis
trator protopopesc în Caţa, după moartea unchiului meu
matern David Popovici, câte-o sfeştanie, ii mai şi spovedia
de câte-ori venia zelosul preot să-şi mai vază, copiii din
şcolile elementare ungureşti, sau să-şi desfacă câte un
cărocian de grâu ales, ce avea preţ, de i se plătia munca
şi troda, În privinţa culturală notez aci, că in Udvarhe�v.
era o şcoală primară condusă, cum a dat D-zeu , defran
ciscani, dintre cari avui norocire a avea În clasa a II-a pri
mară unfranciscan gros şi scund (Eros Pal), heţiv la roată,
dar treaz fiind pedagog, de il iubiati elevii ca pe un tată.
Sărmanul neputându-se desbăra de drăguţa de
fenyoviz(rachiu preparat din horboane de brad), afost ref
egal la o parohie, regretat de elevii săi. Gradul al doilea de
instrocţiune ilforma gimnaziul de 5 clase(sistem iezuitic:
principia, gramatica, sintaxis, retorica şi poesis).
Chiar În centrul oraşului era colegiul reformaţilor
calviniani, Întocmit ca toate colagiile reformqţilor ca/vini
ani şi unitari - sociniani - din ţara noaatră. In ăst colegiu
erau concentrate: şcoalele primare, gimnaziu complet, o
facultate .filosofică, altă teologică şi paremi-se şi juridică.
lnstroc(hmea o predau în aceste facultăţi profesori cu
pregătire eminentă În universităţile reformate din Helveţia,
Holanda, Franţa şi chiar din Germania. Şcoalele primare
şi primele clase gimnaziale erau conduse de aşa numiţii
perceptori, studenţi internişti din unul sau alt ram a/facul
tăţilor, bineinţeles sub privegherea şi controlul marilor
profesori - in anul 1848 ne găsiam În gimnaziu romana
catolic trei Români - scriitorul acestor amintiri, vărol său
Ion Popovici (Popescu) şi În ultima clasă(poezis) feciontl
preotului român gr.or. din Crihalma(Kiraly-halma), Ion
Pop. un tânăr escelent şi hine vqzut de profesorii săi şi ai
noştri preoţi catolici celibatari. In colegiul reformat pare
mi-se se afla pe atunci abia un singur elev român, dar de
unde era şi cum se numia nu ştiu, căci noi cei de la catoli
ci n-aveam contact cu a numiţii colegişti porecliţi de noi
mâncători de linte - linteri(lencsesek) -, În schimb ei ne
porecliaufasolari (fi1suikasok).
În primăvara anului memorabil noi ne găsiam În
clasa II-a gimn. (gramaticae classis) şi internişti cu plată de
câte 30jlorini de argint pe an, în internatul catolic, numit
seminarium, unde se adăposteau cam vreo 60 de bursieri
săcui. Internatul era condus de un venerabil preot catolic,
numit Daroczi, ca director - regens şi de un subdirector
subregenz, un popiţă negru ca toată seminţia sa, armean
de naştere, mititel dar afiwisit de sever. Cred că nu e de
prisos să amintesc aci în treacăt şi ceva despre instrucţi
unea ce o primiam În această şcoală precum şi despre dis
ciplina riguroasă din internat; încât îmi pot revoca în me
morie, toată instruirea se concentra in invâtarea leorelicv
praclicâ a lim!Jei latine. in care noi Românii era mai tari
ca colegii noştri siicui, apoi mai putem adiioga rtll !>1iu, ;;;iiu,
<:ât<i brunui de matemati<."ii, cele 4 .lpe<.·ii <."11 numeri
gi şi.fi"clC{ionari,
de n-ei
istoria al iei
dată in latineşte. noţiunifoarte elementare de geografie; i'n
.fine /imha maghim··,_i in ,-om•e•��mt>a zilnieâ şi cu limha de

rt·gu/a

simpld;

predare - restrânsă însă prin deprinderile prescrise de vor
bire şi scriere în limba latină, în care limbă ni-se striga
dimineaţa la 5 ore: surgite domini fratres - Sus copii din
dormitoriu!, unde nici când nu se foceafoc. Dis-ciplina În
seminar era severă.
Dar m-am prea abătut de la tema ce mi-am propus
o a o deşira - deci să reapucfini/.
Ca În toată ţara, aşa şi în Udvarhely (Odorheiul
Secuiesc), începând cu luna martie, sgomot de libertate,
veşti, emisari de la Cluj şi chiar de la Peşta, adunări popa
rate În piaţă, la care căscam şi noi elevii 1:,111ra. Se intro
duseră cocarde cu tricolorol maghiar, dar aceste cocarde
nu străbătuseră încă În seminariu nostro,fiind catolicii mai
reser- vaţi În mişcarea generală şi, s-o spunem verde, şi
mai dinastici ca reformaţii. Un incident ne turbură mersul
regulat al şcoalei şi al vieţii seminariale. Era obiceiul, ca
un elev din ultima clasă să se numiască prefect, un fel de
ajutor al directorilor pentru susţinerea disciplinei În şi
afară de seminar, când făceam escursiuni la scalda de
recreaţie înfiecarejoi d.a. Prefectul era un gligan defecior,
tip original săcuieac, ce-şi răsucia deja mustaţa. El avea
oarecare drepturi la masă şi libertatea de a ieşi În oraş, mi
se pare chiar fără să-şi ciară permjsiune, ce oricare din
noi, interniştii, trebuia s-o avem. Intr-o zi fromoasă de
primăvară iată că intră prefectul nostro În muzeu decorat
pe piept cu o cocardă naţională maghiară (nemzeti szin).
Toţi căscam gura ca la alta baza- conie. Dintr-o ferestro
ică, ce corespundea În muzeumul nostro din cancelaria
subregensului, apare .figura mititelului obraz Întunecat şi
YJU trec nici 5 minute şi iată-ni-l pe popiţa nostru în muzeu.
Intrebândpe prefect că ce e cu semnul tricolor depe piept,
acesta răspunde ironic: Cocarda naţională maghiară, care
îmi place s-o port. Atunci regensu/ se repede asupra lui şi
fiind el mititel, abia-ahia ajunge să-I atingă puţin şi cu
palma pe obraz. Feciorul iese din sală cu capul gol şiforă
să mai eate în dreapta sau În etânga, se repede din semi
nar, dirigându-şi paşii iuţi spre colegiul reformaţilor. Peste
o 112 de oră ni se prezenta o scenă, care nu voiu uita-o
niciodată. O droaie de studenţi, Însoţiţi de ştrengarii de pe
strade, de calfe de pieiari şi măcelari, se presentă, înfrunte
cu prefectul ma/tratat, În deal, căci şi biserica şi seminarol
se găseşte pe un colnic mai ridicat la marginea sud-vestică
a oraşului. Zgomotul conturbă liniştea (si/entium) celor din
muzeu. Se sparge uşa centrală, căci nu li se deschise de
bună voie, bag samă să aibă timp bietul popiţa a se
ascunde sau a.fugi din semi- nm: Cu înjurături sgomotoase
pretind răsculaţii capul sceleratu/ui, carele a profana! col
orile naţionale. Dar deşi-/ căutarăpreste tot, prin pod, prin
ce/an, magazine, nu fu chip al găsi. Cu atât nu se
mulţumesc, ci merg la reşedinţa parochială (plebania)
unde bătrânul paroch-protopop Raimund ceacă a-i mulco
mi. Ei ţin una a găsi pe profanatorol colorilor naţionale,
caută prin toate unghiurile reşedinţei, scotocesc tot şi pre
tutindenea, dar În zadar Se spunea că popiţa arfi scăpat
la un vecin din apropierea seminarolui, unde nimănui nu-i
trecea prin cap a-1 căuta. Sigur e că la noaptea următoare
elfo transportat pe ascuns şi deghizat spre Ciue ori Gyergo
Sz.Miklos (Gheorgheni), de unde se zicea că se trăgea din
părinţi armeni, aşezaţi aci cu comerciul lor.
Din acest moment, pasă-mite să mai fie ordine şi
disciplină În seminm; ba se Închise seminarol, eară noi
băieţii ne căutaserăm cartel, unde nişte fete ale ggzdei
noastre ne implâmarr"i pe pept c:or:arde ungureşti. intr-o

ii·lfre
p r pn:

Duminecci din A1aiu, mergeam ca de ohiceiu la hisericuţa
unilei din loc. /Jupăjinirea serviciului hiseric:esc: părintele
l:Juier ne chiamâ ri1 casei, ri1trehâ du-ne de unde eram, şi
noi ca !Jâieţi de Rmnân purtam cocurde un:<w-eşti.
T'n�olea-sa şi mai istcaţă şi mai . fărâ 1-eservâ ne- spune
venle. ca sâ lâpâdâm an>�te cocanfe, 1i1 /unt! uirora ea nt>

cum
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lui precum şi pe alţi Români domici de a vedea poporul
nostru-progresând, a participa la această adunare "20 .
Dintr-o relatare publicată de . . Ga:::etă " în 25 iunie

vaface naţionale româneşti, căci şi Românii au culorile lor
naţionale. La moment ticlui bunafemeie cocarde din culo
rile vechi transilvănene şi ne invită ca pe pălăriuţe să ne
punem noi panclici cu aceleaşi culori. De aci înainte noi
purtam cufală printre Săcui aceste drăgălaşe însemne, pe
atunci neoprite de nimenea. La întrebările colegilor noştri,
că ce culori sunt acele, le răspundeam cu mândrie, că
aceste sunt culorile noastre româneşti. Ei dădeau din
umeri, unii mai naivi admiraufnmwseţea cocardelor noas
tre, dar,pretinia şi armonia colegială nu se conturbă cât de
puţin. Intr-o zi un coleg mai ţignos îmi zice: Şti mă Jozs�f,
că pe Vlădicii voştri i-au spân:::urat de p011ile Clujului? Eu
îi reflectai brusc: Minciună proastă săcuiască, căci aşa
ceva nu se poate, căci şi noi Românii avem să ne bucurăm
ca şi voi de libertatea din ţară. Cu atât se încheie cearta şi
noi rămaserăm tot prieteni ca şi mai nainte "l6.

1 909 privind Adunarea despărţământului Braşov al
ASTRE!, aflăm că la 7 decembrie 1 908 s-au ţinut prelegeri
(conferinţe) populare în Hăghig şi Arpătac (azi Araci),
ţinute de preotul Aurel Nistor (despre .. Uneltele agronom
ice ") şi de Nicolae Bogdan (2 1 ) şi V Neguţ membri ai
comitetului (despre " Alcoolism "). Aflăm totodată că se
cretarul despărţământului Braşov al Astrei, Al. Bogdan, " a

împărţit Arpătăcenilor gratuit 20 de cărticele cu cântece
poporale ", astfel ca toţi " cei care le-au primit să-şi aducă
aminte de iarna când au învăţat să ceteaseă româneşte ".

Adunarea despărţământului a hotărât, printre altele, şi pre
mierea părintelui Aurel Nistor, " cu unul din cele 2 premii

de câte 50 coroane ".

Episodul este de-a dreptul extraordinar prin forţa
evocării vieţii gimnasiale catolice din Odorheiul Secuiesc
al anului 1 848. Aflăm astfel date interesante şi pitoreşti
despre societatea micului târg de la marginea Tâmavei
Mari, despre cele două gimnazii: catolic şi reformat, despre
comercianţii armeni şi despre aromânii ortodocşi, unul
arendaş al primului hotel din centrul oraşului, despre car
acterul unor profesori şi despre curentul revoluţionar care a
animat pe tinerii gimnazişti şi calfe şi despre emotionantul
episod al cocardelor naţionale româneşti purtate &� cei trei
gimnazişti români de la colegiul catolic. Este recuperat ast
fel un �eritabil microroman al momentului 1 848, care
poate oncând figura într-o antologie a vieţii de student la
gimnaziile ardelene din secolul al XIX-lea.

În relatare se mai arată că la Despărţământul Braşov
al ASTRE! s-au alipit de la Despărţământul Trei Scaune,
comunele Doboli, Hăghig şi Ariuşd, prin decizia din 1 0
mai 1 909 a comitetului central al ASTRE! de la Sibiu.
Interesante sunt informa�ile despre biblioteci şi
cursurile de analfabeţi ale despărţărnântului braşovean:

"Pentnt a putea trimite În fiecare agentură câte o
comitetul face tot ce se poate. În
anul acesta a executat hotărârea luată în anul trecut de a
mai înfiinţa 2 biblioteci. Ele astăzi sunt gata, reprezentând
amândouă, Împreună cu lădiţele şi dulapurile de lipsă, o
valoare de 310,60 coroane. Una din bibliotecile vechi s-a
dat spre întrebuinţare agenturei din Stupini, una din cele
nouă, comunei Arpătac (Araci).
Cursuri de analfabeţi. Bibliotecile folosesc însă
numai cui ştie ceti. Şi ele aducfoloase cu atât mai mari cu
cât cetesc mai mulţi. Şi pentru ca să poată ceti toţi, co�ite
tul s-a Îngrijit să facă şcoală cu neltiutorii de carte, se
nţelege, iarăşi cu ajutorul preoţilor şi Învăţătorilor.
Deoarece aceştia nu se puteau aştepta să fie plătiţi de cei
care vor voi să înveţe cetitul şi scrisul, şi deoarece munca
Învăţătorului este grea, am crezut să dăm acelora, cari vor
av_ea în şcoală pe cei mai mulţi ţărani câte-un premiu de
eate 50 coroane. S-au anunţat premiile În " Gazeta
Transilvaniei " În luna septemvrie şi încă odată În
decemvrie. Dar de răspuns au răspuns numai 1 O agenturi:
Bod, Cristian, Măemş, Arpătac, Stupjni, Ghimbm; Cod/ea,
pe Tocile, Braşovu Vechiu şi Dârste. In Braşov şi-n Cristian
s-.a şi �nunţat că începe cursul, dar nu a venit aproape
_
mmem. Dar mvăţătorii
din Braşov şi Cristian au _fără
Îndoială meritul de a fi Încercat şi nu ei sunt de vină dacă
oamenii încă nu vreau să priceapă pro-verbul românesc:
Ai carte, ai parte. Dar acestor bravi învăţători le amintim,
că nici pescarul nu prinde toţi peştii dintr-un râu, dacă
aruncă numai odată mreaja. De câte ori nu o scot goală.
Au aruncat şi Învăţătorii noştri plasa şi n-au prins nici un
puiu de Român, se vede că o tuliseră pe la cârciumă; şi
apoi din cârciumi, să fii nu învăţăt01; ci vlădică chiar , şi
nu-i mai poţi scoste. Nu vrea, iacă numai În ciuda ta' nu
vrea să iasă urea să iasă. Că rachiu/ şijocul de cărţi e mai
bibliotecă ambulantă.

La 8 I_Ilai st.n. .. Ga:::eta " publica un anunţ privind
ocuparea unu1 post de notar într-o altă comună românească
din secuime, de astă dată din judeţul Trei Scaune. "În

comuna mare curat românească de vreo 700-BOO {amilii,
Buzeul(Magyar Bod::o), s-a înfiinţat ai iII-leapost de notar,
pentru care este publicat concurs cu terminul de 26 iunie
a.c, în foaia ojicioasă din Trei Scaune (Haromszek),
(SzepsiSzentgyărgy) Sfântu Gheorghe. Aviz notarilor
români califica(i "17• Anunţul _este semnat de George
Zaharia, învăţător pensionat din Intorsura Buzăului 1 8 .

Alt anunţ publica .. Ga:::eta " la 28 mai 1 909, tot în
interesul românilor din secuime, şi anume: " Pentru zidirea

unei biserici în fi/ia Aita Seacă, aparţinătoare parochiei
Aita Mare, de sub păstorirea părintelui Pompei Trif s-a
iniţiat o colectă. Cei cu dare de mână sunt rugaţi a trimite
eventualele contribuţiuni la adresa părintelui Trif în Aita
Mare "l9.
·

În numărul din 5 iunie st.n., "Gazeta" publica o
Convocare a despărţământului Trei Scaune-Ciuc al Astrei,
semnată la 1 8 mai 1 909 în Bretcu de Constantin Dimian directorul despărţământului şi de Ioan Oltean - secretar, cu
următorul conţinut:

.. Subscrişii, convocăm adunarea generală a
despărţământului Trei-Scaune - Ciuc al Asociaţiunei pen
tru literatura şi cultura poporului român pe ziua de 27
Maiu (9 iunie) 1909 oare 2 p.m. În Covasna, cu unnătorul
pms;ram:
1) Deschidt•rca adunarei. 2) Raport general despre
sta- rea despcirţcimântului (situaţia întreagci. cassa. bib
lioteca, membrii ere). 3) A legerea unei comisiuni de 3 pen
n·u censu a ea raportului gcnera1. 4) Alegerea unei comisi
uni de 3 pentru Înscrierea de membrii '>'i Încas.wrea ta.xelm:
5) Rapoa11ele acestor comisiuni_ 6) A hsolutoriul comitetu
lu i_ 7) A leKe ea noului comite/. 8) HJ/area IJUKetului. li)
Eventuale diset1aţiuni. 10) Propuneri_ Luând i'n cfmsider
are insemmilalea şi chemarea aces ei adunc'iri În cercul
rwslru,cu Îll;;islenţc.i ru�cJm pe toţi membrii cle�pcJrţc':muJntu-

qulcc, decât cartea.

n�văţand.�i'i cerq·'.i nu re costli nimic. şi lajo,·ul ele ccirfi pofi
. ttp,t mtr-o sâptămânci. iar i'nvâ(ând sci scrii nu
prerde ce caş
pierzi nimic. /ii mintea Român ului e mai al((d deccÎt a altur




rr

oameni, el vrea sâ dea bani şi sci piarzci, nu sci Înveţe s<i
scrie şi si'i cc cască Dar vom mai arunca
It' şi tol \·'0/n
prinde pe cciţiva, iar ccincl ceilalţi vor ••ee/ea de ce fiJ/us le
P?ats.Ji invâţâtu a vor veni cu roţii şi vor îtmiţa ca săjim
şt not ca alte pet�mane, să ştim cu toţii carte, de la cei din
tâi ti7Vâ(al pânâ la cel
servi

t

.

mreji

r

r

t

că în cârciumă cheltuieşti bani, dar

u
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Corespondentă de la romănii din Secuime în "Gazeta Transilvaniei " din 1 909

noştri, vrem să ştim cu toţii ceti şi scrie româneşte. Ce
norocire pe comunele unde e şcoală românească! Dar
acolo unde nu-i şcoală românească copiii Românilor nu
pot Învăţa româneşte la şcoală, Însă literile le-nvaţă, şi
astăzi în toate limbile literile sunt tot aceleaşi. Atunci ce
faci? Dai În mâna omului când merge la biserică o carte
de liturghie, iar liturghia el o ştie de rost. Şi se uită În carte
şi vede cum e scris ce cântă popa şi dascălul şi se
pomeneşte că ştie sloveni şi ceti româneşte. Aşa a Învăţat
părintele Nistor pe Arpătăceni să cetească româneşte într
o singură iarnă. Când am fost acolo şi am pus pe câţiva
oameni să cetească, cetiau toţi binişor. Ace/aş lucnt 1-a
făcut părintele Nistor şi cu oamenii din filiala Ariuşd. De
aceea, pentnt că a Învăţat să cetească româneşte 2 sate
Întregi, am propus să i se dea un premiu de 50 coroane "22.
Aşadar, se distinge şi de astă dată o comunitate ro
mânească de excepţie din secuime - Araciul, şi o personali
tate importantă a românilor din zonă, preotul Aurel Nistor.

O interesantă prezentare a societăţii băi lor de la Bar
sec, alertată de sosirea prinţului Carol (viitorul rege al
României, Carol al II-lea) este publicată de .. Gazetă " la 5
august 1 909 st.n., sub titlul " Scrisoare din Borsec - iulie

I909".

.. Ziarele maghiare anunţaseră de mult - se spune în
vara anului curent regina României
va petrece câteva săptămâni la Borsec. Această veste, Încă
neconfirmată, Însă aici desminţită la locul competent, ţine
În o continuă Încordare publicul puţin, care se află vara În
vilegiatură la Borsec şi pune În perspectivă şi alungarea
monotoniei, ce domneşte În această scaldă. Nu este eschis
ca zvonul venirei reginei României la Borsec să fie o sim
plă apucătură a cârciumarilor şi a altor interesaţi de aci
spre a reţinea încă publicul gata de plecare şi totodată a
atrage oaspeţi noi.
Cu svonul despre venirea reginei aduc În legătură
şi voiajul ce l-a făcut de curând În Borsec fostul primar al
Bucureştilor. Mişu Cantacuzino, numindu-1 pe acesta
principe şi mareşalul reginei, care a vntt să ia dispoziţiile
anterioare necesare. Şi ca invitaţia publicului să fie susţi
nută fără întrentpere, se signala zi de zi venirea vreunui
oficial superior din anturajul familiei regale a României,
spre a pregăti venirea reginei României, iar pe ziua de 23
l.c, se susţinea hotărât sosirea moştenitontlui de tron al
României, astfel că în 24 l.c. personalul de serviciu din sin
guntl restaurant mai de samă, .. Kemeny ", şifăcu pregătir
ile, ca la amiazi să i se poată servi înaltului oaspe prânzul.
Publicul mai pesimist lua în zeflemea pe cei ce sus
ţineau venirea moştenitontlui de tron, când această
bulumăceală o Împrăştiiă pufăitul celor două automobile,
ce se opriră În faţa restaurantului. Eram În faţă cu reali
tatea, având înaintea noastră nu pe moştenitontl de tron, ci
pe jiul acestuia, Carol, însoţit de medicul de curte şi de 7
tineri români descendenţi din familiile maifruntaşe şi mai
de influenţă din România.
Cei ce cu ocaziunea espozitiei văzură mai pe urmă
pe prinţişontl Carol, rămaseră acum frapaţi de progresul
ce 1-afăcut în dezvoltarea corporală , nemaiputândfi numit
prinţişor. ciprinţ. A crescut În 2-3 ani cafeciorii de crai din
bazme.
Un adevărat .făt .frumos. svelt. robust şi vioiu.
corespondenţă - că În

PrezentaIl: şi ţinută .foat1e cuceritoare, cure Je pe buzele
tuturor celor de (i1ţâ a stors espresiuni de simpatie şi
raţie şi numai lipsei de _Iluri are sâ i mulţumea.l'(:(i prinţul.
că din hătnin de flori a scăpat_fară lcsitmi COI]>Orale.

un salut milităresc afabil. Purta haine simple deschise de
voiaj, În butonieră având inscripţia: 24 Novembrie S.S.R.-11905, ceea ce se pu{ea observa şi În butonierele
celorlalţi 7 camarazi ai lui. In restaurant, la masă, prinţul
luă loc la dreapta medicului, Înşirându-se mai departe
ceilalţi voiajori.
Afară de medic nici unul dintre Însoţitorii prinţului
nu trecea etatea de I8 ani. La prânz li s-a servit un menu
bogat. Şampania ce voia cârciumantl să o controleze,
prinţul o respinse, mulţumindu-se cu vin amestecat cu apă
minerală. La masă prinţul era vesel, se Întreţinea priete
neşte cu camarazii lui, dovedind un apetit bun de mâncare.
Discuţia veselă ce se incinsese la masă au conturbat-o
accentele artei. Cât defrumoasă şi încântătoare, intonată
de tarefol de ţigani din loc. Au urmat apoi neşte doine
ungureşti, csardaşul, şi câteva variante de valsboston.
Prinţul trata multă plăcerefără de ariile mai nouă de vals.
După servirea prânzului şi-a aprins o ţigaretă şi a
scris mai multe ilustrate pe cari le-au iscălit şi camarazii
săi.
În timpul acesta, copiliţa de vreo 3-4 ani a doc
tontlui de bae din loc, într-un moment necontrolat, s-a
furişat Înaintea Alteţii Sale, făcându-i un gingaş compli
ment şi predându-i un buchetaş de flori, care dar a fost
primit cu multă plăcere. O doamnă, în schimbul unui
buchet de flori a esoperat ca prinţul Carol să-ţi scrie
numele pe evantaliul ei.
Fiind deja oarele 3 d.a., s-au luat d!spoziţiile de
plecare, cari au durat vreojumătate de oară. In acest timp,
Alteţa Sa a supraveghiat umplerea cazanului de la maşina
automobilului cu benzin, şi-afăcut diverse glume cu cama
razii săi. S-au luat mai multe fotografii. Când s-a predat
Alteţei Sale ntgarea de a permite să fie fotografiat, prin
cipele Carol, cu un accent ireproşabil românesc şi surâ
zând a zis cătră şofer: " Vtno George în apropiere, să te
fotografieze". Şofentl George şi-a luat vesel o poziţie,
după părerea lui favorabilă, pentnt a fi fotografiat. Mai
târziu însă şi-a exprimatfaţă de Alteţa Sa nedumerirea că
poate a rămas afară dinfotografia luată. Alteţa Sa l-a mut
comit cu cuvintele: "Dacă nu te ia, săfaci procese"; ceea
ce a produs haz, iar George s-a dat mai cătră maşină, se
vede că Alteţa Sa cu deosebită predilecţie glumeşte cu
şofentl său.
Prinţul a dovedit şi cunoştinţe technice explicând
camarazi/ar săi mechanismul automobilului, şi composiţia
benzinului.
Ba Însuşi el făcea pe şofentl, bătând, învârtind
unde era de lipsă pentnt a pregăti de pornire automobilul.
Publicul, până au ţinut aceste pregătiri de plecare, îl priv
ia cu multă lăcomie pe acest făt frumos, care mai eri
alaltăeri, În frumosul costum românesc de cioban, cu
cuşma pe ureche, prins pe după cap cu viitorii lui supuşi,
juca hora pe romanticuf loc dinaintea castelului Peleş.
Străiniifăceau cu multă aluzie observări, că ce popular şi
democrat prinţ este Carol.
Pentru noi, ziua de 24 iulie a fost zi de sărbătoar.
văzând Între noi pe viitontl purtător al coroanei
României "23.
Suntem, aşadar, martorii unui moment de excepţie

tu/mi

cu strigâtt� de , . sâ triiiascâ ''

/"a scoborârea din automohil il ii'lltimpimi publicul
şi .. eljtn ", la ce a ri'ispuns cu

pentm rom;îni şi celelalte etnii d in Borscc in vara acelui an
şi rel<ltarea este dcnmă de pana unui scriitor veritabil . Din
pl\cate insâ. ucz i n vol lura acestui "Ft\t Frumos" ne
aminteşte uc v i itoarele scandaluri de pomină, de la
ertare de pc front, la amoruri zgomotoase, In renwlţl'u:i
repetate la tron etc.
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arhidieceza greco-catolică ", şi anume că " administratorol
parohial din Poian (Kezdi-szentkereszt), Alexandxu
Cojocaro, a fost numit paroh in Te/ee (Teleacul Jidanului,
protopopiatul Giurgeu), iar Simion Coman la Poian şi
Solomon Barbu /a Lemnia "24.
Un fapt neobişnuit, ca uzanţă politică la elita
conducătoare ungară, se întâmpla in Bicaz Ia sfărşitul verii
anului 1 909, fiind relatat intr-o corespondenţă publicată, de
" Gazetă "; scrisă in Bicaz la 4 septembrie, sub semnătura
"Buzoianul " şi având ca titlu " Când un deputat Kossuthist
se coboară În mijlocal alegătorilor săi români... ". Totul
este prezentat cu o fină ironie şi şmjă, care se remarcă încă
din titlu.

.. E primul caz - scrie "Buzoianul" - că un deputat
dieta! vine În Bicaz Între alegători, spre a-şi da seama şi
spre a se infmma in persoană despre stările locale, a
propo1·ădui şi propaga credinţă şi a insufla Încredere În cel
de o credinţă cu el, inspirându-le curaj la luptă. Şi merită,
pentmcă Bicazul e o comună mare cu peste 7 mii suflete; 4
biserici, 4 şcoli, cu tot atâţia preoţi şi învăţători şi Încă alţi
câţiva inteligenţi şi cărturari Români. (Străinii toţi sunt
" inteligenţi " şi " domni ") ''.
Despre Bicaz până acuma s-a vorbit de tot puţin,
precum prea puţin s-a vorbit despre toţi Românii din
Giurgeu, În număr de peste 20 mii suflete, ca şi când nu am
avea pe nime, sau nu arfi ce să se scrie. Dar despre asta,
de altă dată, acum mă mărginesc la acest singur caz, ţinân
du-1 destul de important şi semnificativ.
Deputatul nostro, Măria Sa Siimegi Vi/mos, e un
om "fain " şi " simpatic " care se vedea a fi bun la inimă,
întrucât in anul trecut a făcut Bicăzenilor un " mare bine ",
mijlocindu-le de la stat 15 vagoane de păpuşoiu cu preţ
eftin şi plăti bit în rate, şi 20 vagoane fân cu preţ moderat
de 6 cor.50filleri suta de chilograme.
A venit la noi duminică, În 15 august, din Borszek,
peste Tulgheş, însoţit de 4 trăsuri pline cu oameni cari il
Însoţeau şi aducând cu sine şi pe soţia dânsului. A fost
aşteptat şi primit la capătul comunei de către Tulgheş, unde
i s-a ridicat o poartă triumfafă plină cu steaguri. La primi
re au asistat nădrăgarii de toate neamurile din Bicaz, cam
vreo 60; popor, afară de vreo 7-8 călăreţi comandaţi, alţii
nu aufost.
Vorbirea de primire i-a ţinut-o primarol George
Gărăg într-un ton îndesat 48-ist. Răspunsul deputatului a
fost scurt şi moderat. Finindu-şi deputatul vorbirea, după
ce i-am răcnit câteva " eljenuri "(să trăiască), ne-am pus cu
toţii pe trăsuri şi am plecat cătră casa comunală la o
depărtare de vreo 9 chilometri de aicea. Sub dâmbul bis
ericei din Te/ee, la crâşma lui Herşko David, a doua " bis
erică " a telecanilor era mult popor adunat, dar manifes
taţiuni nu i-afăcut nimeni.
Înaintând mai departe, unde şi unde se vedea câte
un Român privind de pe prispa casei. Apropierea de cen
tnt! comunei şi casa comunală ne-o indicau multele tri
coloară şi mulţimea de popor care aşteptafără Însă a ma

n!fcsta. Ajunşi fu primiiril:. unde erau adunafi cu cop ii cu
lotul aprnapl' la 4()() inş i, a jiJsl din nuu binevenlal. după
care d-1 Siimegi şi-a inceput darea de sewmi. A vorbit cam
23 rninllle. fibrbirea destul de racricoasă şi-a Început-o cu
ji·aza câ: dacă e.\Te ,.,'VII tie ce .wi-i parti-rău in 1>ioţo lui,
aceea este că 1111 ştie romtineşte (olahul), (i•nrhă sa.fic! 
N. Cui.) ca să-i poală 1•orbi poporului Ît_l limba lui, m .'iă-1
Îll{l'leat:d. A arim· apoi multe ceslizmi. Intre altele o vorhit
şi desprP. dnrul de indcpenden{ci, cciruia i se pun atâtea beţe
În roaf(;', fW care Însă r11 ti111p11l le vor delâtura A asigurat
apoi poporul că RII\'C1711il şi cei de la putera numai " binelt·

lui " il I'OI!sc.

nki le face

.

Tonul relatării se desprinde parcă din Caragiale, cu
deputatul ungur demagog, jucând rolul de prieten al româ
nilor, punându-şi cenuşă in cap că nu ştie limba valahă să
se poată exprima direct poporului din Bicaz, este primit cu
pompă de " nădrăgari ", in cercul cărora îşi dă jos masca şi
tună şi fulgeră contra lui Maniu - şi a altor fruntaşi români
etc.
Altă istorioară cu fiare sălbatice în secuime, de astă
dată tragică, este publicată de , Gazetă " la 9 septembrie
al.n., suh titlul 0 vânâtoare nenorocitii". Ce se întâm
.
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" "În comuna noastri'i, lluu>cul- unguresc (comit.
Treiscaunelor) lu locuitorul de lângâ pi'idure, U. Macriş.
s-a Învăţat ursul in porumbişte. l'ricinuind pa�uhe insem
nare, oamenii I-au pândi/ vreo câteva nop ţi. dar dihonia n
u l'<'nit, pn�simţind poate ce o aşteptd. Siim bcitci, câtră
sewâ. pădurarul 114ihail Kaiserjzm. , un om tânci1; s-a dus
sa i'nsele ursul şi a Întins mai multe curse, uşa num ite puşti
cu s.fuwâ. 1111 sistcm dc altfel pcriculos, cii peste noapte
ursul venim/, sâ se puşte singw; Pădurarul Kaise1; dupii ce
plase?:

.

la toţi deopof1·ivă .făriJ deosehire

de lege, limbă şi neam. Guvemul se trudeşte să facă
poporol învăţat şi bogat ca să poatăfi independent (sau să
plece În America - N.Cul.). Spre acest scop guvemul le
promite înfiinţarea de atâtea şcoli câte vor fi de lipsă.
Şiimegi le-a pus alegătorilor la inimă Învăţarea limbei
ungureşti, unica limbă care-i poatefacefericiţi. 1-a indem
nat săfie cu ascultare şi supunerefaţă de naţiunea domni
toare şi conducătorii ei, ca de unii de la care le vine tot
binele. Le-a mai spus În fine că pre cei ce-i vor învăţa
altcum să nu-i asculte şi să-i alunge dintre ei.
Acestei vorbiri I-au wmat 2 slabe .. să trăiască " şi
trei " eljenuri " domoale.
Finindu-se cu acestea, au plecat cu toţii la " Hotel
Balazs " la banchet. La banehet au luat parte şi vre-o 9
Români, Între cari şiflexibilul ţăran fruntaş Toader Timar,
iar dintre nădrăgarii din loc, cei mai cu modro, şi streinii
veniţi cu deputatul, laolaltă vreo 50 persoane.
În decursul banchetului s-au ţinut mai multe !oaste.
A vorbit şi deputatul Siimegyi, dar acum mai aprig ca
Înainte, poate pentro că s-a văzut numai cu nădrăgarii.
În toast a pomenit şi pe A urei Vlad, Al. Vaida, Iuliu
Maniu ca agitatori, de care şi de a căror învăţături să nu
asculte, nici urmeze nimenea, că-s periculoase şi-i fac
omului rău. A dat şi in preoţi, numindu-i Împiedecătorii şi
prostitorii poporolui, pe care-I duc de nas cum vreau ei, pe
urmă a adaus: onoare escepţiunilm:
Dintre ai noştri a toasta/ numai părintele Botnare.
Aplauzele ce i-au urmat chiar de la început, I-au silit să-şi
finească toastul în pripă - şi fără a Înţelege însuşi ce a Ioa
stat.
După banchet, la 1124, a plecat deputatul îndărăpt,
Însoţit de ai săi şi de primarul şi notant! nostro. La plecare
ne-a spus că s-a simţit bine intre noi, că a văzut că suntem
oameni de treabă şi blânzi şi că intre noi nu sunt agitatori,
după cum Îi s-a spus. A lăudat apoi pe primarol şi ne-a
promis că În tot anul va veni la noi.
De incheiare mai observ Între altele, că s-a colectat
pentro statua lui Kosuth, că s-au trimes telegrame lui
Kossuth şi soţii, că toastantul nostru la observarea depu
tatului că poporol nu ştie ungureşte afăcut răspunzătoripe
învăţătorii cei bătrâni, că Românii, deşi afostpost, au ţinut
la mâncare cufraţii Unguri, pe cândJidanii, deşi sunt mari
patrioţi, au mâncat numai bucate cuşere făcute de o
Jidancă şi încă ... mai ştie-le şi sfinţii, căci eu m-am dus de
acolo "25.
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a aşezat puştile, s-a dus să mai examineze puţin sfoarele şi
direcţia elevilor. Atingând din nenorocire sfoara, s-a
descărcat puşca şi glonţul l-a nimerit atât de grav Încât la
moment a căzut mort. Aviz celor care au acest obicei rău
de vânătoare "26 .
Relatarea este semnată de învăţătorul pensionat G.
Zaharia din Sita Buzăului, fidelul corespondent al

" Gazetei ".

Colectele pentru masa studenţilor români din
Braşov au continuat şi la 2 1 septembrie st.n. Gazeta "
îacea cunoscut cititorilor că ,,D-1 Nicolea Puianu27 şi soţia
..

sa au depus 100 cor. cafondpentru masa student. rom. din
Braşov în memoria lui Vasile Aiteanu din Hăghig răposat
În 30 august a.c. "28. O altă faptă frumoasă a preotului
Puianu îi împodobeşte astfel personalitatea, deja cunoscută.

Ridicarea unei noi şcoli confesionale ortodoxe în
Araci (Arpătac) a fost un deziderat important pentru fiii sat
ului şi un prilej de a-şi demonstra vrednicia în numele nea
mului lor în acele vremuri de opresiune naţională, inimosul
preot Aurel Nistor publica în Gazetă " la 2 octombrie st.n.
următoarea " Mulţămită publică":
..

.. Mândră trebuie săfie orice mamă cufiii buni? Cu
atât mai mândră trebuie să.fie o comună ca are fii buni! O
astfel de comună mândră de fiii ei e şi comuna noastră,
căci ea în trecut a avut mulţi .fii aleşi, cari cu drag şi-au
adus aminte de comuna lor natală, jertfind din prisosul /ar
pentru ridicarea unei mândre biserici; aşa a avut pe feri
ciţii În Domnul: Dumitru şi Nicolae Cio.flec, Ioan Colţescu
şi alţii, cari aujertfit sumefrumoase pentru ridicarea casei
Domnului. Tânăra generaţie însă se arată şi ea vrednică de
antecesorii ei şi ca prima solie de nădejdi În viitor ne-a
venit de la dl. Ioan G. Colan, mare comersant În
Pătârlagele (România). În zilele trecute a trimis bisericei
gr.or. din Arpătac suma de cor. 500, ca să se depună şifruc
tifice ca un fond deosebit până când se va înfiinţa în
comună şcoală confesională, având atunci a sefolosi suma
la ridicarea clădirii.
Cu aceeaşi menţione a trimis un alt.fiu vrednic al
comunei, Niculae Nenea, cassar la firma Co/tofeanu din
Galaţi, de la sine, suma de lei 105 şi colecta de ia prieteni
ai d-sale lei 135, anume de la domnii Radu Odor 20 lei,
G. Coltofeanu 1 O lei, ML.Halpem 10 lei, VDamian 5 lei,
G. Turbure 10 lei, E. Istrate 5 lei, H.Stalsky 1 O lei, G.Renţa
5 lei, G.Muntean 20 lei, /. Negoescu29 10 lei, J. Ceanga 5
lei, 1. Comşa Fulga 5 lei, C. Coltofeanu 1 O lei, toţi din
Galaţi, iar M Papadopol din Craiova 10 lei. Atât mărini
moşilor contribuenţi, cât şi mai ales vrednici/ar .fii ai
comunei noastre le aducem cele mai călduroase mulţumiri.
Dea Dumnezeu ca exemplu/ lor să-I urmeze cât mai mulţi
fii ai neamului nostnt. Arpătac, 27 sept. 1909"3°.
Dar şirul veştilor minunate din Araci nu se opreşte
aici. In acelaşi număr al .. Gazetei ", vrednicul român şi
intelectual Aurel Nistor, preotul ortodox al satului, publică
o altă corespondenţă sub titlul optimist şi tonic " Lucruri
•

bune din Trei Scaune. Reuniunea .femeilor greco-ortodoxe
din Arpătac"!
Ce veşti bune mai aflăm, aşadar, din satul familiilor
demne de pomenire: Nistor, Cioflec, Rafiroiu, Colţea etc.

preullllui-patriul Aurel
- in care ne .fi·ământăm
fermindu-m· dt· viilurul biseriL-ei şi şcoalelor 1wastre, ar:d
ni vorfi un bun îndemn de nădejde-n viitor pentru sufletele

.. În aceste zile de greu zbucium sufletesc - scrie
Nistor

c:elilOrilor wude ştiri r](' .�rmne de via(â şi de înaintare
mai din L·ele mai expuse ţinu/uri din Trei.,·c:m.me, din comu

şi situată Într-un ţinut unde suntem expuşi tutumr cu
rentelor duşmănoase, atunci minuni să potface in comune
compacte şi puternice româneşti, cu şcoli bune şi având În
sânul lor mai mulţi bărbaţi luminaţi.
În Arpătac, pe lângă tovărăşie de asigurarea
vitelor (formată În comunitate cu Ungurii) şi pe lângă
agentură a Asociaţiunei cu 4 membri ordinari şi 7 ajută
tari, mai e şi o "Reuniune a femeilor române gr.or., pen
tru înfrumuseţarea bisericei" - după cât ştiu singura În
Treiscaune - care şi-a ţinut adunarea generală in ziua Sf
Cntci 1412 7 sept.
Reuniunea e întemeiată de 5 ani, Începutul.fiind cât
se poate de greu. Nefiind şcoală românească a trebuit luptă
până a-i face pe oameni a Înţelege ce e aceea reuniune şi
ce rost are ea, căci, cei mai mulţi, nici nu au mai auzit de
cuvântul acesta!
Le era străină cu totul şi neînţeleasă o asociaţie cu
un scop ideal - cum e înfrumuseţarea bisericei - dar ca o
asţfel de asociaţie să o facă femeile, era ceva de pe alte
tărâmuri! Pe cat e de uşor a înfiinţa reuniuni În oraşe sau
sate înaintate, unde ai de lucru cu oameni luminaţi şi-ţi
stau în ajutor alţi bărbaţi cu şcoli, pe atât este de greu În
comune unde singur preotul este cu ceva şcoli. E greu, dar
nu e nici acolo imposibil, mai ales dacă ai oameni -.fără
şcoli - dar cu inimă caldă!
Că În Arpătac a putut prinde rădăcini Reuniunea
.femeilor şi mai ales că a înaintat, e de a să mulţămi numai
astor fel de oameni şi .femei din comună - de cari avem
mulţi - şi mai ales unei nobile doamne. Elena dr. Iancu
Meţianu n. Grosu din Zărneşti, preşedinta de onoare a
Reuniunei. Interesul viu arătat de d-sa faţă de prosperarea
Reuniunei, precum şi căldurosul sprijin moral şi material
ce ni 1-a dat cu toată inima, a electrizat sufletele tuturora,
aşa că exemplul dat a.fost urmat cu drag de multefemei din
comună. Astfel că începutul, crezut de neinvins, se prefăcu
În muncă uşoară.
Taxa anuală ca membră a Reuniunei e 1 cor. În
urma unei nobile emulaţiuni Însă, cele mai multe membre
s-au inscris cu câte 2 cox., uneia cu 3 c01: şi o membră cu
4 cor. anual. Din aceste taxe de membre s-a.format.fondul
neatacabil din ale cărui interese să pot folosi anual 314
părţi spre înfrumuseţarea bisericei. Fondul a ajuns azi la
suma de cor. 598.45.
Pentru ca să înţeleagă toţi oamenii din comună ros
tul şi .folosul Reuniunei şi astfeliu să o şi sprijinească, a
hotărât adunarea generală încă din ianuarie 1 909 să mai
Înfiinţeze unfond disponibil, alimentat cu 3/4 părţi a intere
selorfondului neatacabil, cu venitele petreceri/ar aranjate
de Reuniune, cu eventualele donaţiuni şi cu sumele adu
nate În casseta din biserică. Reuniunea încă În toamna
anului 1907 a pus În biserică o cassetă de tinichea dăruită de George Axente comerciant - cu scop ca oricine
voeşte să pue În ea bani infavorul Reuniunei! Cheiţa cas
setei să păstrează în două plicuri sigilate în prezenţa alt�r
3 martori, luându-se protocol despre sumele aflate! In
1908 s-a adunat cor. 42,50 în cassetă iar În cele 8 /uni din
anul acesta c01: 41.80.
Capitalul .fondului disponibil putându-să.folosi de
ori de câte ori care trehuinţa spre Îf!frumuseţarea bisericei,
adunarea generală a hotărât ca din fondul disponibil În
primâvara viitoare să repareze şi mnnvr.zr. c:u totul hiscri

na A17Jâtac. Dacâ si'i pot.fi:u·t• h!CI"I.Iri bune Într-o comună
stiraâ"i, cu popura{iurw m icslâ .fcirâ de şcoaki nmuineascâ

,

aceastâ

sumă la dispozi(it', adunarea gentT,dâ a hotânit ridicwT!a
chiar cu împrumut o surnci "" lit'·w'ştc p<Înti la n>1: 600 şi
c:a t:u S{)('sc• opmximative de cm: nOO. Neavdnd

toc

repararea bisericei
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Dupâ im:cputul fi·wnos pornit sun/ În:>ti p!t·:;·ei/Uic"
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VASILE LECHINŢAN, OCTAVIAN GR. ZEGREANU
Ce se întâmplase? "Astăzi au trecut prin vama
secundară Bicaz-Gyergyobekas - vama principală fiind
Tulgheşul - scrie " Grănicerul" venind din România, două
cară moldoveneşti încărcate cu câte 14 copii de săcui,
supuşi români, originari din Ungaria, cari pentru pericolul
va/ahizării sunt aduşi pe spesele statului ungar În patria
mamă.
Luând informaţie de la cărăuş, acesta mi-a
descoperit tot. Cei 28 copii unguri, spunea, aparţin
comunelor Straja şi Bicaz din Judeţul Neamţ, plasa Tarcău,
din România. Aveau ei acolo o şcoală cu învăţător ungur,
şi acesta observândpericolul va/ahizării scumpe/ar odras
le arpadiene, printr-o petiţie adresată conzului austro-un
gar din Bucureşti, acesta în conţelegere cu guvernul ungar
şi aprobarea guvernului român, au hotărât ca pe aceşti
copii să-i mântuiască de această primejdie trecându-i
graniţa şi aşezându-i în internate ungureşti.
Primind spese de transport din partea statului
ungar suma de 360 coroane, vorfi aduşi cu carăle până la
gara din Gyimeskăzep/ok (Lunea de Jos), iară de acolo cu
trenul, şi vorfi împărţiţi parte în oraşul Murăş-Oşorheiu,
parte in Cluj, unde îşi vor primi creşterea.
În timp de opt ani vor primi îmbrăcăminte şi com
pleta Întreţinere gratuit, adică pe cheltuiala statului ungar.
După puţină socoteală iese la iveală că pentru
aceşti 28 pioneri va trebui să jertfească graţiosu/ conte
Apponyi nu mai puţin ca 80.000 coroane.'
Să nu uităm acum că părinţii acestor pionieri, ca
supuşi statului român, nu contribuie cu nici o para la
susţinerea statului ungar; trebue să admirăm generozitatea
marelui şi Învăţatu/ui conte cu banii şi sudoarea cetăţenilor
nemaghiari, cariformează majoritatea locuitorilor acestei
ţări.
Poate că suma trimisă de guvernul unguresc neno
rociţilor din Messina şi neprimită de aceia, va alina suferi
nţele acestor prea nenorociţi români cu buze ungureşti,
speriaţi de puvoiul valahizării.
Şi mai e de admirat În această afacere şi /iberali
tatea guvernului român, care neluând în seamă actele de
violenţă ca d. ex. expulzarea profesorului Iorga din Aus
tria, oprirea participării studenţilor români din Ungaria la
congresul studenţesc din laşi şi toate manoperile văzute şi
nevăzute ale guvernului ungar, indreptate spre nimicirea
existenţii noastre naţionale, totuşi guvernul Românieiface
toate inlesniri/e Maghiarilor!
Cazul acesta se Întâmpla la o vamă de a doua
mână. Cine poate să ştie, nu cumva acest caz se întâmplă
pe la toate oficiile de vamă cari incunjură iubita noastră
patrie ? "33.

că nu vafi lipsa de acest refugiu la împrumut! Ca şi până
acuma, aşa şi cu aceasta ocazie un puternic sprijin a prim
it Reuniunea de la prea iubita ei preşedintă de onoare,
doamna Elena dr. !. Meţianu!
Pe lângă suma de cor. 100, donată în 1907, şi
cor.20 în anul acesta, PO. D-sa. pentru repararea bisericei
a mai oferit acuma reuniunei cm: 200.
Această faptă nobilă a mut darul de a aprinde
sufletele tuturor spre o îmbrăţişare tot mai intensivă a Reu
niunei, aşa că imediat după finirea adunării au început a
să înscrie membre nouă şi e speranţa că în scurtă vreme
toate femeile din comună se vor înşira sub steagul
Reuniunei!
Nobila faptă a PO. D-sa/e a îndemnat şi pe alţi
binefăcători a o urma: astfel primarul comunei, George
Brânduş, a oferit 50 cor., !. G. Colan, comerciant (Pătăr
lagele, România) a trimis 40 lei, d-1 Iancu Axente a colec
tat de la d-nii Otroban N . şefde gară (Fe/dioara), 10 cor.,
A. Spitz 5 cor., V. Bn1ss 5 cor., Kamner&Comp. 5 cor., toţi
comercianţi (Braşov), G. B. Caşaş cârciumar (EI6patak
Vâlcele), 2 cor., parohul Aurel Nistor a colectat de la d-nii
Simion F. 5 cor., N P .Goldman 2 cor., !. G. Eremie 2 cor.
comercianţi, şi Horvath Al.. friser 1 cor. (toţi din Braşov),
Ioan Vodă 2 cor., G.Nastea 2 cor. -notari, d-na Elena Şona
60fi/.(Zărneşti), !. Puşcariu im: (Poiana-Măru/ui) 1 cor.
Contribuiri benevole a mai căpătat Reuniunea de
la d-nii Ioan Nema (Zărneşti) 20 cor., G.Zătică (Bod) 1
cor., Ioan Sporea, Neculae Ilie - învăţători (Feldioara),
Victor Branişte, redactor (Braşov), câte 1 cor., Gize/la
Axente (Arpătac) 1 cor.: prin d-1 Iancu Axente s-a colectat
de la mai mulţi binefăcători 14 cor.
Fondul disponibil e azi de cor.451.80, aşa că azi
Reuniunea dispune cu totul de o avere de cor.1 050,25,
sumă la care acum 5 ani niciprin vis nu cutezam a ajunge.
Pe lângă recunoştinţa adânc săpată în inimile
noastre aducem şi pe această cale mulţămirile cele mai
călduroase P onoratei doamne Elena dr. Iancu Meţianu,
precum şi tuturor onoraţilor domni contribuitori cu darul
lor benevol, precum şi tuturor onorate/ar doamne, cari deşi
nu locuiesc în comuna noastră, totuşi - spre bun îndemn s-au înscris şi sunt membre ale Reuninei, precum: Maria
Moise Micu, Elena Aran Gogonea şi Ana Nec, Râmeţ
(PoianaMăru/ui), Victoria Vasile Mereţ (Bod), Reveca !.
Vodă şi Maria Ioan Nema (Zărneşti), Elena !. Colan
(Bran), Valeria Ioan Rafiroiu (Cernatu/-lnf), Elena Alex
andru Axente (Bucureşti) şi Reveca Ioan Nema (Ariuşd).
Numele tuturor binefăcători/ar şi membrelor
Reuniunei să înscriu an de an în cartea de aur a Reuniunei
şi să pomenesc de 3 ori pe an la SfLiturghie "3 1 .
Totul este scris cu o inimă caldă şi neostenită în a se
bucura de vrednicia femeilor române din zonă şi a gene
roşilor români (şi câţiva străini chiar) care au contribuit
pentru un ideal frumos românesc în chiar mijlocul " tutur
or curentelor duşmănoase " şi pline de nesiguranţă pentru
viitoml bisericii şi şcolilor româneşti.

Corespondentul, pe bună dreptate caustic, înfie
rează generozitatea guvernului ungar pe banii publici obţi
nuţi de la majoritatea nemaghiară din Ardeal şi condamnă,
totodată, . . bunătatea " şi .. liberalitatea " guvernului român,
care "face toate înlesniri/e maghiarilor".

în

Din npmpiere de Araci, din Vâlcdc::, se trimitea
.. Gazetei " o veste tristă, publicată la 3 1 o tom bri e st.n., :;;i

Moga, preot greco-ortodox romdn

l icate numele celor care au contribuit Ia .. serata /iterar
muzica/<'i a teologilor mmâni din Blaj, aranja/ii in 23

in VLi!cele a răposar in anul al 6 1 -/ea al vieţii şi al 34-/ea
al evlaviuasei sale preoţii lu J() octomhrie, st.n. ora 1 O " 12.

anume faptul că .. luan

noiemhrie

Un alt fa pt ncohişnuit, petrecut la .. Oraniţa Mol
dovei ", de tmde se tri m itea .. (im:Nt�i " corespondenlă l a 1
noiembrie

stil

vechi.

este

p

publicat,

sub

. .

la 1 6

currmt", nwnc printre

care lib>trrcază şi Niculuc

Puian :;; i l. Tăslăuanu, preot în Bilbor, comitatul Ciuc3", iar
la 24 ucccmbnc st.nou sw1t publicate nwuelc celor care şi
au răscumpărat felicitările d Anul Nou pc seama

semnătura

.. Grcinicerul '' şi cu titl u l ,,Rr atrirrra săruilor",
noiembrie st J1

decembrie 1 909 " Gazeta " mai publ icii doui'i

inforrna�ii in care sw1t implicati, cu fapte bune, intelectuali
rom;îni din secuime. As tfe l la 1 7 decembrie st.n. SWll pub

c
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e

Muzcui fiind şi Îoan

(Astrc ),pr i ntre aceşt a
Urziceanu şi Ioan Dobrcan din Corbu35.

iui Asociadunii
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Prin valoarea istorică, morală, informaţională şi
chiar literară a corespondenţei româneşti din secuime în
paginile " Gazetei Transilvaniei " suntem introduşi în prob-

tematica natională românească dintr-o zonă mai puţin
cunoscută de istoriografie.

Note
1. Vezi şi: VASILE LECHINŢAN, OCTAVIAN GR. ZEGREANU, "Corespon
denţă de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1 889" (în
continuare: "Corespondenţă 1 889") în ,,Angustia" nr.2, 1 997, p.32 1 329;
idem, "Corespondenţă de la românii din secuime în "Gazeta
Transilvaniei" din 1 899", (în continuare: "Corespondenţă 1 899"),
în .,Angustia",nr.3. 1 998, p. l 53- 1 58.
2 . . ,Gazeta Transilvaniei" nr.6 din I0/23. I . l 9o9, p.3.
3 . Vezi: IOAN LĂCĂTUŞU, "Personalităţi din Covasna şi Harghita". Cluj
Napoca, 1998, p.8 1 -84.
4 . .,Gazeta Transilvaniei", nr.12 din 1 7/30.1. 1 9o9, p.3. 5. Vezi infra, nota
3.
6 . . ,Gazeta Transilvaniei" nr.l6 d i n 22.V4.1I. 1 9o9, p.3.
7. Vezi: IOAN LĂCĂTUŞU, op.cit.,p.4 1 -5 1 şi 1 23 - 1 32.
8 . . ,Gazeta Transilvaniei" nr.20, din 27.V9.1 I . I 909, p.3.
9. ldem, nr.33 din 1 3/26.11. 1 909, pJ .
10. ldem, nr.94 din l / 1 4. V. I 909, p.5.
I l . Despre înfiinţarea Institutului de credit şi a Societătii de lectură în
Buzău! Ardelean, vezi "Corespondenţă 1 899", p. l 56.
1 2. "Gazeta Transilvaniei", nr. l 32 din 1 9.VV2.VII.I 909, p.6; idem,
nr. l 37 din 26.Vl/9.VII. I 909, p.S-6.
1 3 . ldem, nr.97 din 1 8.II/3.III.I909, p.2.
14. ldem, nr.34 din 1 4/27.11. 1 909, p.2 1 . Vezi biografia preotului şi pro
topopului Aurel Nistor în: IOAN LĂCĂTUşu, op.cil., p. 9 1 -96.
1 5. ŞTEFAN IOSIF, tatăl lui Ştefan Octavian Iosif, a redactat împreună cu
IOAN DARIU ( 1 855- 1 93 1 ) - învăţător în Sita Buzăului şi Satulung,
"Şcoala şi familia - foaie pentru creştere şi învăţământ" (din 1 886), care
se va numi din 1 903 "Şcoala şi familia, foaie peda- gogică şi literară".

1ordan Datcu. "Dicţionarul etnologi lor români", 1, Bucureşti, 1 998,
p.2 1 2.
1 6. "Gazeta Transilvaniei", nr.85 din 1 8.1V/I.V.I 909, p. l -2.
1 7. Idem, nr. l l 2 din 26.1V/5.V.l909, p.2.
_
1 8. O biografie a învăţătorului George Zaharia din lntor.mra Buzăului
vezi în : IOAN LĂCĂTUşu, op.cit., p. l 65- 1 70.
19. "Gazeta Transilvaniei", nr.I05 din 1 5/28.V. l 909, p.4.
20. ldem, nr.IIO din 23.V/5.Vl . l 909, p.4.
2 1 . O biografie a lui Nicolae Bogdan, vezi în: Ioan Lăcătuşu, op. cit.,
p.l5-20.
22. "Gazeta Transilvaniei" nr. l26 din 1 2/25.Vl.l 909, p.3.
23. ldem, nr. l 58 din 23.VII/5.VIII. I 909, p.2-3.
24. ldem, nr. l 64 din 30.VIVI 2.VIII. I 909, pJ.
25. Idem, nr. l 84 din 26.VIIV8.1X.I 909, p.2.
26. Idem, nr. l 85 din 27. VIIV9.1X.I 909, p.3.
27. Despre Nicolae Puianu vezi: "Corespondenlă 1 889", p.32 1 -322;
"Corespondenţă 1 899", p. l 53- 1 55.
28. "Gazeta Transilvaniei" nr. l 94 din 8/2 1 .1X. I 909, p.3.
29. I . Negoescu din Galaţi a mai contribuit cu bani pentru şcoli din
secuime, vezi: "Corespondenţă 1 899", p. l 52.
30. "Gazeta Transilvaniei" nr.201 din 1 9. 1X/2.X. I 909, p.6.
3 1 . ldem, p.S.
32. ldem, nr.225 din 1 8/3 l .X . I 909, pJ.
33. ldem, nr.237 din 3!1 6.Xl . l 909,p.3.
34. ldem, nr.262 din 411 7.XII. I 909, p.6.
35. ldem, nr.279 din 24.XII. I 909, p.3.

Abstract
The correspondence of the Romanians from " Secuime" in the
"
"Transylvania Newspaper - 1909
"
The authors plan to reconstruct in this work the life of the Romanians from "Secuime using the correspondence mailed by these to the irnpress
"
"
ing publication "Gazeta Transilvaniei of Braşov, in 1 909. Here are presented "picturesque events, daily or out of the ordinary, national and cultural aspects
or outlooks and the evolution of the inter-ethnical relationships. Thus, we have the opportunity to meet some Romanian personalities from the Ciuc, Trei
Scaune and Odorhei counties. They have asserted themselves by their fight for the survival of national life in a period hostile to this approach, when the
"
main purpose ofthe Hungarian State was the "magyarization at any costs.
"
Considering the historical, moral, inforrnational and even literary value of the correspondence of the Romanians from the "Secuime , we can
more easily approach the Romanian national problems from a region less known by historiography.

Vasile Lechintan

Arhivist, Direcţia judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale,
Cluj Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 O
TeL 064/ 1 98979

Octavian Gr. Zegreanu

Medic
Cluj Napoca
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Prelegerile şi Conferintele ca mijloace
de propagandă promovate de ASTRA,
la Inceputul secolului XX

obliga agentura Bucium din despărţământul Şercaia
(Făgăraş) să se plângă direct centralei din Sibiu împotriva
obstrucţiilor preturii la organizarea prelegerilor .. popu
lare ". La intervenţia preturii din Bucium, Judecătoria
Cercuală din Şercaia, prin adresa nr. 649/3- 1 9 1 5, dă curs
dosarului instrumentat lui George Dobrin, învăţător în
Bucium şi şef al agenturei locale, acuzat .. i'n chestia cauzei
criminale pentnt delict de deji'audare ··. Asistăm la o moda
litate evidentă de şicanare, presiune şi control, care s-a
întins pe mai mulţi ani. Se cereau două informaţii: dacă cer
cul de lectură, înfiinţat în 1 9 1 2, o formă atât de puţin
politică, avea aprobare'! oficială şi dacă taxele au fost înca
sate şi gestionate legal. Intrucât conducerea despărţământu
lui Şercaia, adică dr. Hariton Pralea. preşedinte şi Valeriu
Chircoiaş, secretar, se afla pe front prin .,grija " statului
maghiar, conducerea Astrei răspunde judecătoriei că înfi
inţarea agenturei e statutară şi anexează statutul societăţii' .

Inexistenţa unor cursuri şi a unor conferinţe siste
matice pentru săteni impunea Astra ca factor esenţial, deşi
se distinsese şi Reuniunea Română de Agricultură din
comitatul Sibiu şi cea din Orăştie, dar redus în planul eco
nomic. Cele 22 prelegeri în 1 90 1 , apoi 1 . 1 00 în 1 9 1 2
reprezintă o evoluţie lentă p e un lung parcurs de timp, apoi
un salt important, stimulat şi de cele 2.000 koroane alocate
de conducerea de la Sibiu. Conducătorii dcspărţămintelor
sunt aceia care înfiinţează agenturi, biblioteci populare,
înscriu noi membri, ţin şezători, prelegeri şi conferinţe,
stimulează intelectualii satelor şi ai centrului respectiv la
acţiunile culturale gândire, uneori, de centrala de la Sibiu,
şi concretizate în plan local. Conferenţiarii economici ai
centralei, bine specializaţi, completează, în limita timpului
şi a resurselor materiale, tabloul acestui mod de eradicare a
ignoranţeil. După 1 900 începe să prindă contur în concepţia
. . Asociaţiunii " o metodologie, care se perfccţionează trep
tat. culminând cu cei doi conferenţiari, care vor fi angajaţi.
O distincţie clară trebuie făcută între conferinţele şi prele
gerile celor doi conferenţiari remuneraţi ai Astrei, anume
Aurel Cosciuc, conferenţiarul "agronomic", şi Nicolae
Iancu, conferenţiarul "cooperatist", ambii cu studii, ele
fiind adresate fie ţăranilor, fie păturii culte locale.
În 1 9 1 O, deşi fiecare despărţământ avea obligaţia a
minimum 1 O prelegeri, situaţia a demonstrat nivelul de
implicare local în realizarea celor 497 prelegeri: Sălişte-68,
Năsăud-5 1 , Braşov-44, Beiuş-6, Panciova- 1 . un număr de
1 7 despărţăminte au primit suma de 1 .700 koroane pentru
cele 305 prelegeri, premiile fiind de 50 k. (2), 100 k. ( 1 4) şi
200 k. ( 1 ). Tematic, cele 497 prelegeri se prezintă astfel:
1 33 - .. chestiuni culturale, sociale, morale şi religioase ",
60 scopurile ,,Asociaţiunii", 97 - probleme economice, 58
- probleme de igienă şi medicină, 49 - probleme financiare,
26 - probleme de . . limbă şi literatură ", 22 istorie şi
geografie, 1 8 - . . chestiuni practice de drept ", 7 - industrie
şi comerţ, 27 - fără indicarca subiectului. Caracterul infor
mativ, formativ, teoretic în general predomină în
defavoarea celor de interes practic, deşi îşi face simţită
prezenţa şi conferenţiarul agronomic cu 1 3 .. prelegeri pa
parale "2. Totuşi, se poate aprecia că pentru ţăranul român
cele mai eficiente, trebuitoare erau două elemente:

Odată cu prezentarea procesului verbal al condu
cerii despărţământului Indoi (Turda) se anexează şi progra
mul . . prelegerilor poporale " pentru 1 9 1 3/4 însoţit de
rugămintea ca centrala " să intervină pe lângă minister să

se dea ordin jibireilor să nu mai oprească ţinerea prele
gerilor ". Conducerea As trei acceptă să trimită o plângere
Ministerului de Interne .. arătându-se toate abuzurile admi
nistraţiei i'mpotriva instituţiunii noastre ", dar nu am găsit
vreo dovadă a trimiterii protestului preconizat. Teama se
făcea resimţită şi la nivelul conducerii societăţii sibiene-4.

Lente Oprişiu, tânăr absolvent din Blaj, scria Astrei
în 1 9 1 4 că în vara anului precedent a ţinut conferinţe în
satele din Tara Oltului în urma unei decizii a " clericilor ' ·
din Blaj . P�ogramul acestor conferinţe fusese înaintat con
ducerii despărţământului Făgăraş, care a înştiinţat autori
tăţile. După un itinerar prin 9 sate, pretorul din satul urmă
tor îl acţionează în justiţie pentru că nu i-a cerut permisi
unea pentru conferinţă5.
Practica obstrufţionării era de mult timp uzitată de
autorităţile maghiare. In şedinţele din 25 octombrie şi 24
noiembrie 1 9 1 3 ale despărţământului Braşov se menţiona
că .. s-au luat dispoziţii şi pentnt ţinerea conferinţelor

asupra cărora poliţia din Braşov a început să impună
taxe "6.

(a) instruirea prin cursuri cu caracter practic pro
nunţat şi la un nivel adecvat de accesibilitate;

În destule despărţăminte iniţiativele individuale
sunt cele care determină mutaţii, noi evoluţii sau cel puţin
clarificări de situaţii. Pentru preotul Vasile Debu din
Cincşor (Făgaraş) . . nelucrarea şi lâncezea/a " din
despi'irţiimHnLul ;;i prc:: tura C i n c u l Mar", ,. unde nu s-a.fărur
ahsalut nimica in jhlosul poporului şi pentm inaintarea
.
lui . . I-au mobilizat spre soluţia conferin!clor organizate

(b) obţinerea de capital, cu atât mai mult, cu cât
sumele aşteptate nu erau exagerat de mari.
Tmixtim1ca continuă a autorităţi lor maghiare, încăl
�:arca chiar şi n drcp t w i l ur couslilulionale, n celor la car�:
dădea d rept ul SLalutul <�probat al .,Asociaţiunii", se re
s im�ca � i în zonele mai dcpărlalt: dt: centrele comitatclor.
O densii cun.:sptmtkll (.<l, intinsi'! între nnii l ':> 1 21 9 1 5, dă dea la iveală o a l lă lhţetă a politicii o fi c i ale, care
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împreunii cu teologul invi'qlltor T. Pica în toate satele din
despărţi'imi\nt. La Bmiu ;;i la Şomărin adunările săteni lor au
tilst întreruptc �i intcr/.ise din ord inu l prctorului cercual de
către notarii loca l i " pentm rol'!furl'CIII:" or,linii puhlice ".
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Cei ?oi sunt condamnaţi .. la o zi arest şi 50 k. pedeapsă în
ham, plus spesele în sumă de 45 k. ". Motivul acestei sen
DORIN GOTIA

mărunte cotidiene la cele fundamentale, care stăteau spre
rezolvare în faţa românilor.
. Nu_ surprin?e varietatea tematică a cărui scop era
largirea onzontulm săteanului, care ducea o viată izolată
patriarhală. Tenta de educaţie morală era pregna�tă, astfel
sunt combătute . �e ca: alcoolismul, jocurile de noroc,
lenea, sectele rehgwase, concubinajul, lipsa credintei. Erau
dezvoltate sentimente de înaltă valoare morală: · munca
întărirea familiei, dezvoltarea sentimentelor religioase ş.a:
De asemenea, se_ dădea� unele _informaţii de bază legate de
aspecte ale agncultum, specifice muncii tăranilor. Nu
lipsesc nici informaţii despre importanţa m�inilor agri
cole, tehnologie agricolă, care nu era la îndemâna tăranului
român. Surprind teme legate direct de Români� şi care
aveau menirea de a menţine trează conştiinţa naţională,
legătura cu " ţara '·.
Prelegerile se puteau organiza în mod special, dar,
de regulă, ele erau legate de anumite actiuni: adunări cer
cuale şi ave�u loc adesea în biserici la sfuşitul slujbei pen
tru _a capta mteresul a cât mai multor săteni, şezători, cur
sun pentru ţărani, alte acţiuni.
De altfel, importanţa prelegerilor era evidentiată
chiar de revista Transilvania. anume că . . este una din p'rob

ti�ţe "barbare", cum o �alifică preotul, 1-a constituit faptul
ca nu s-a " c�rut concesumea pentru conferinţe de la «dom
nul natan> ŞI de la «domnul primar» ", saşi de origine. De
altfel, nu er� prima �ăsură a�inistrativă locală pentru
aceasffi:_ culpa. Se cere_ mtervenţ�a �strei pentru a fi stopate
abuzunle unor demn1tan_ locah ŞI " ca să nu mai obţină
cazul" în care " conferenţiarii să fie expuşi şicane/ar tutu

_

ror nădrăgarilor "7.

În 1 9 1 3 dr. Teodor Mihali a făcut o donaţie de 5.000
koroane în scopul realizării unor " prelegeri " între tărani,
dar suma e depu:>ă spre mijlocul anului 1 9 14. Ioan 1. 'Lăpă
datu_ avansează Ideea de a realiza personal, ajutat de pri
etem, planul de 1 80 prelegeri la sate în schimbul respectivei
sume, care ar trece în .,fondul ziariştilor ". Conducerea
Astrei nu agrează propunerea şi promite donatorului că va
preg�� un pro� pentru 3 ani "pentru pmpagandă eco
n?mlel raţwn�le !n cadrele Asoci�ţiunii ". Planul " prelege
nlor econom1ce . va fi redus apoi la cererea donatorului la
2 ani şi res�s c� �e la cornitatele: Maramureş, Sătrnar,
S�lnoc-Dob�ca ŞI Bihor. Amploarea propagandei econo
�Ice precomza� a avut aceeaşi soartă ca şi alte proiecte ce
ŞI propusese deja . . Asociaţiunea " în acele momente şi nu
numai&.
. U�eori mai viz!bil se arăta interesul pentru partea
financiara a prelegenlor. Referindu-se la anul 1 9 1 3,
despărţământul Năsăud raporta: " Unnări practice de pe

c:�e�e ���en�l_m majOfoitar al populaţiei româneşti, adică
ţă.rămmn, m spnjmul căreia nu venea nici o institutie de stat
maghi�ă decât în mod condiţionat, cum era cazul şcolii de
stat. Edificator este rezultatul politicii de deznationalizare
forţată a românilor din secuime, care n-a încetat din 1 9 1 9
până în prezent.
Revista Transilvania, nu face distinctie uneori între
prelegeri şi conferinţe, cum de altfel, nu fac nici cei doi
confer�nţiari sibieni. Nu au fost acordate premii pentru
C_?n�ennţe14. De altfel, I?remiile se acordau acelor despăr
ţămmte, care s-au angajat să desfăşoare o " activitate sis
tematică " în acest domeniu şi numai pentru " prelegeri "15.
Despărţământul Blaj se aştepta la suma de l 00
koroane pentru conferenţiarii săi în num� de 1 O pentru
.. conferinţele economice " preconizate . In lista anexată
sunt_ 6 preoţi, 3 profesori, l "secretar"16. Aceeaşi sumă e
pretmsă de despărţământul Cluj, care enumeră titlurile
celor 1 3 " conferinţe ", din care exemplificăm: Întâiele aju
1<:_ . . ". Politica cul�lă_ a : .Asociaţiunii " se adresa cu pre
lemele principale ce trebuie îmbrăţişate de despărţămin-

unna acestei prelegeri anul trecut nu am putut înregistra şi
aceasta din cauza situaţiei financiare nesigure şi continuu
încordate. . . "9.

. Prelegerile ocupau cea mai mare parte din spaţiul
unui raport anual cu cele şapte puncte ale chestionarului
trimis de centrală despărţămintelor, dată fiind mentionarea
titlurilor fiecărei conferinţe şi prelegeri în parte. bacă în
1 9 1 4 despărţămintele Abrud-Câmpeni, Baeşa, Sibiu ş.a.
nu au înregistrat nici o prelegere, despărţământul Băseşti
apare cu 1 , Gherla cu 1 6, Beiuş cu 76, Beclean cu 92 1 0.
Numărul relativ mare al prelegerilor se armoniza cu
diversitatea tematică, pregnantă de altfel, în rapoartele
anuale. Câteva exemplificări sunt ilustrative în acest sens:

Cultivarea pomilor. /nsemnătatea maşinilor agricole şi a
tovărăşiilor economice, Despre asigurarea vitelor. Îmbră
ţişarea meseriilor. Despre contracte şi testamente, Despre
procese, Legea pentru izlazurile comunale, Combaterea
concubinajelor. Unnările beţiei. Viaţa lui Iisus (cu " pro
iecţiuni " de ,. Schiopticon "), Despre zestre şi averea par
ticulară a femeii, Jocul de cărţi, Igiena copiilor. Igiena
poporală, Insemnătatea şcoalei în viaţa poporului nostru,
Ştefan cel Mare şi luptele lui, Vederi din România (Sălişte).
Jubileul reginei Cannen .S)·/m (Zărneşti) ş.a. l i .

toare la îmbolnăviri, Vlaicu şi Stroescu, Ce este biserica
românească, Din scăderile popont!ui nostru, Cum să
facem testamentele ş.a. Dar despărţămintele se refereau tot

la prel�g:ri, deşi în rapoartele anuale se face departajarea
respectiva.
Conferinţele pentru intelectuali sunt prezente şi ele:
dr. Horaţiu German - Impresii din America (Brad), Onisi
for Ghibu - Dorinţele tinerimii universitare, Spiru Haret,
(Cluj), dr. 1. Ciordaş - Curtea cu jurati, dr. C. Pavel - Ioan
Luca Caragiale, Aurel Magier - Desp�e românii din Buco
vina (Beiuş), 1. Lupaş Şaguna şi Eotvos, S. Dragomir Revoluţia i�b�gil?r: Hori�, 1 784, dr. Eleonora Lemenyi Drama clasica ŞI romantică franceză (Sibiu), dr. Aurel
CrăcjLUtcscu - Trecerea de la păgâni sm la creştinism (Sibiu)

. P�nn;u stimularea prelegerilor în despărţăminte,
Astra mst1tu1e _m 1 9 14 un număr de 25 premii (" ajutoare ")
a 50 koroane şi 1 00 koroane. prin circulara sa din 23 mar
tie 1 9 1 4. Premiile de 1 00 koroane sunt primite de despăr
ţămintele Baia Mare, Becicherec şi Beiuş, iar cele de 50
kor��ne de 27 despărţăminte ca Abrud, Şimleu, Vârşeţ
ş.n. . ..
Dacă în 1 1:1 1 .3

au avut loc

:;; . a. Intre c�nferen \iarii Jiu Sibiu din 1 ') 14 apar
_
Mdil:UIII\I ŞI Al.Tzigar.I-Samurcaş din Român.io i K .

care

1 .226 prelegeri, la
adăugăm cck 242 ale con fcrentiarilor ce tral ei adică
in
1 .46S prelegeri, în 1 9 1 4 numărul lo r c de numai
1 9 1 5 ele nu mai sunt menţionatl:, ca in 1 9 1 6 să fie pome
nite � prelegeri l .l .

'

n

S75.

Rolul prdcgerilor s:'itcşti din punct de vedere
.
mstructiv era totuşi mult mai limitat decât se crede, dar el
forti lka l:OtlŞtii.nţa poporului impotriva politicii de ma
ghiarizare, ii l:onccntm atentia şi vomta de la problemele

Simioi1

Mai rar sunt cuprinse conferintele în rapoarte, ast

1 9 1 4 const.alăm 4 la Brad, 7 la Zămcsti si 1 O la Sibiu
'
dar la Sibiu aceste� unt in fa[Jl confcrinţ ie cursului sis�
.

_

�

lem�llc al ccntrnlci 1 4 . Pn:legenle aveau o anume impor
t.an\a Joar dacă erau insoţite de exemplificări pmctice, in
ld,

lll

l:

celor cu caracter agricol. Conterintele avea un car
acter nu numai cultur<�l, ci şi unul cvidcr1t etnic si indirect
politic, elemente. pe are Il: putl: m observa şi la �me l e d i n

c azul
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bogată a fost purtată cu peste 200 reprezentanţi ai unor sate
din Transilvania şi Banat. La rândul său, A. Cosciuc, con
ferenţiatul agronomic, susţine 1 4 1 "prelegeri " în 68 de sate
.
în prima jumătate a anului 1 9 1 4; dintre aceste "prelegeri
o bună parte au avut loc în 2 1 de sate din zona Vârşeţului.
Observăm însă, că în afara prelegerilor pe tema de specia
litate, A. Cosciuc a ţinut şi ,.prelegeri " despre Iisus ori pe
teme de cultură genera)ă23. N. Iancu utilizează termenul de
conferinţe, iar A. Cosciuc pe cel de prelegeri.

tre prelegeri.
Conferinţele erau pregătite în prealabil cu mi
nuţiozitate şi nu odată cu sacrificii materiale. Farmacistul
Virgil Albescu din Gurahonţ scria în 1 5 iunie 1 9 1 4 că pen
tru adunarea generală din 26 iulie 1 9 1 4, pe care şi-o dorea
cât mai impunătoare, a convenit cu medicul Robu pentru
conferinţa cu titlul Boalele molipsitoare, iar cu doi profe
sori pentru alte două conferinţe exemplificate prin " schiop
ticon . Conferenţiarul agronomic, A.Cosciuc, era invitat să
conferenţieze despre . . legea izlazurilor"20. Deşi conferin
ţele erau în genere pregătite, cele mai izbutite erau totuşi
cele ale reprezentanţilor despărţămintelor şi ai Sibiului.
Caracterul lor era nu numai de natură morală, educativă,
dar şi cu tentă pragmatică, dacă ne referim la conferinţele
celor doi conferenţiari ai "Asociaţiunii ", cel agronomic şi
cel cooperatist. Importanţa prelegerilor era mai redusă, dar
absolut necesară contextului; în cazul conferinţelor pe teme
de specialitate destinate ţărănimii, în mod cert câştigul era
superior, chiar dacă în ultimă instanţă numai obţinerea de
capiţal rezolva problema acestei categorii sociale, baza
naţiunii române, atât de oropsite social şi naţional. Destul
de târziu ajunge şi Astra la ideea tipăririi celor mai izbutite
conferinţe, iar Oct. C. Tăslăuanu primea însărcinarea con
centrării conferintelor tinute în sala festivă de la Sibiu în
iarna anului 1 9 1 3l l 9 1 42 1 . O idee benefică şi ea anulată de
război. O distincţie se impune a face între prelegerile şi
conferinţele pregătite pentru populaţia rurală şi cpnferinţele
care vizau exclusiv pe intelectualii din zonă. In Transil
vania devenise deja cunoscut cursul special de la Sibiu,
care purta pecetea centralei, bazat pe prestigiul unor perso
nalităţi, inclusiv din Cernăuţi şi România.

.

"

Principalele piedici, care au stat în faţa Astrei ca
centrală, dar şi a despărţămintelor au fost multiple: cele de
ordin material, atitudinea de obstrucţionare a autorităţilor
locale, indiferentismul unei bune părţi a intelectualităţii
locale, precum şi lipsa de iniţiativă şi unitate24.
Propaganda iniţiată de Astra se baza pe mijloacele
tipice epocii, pc o experienţă câştigată de centrala de la
Sibiu în relaţia sa cu localităţile rurale şi oraşele din Transil
vania şi Banat, în condiţiile unor comunicaţii dificile, cu
zone rurale izolate şi fară cale ferată, de reală înapoiere eco
nomică şi culturală. Se mai adăugau şi poziţia autorităţilor
maghiare, profund ostilă, dar şi lipsa de unitate a intelectu
alităţii româneşti. Conferinţele, publicaţiile şi adunările ge
nerale erau formele cele mai mult uzitate de exprimare.
La adunările generale ale agenturilor ori dcspăr
ţămintelor, intinerante în satele şi comunele despărţămân
tului şi care aveau loc adesea în biserică, după terminarea
slujbei, se ţineau "prelegeri " şi, uneori, conferinţe. Prele
gerile erau de regulă modeste şi, câteodată, improvizate,
depindeau de inspiraţia vorbitorului, de regulă, preotul ori
chiar învăţătorul, şi aveau un caracter pregnant moralizator,
educativ, în parte informativ. Sensul lor era mai ales acela
de a crea unitate sufletească şi etnică, ca bază a rezistenţei
antimaghiare şi ca clement de susţinere a P.N.R. Schimbul
de conferentiari între diferite centre a mărit aria contactelor
individuale Şi de grup şi a contribuit la coeziunea etnică.

lată câteva date asupra conferinţelor din
despărţăminte: 1 9 1 3 - 1 54, 1 9 1 4 - 53, 1 9 1 5 până în
1 9 1 8 - O. Numărul şezători lor, ocazie potrivită pentru prele
geri şi conferinţe, a scăzut de la 47 în 1 9 1 3 la 23 în 1 9 1 4,
ca în următorii ani să dispară cu totu!22.

În instrumentarul propagandistic al Astrei confe
rinţele şi prelegerile ocupau un loc care nu poate fi neglijat.
mai mult ele se regăsesc în toate rapoartele, ceea ce expri
mă nu numai importanţa lor în sine în politica culturală
gândită la Sibiu, dar şi optica evidentă de a se da prioritate
masei rurale, majoritare a românilor. Efectul dat de concen
trarea etnică a unui grup, relativ bine delimitat, uneori şi din
sate diferite, în cazul adunărilor cercuale, egala cel puţin
latura formativă a conferinţelor şi prelegerilor.

Cei doi confercnţiari desfaşoară o prodigioasă acti
vitate. N. Iancu, conferenţiarul cooperatist, a raportat: I l
conferinţe " în 1 O sate din 3 comitate în noiembrie-decem
brie 1 9 1 3, 1 3 . conferinţe " în 14 sate din 8 comitate, în feb
ruarie-iunie 1 9 1 4, toate referitoare la înfiinţarea de bănci şi
însoţiri de consum săteşti. Până la jumătatea anului 1 9 1 4 a
înfiinţat 1 8 bănci populare în 1 8 sate din 1 O comitate, a
reactivat 7 bănci populare din 5 comitate" şi a pr�ătit pen
tru înfiintarea unor bănci 1 1 sate din I l coroiate. Indrumări
au fost date unui număr de 60 sate, iar o corespondenţă
..

.
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1 . Cursurile şi prelegerile poporalc. in Revista Economică, nr.43 din 26
oct. l 9 1 3, p.465; nr.45 din 9 nov. l 9 1 3. p.48 1 -483; Ridicarea satelor noas
tre, in nr.20 din 1 7 mai 1 9 1 3 , p.278. Vezi şi V. Cl!lniCĂPI'ANU, M işcarea
culturală românească pentru Unirea din 1 9 1 8, Bucureşti, Editura Ştiinţi
fică, 1 968, p . l l 6- l l 7; ION MARIŞ, Tradiţie şi actualitate in răspăndirea
culturii, în voi. ASTRA 1 25 de ani. Sub redacţia Dr.VICTOH GRECU.
Sibiu, 1 987, p.275.
2. Rcv. Transilvania, XLII, 1 9 1 1 , nr.4, p.488-490; OCTAVIAN GoGA,
Mijloacele de propagandă literară şi culturală ale .,Asociaţi unii", ibidem,
1 9 1 1 , nr.4, p.385-389. Lista conferinţelor ţinute în adunările generale
între 1 H62- 1 9 1 O e relevantă pentru varietatea tematicii. Cf. p.386-388.
Din 1 905 au fost alocate anual câte 2.000 k. ca premii, iar intre anii
1 906- 1 9 1 0 s-a cheltuit suma ele 1 4 !1R k Situa\ia prele�crilor: 1 900 - 1 2
prele�en, I 'JO 1 - 22, 1 903 - 40, 1 �04 - 40, 1 \105 - 44, 1 ')0(, - 1 4'l, 1 907 14 1 , 1 90 R - � 14 prelegeri şi 51 conlcrinţc. 1 909 -- �R9 1 1rel q;cri şi /_1
conferinţe. Vezi p.JXS-389, p.53!i-544, 549-,00. In penoada 1 Yl 0- 1 9 1 X
situ;,ţta prel eget i h n �i cunfcrin!clor: 1 9 1 0/ 1 1 - 55X, I IJ 1 1 1 1 2 - 775,
I 'J l 21 1 1 - 1 20 1 . 1 9 1 1/ 1 4 - 1 3ll0. 1 9 1 41 1 5 - (>2X. I 'J 1 ';/ 1 li - 1 9 1 900-0. Cf

f.�v-9;

Mijloa�ck de prop<�gand!\ literara $1 cuhurală
1 91ti, nr 4 . r J� J .
.1. A.N. S1b1u, lu.Aslru, rcg.nr.'l. f.60v. : 1 0.

nh: . ..A.sut:ia�iunii'".
I J•Iv. .

doc.nr.962, 1 047/ 1 9 1 5 ; 1 042/ 1 9 1 5, pct.378, f l 65 - 1 66; 1 1 52/ 1 9 1 5,
pct.409, f. l 8 1 - 1 82; 46/ 1 9 1 6, pct17, f.8v.-9. Uneori autorităţile aduceau
�,rrave acuzaţii celor care ţineau prelegeri. Să exemplificăm; . . Preotul

Grigore Vermeşan din Pesac este pus sub pază politicăfiindcă in august
1914 a găzduit ti1 locuinţa sa un reprezentant al <<As/rei» care afocul in
.fâ(a sătenilor expuneri axate pe /ema luptei mmânilor pen/111 indepen
den(â, .fâpt calificat de organele de sta/ locale drept 11de/ict de agitaţi-

11ne11". Cf. IOAN MuNTEANU, Mişcarea naţională din Banal. 1 88 1 - 1 9 1 8.
Timişoara, 1 994, p.2 1 l .
4. Doc.nr.66 1 / l 9 1 4, pct. l 23. f.27; rev. Transilvania, XLV, 1 9 1 4, nr.7-9,
p.27 1 .
5 . Doc.nr.39/J 9 1 4.
!i. Ooc.nr.99/
pct.l6, r5.
7 . Doc.nr.71, 7 5 1 1 'l 1 4, R 9 R / I 9 1 ';

1 9 14,
9

ndn::>u m .649/1 -

Astrei.

Dc>pă!JiiJIIÎIIJiu1 Seini

prin

C f.dm:.nr. ! �W l 9 1 5, p.:L-54, r25v.-2CI.
H. Duc.m. 1 502/ 1 9 1 � . pc1.22"1, f67v. 6H; 1 503; 1 9 1 4, pcl..B I , f.ROv.-R I ;
Prelcg�:ri cconomi':'�· in rr.v Trnnsilvania, 1 9 1 ,1 , m.7-9, p.2S 1 ; nr. l 0- 1 � ..

h7,

1 H 1 - 1 H2;

Judcc,1lona cercualil. dm �crea ia .

1 9 1 5, cere;, des1uşiri

(Manlmurcş) a111111tea ŞI el despre prelegerile , ndinmnrâ nrritc> "

291

p501).
1) T l<.>l' nr. l52J! l 'ol 1 4. v�,.i ş i (iR'<;oRF RH ",. ,N, ASTRi\ în VIQţa spiri-

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DORIN GOŢIA
tuală a Sălajului, în voi. ASTRA. 1 86 1 - 1 950. 1 25 de ani de la înfiinţare.
Sub redacţia dr.VICTOR GRECU, Sibiu, 1 987. p. l 63- 1 64.
I O. Rev. Transilvania, XLVI, 1 9 1 5. nr.7- 1 2. p. l l 2, 1 1 4. 1 1 6, 1 1 9, 1 25,
143-144.
l i . Ibidem, 1 9 1 4, nr.7-9, p.256-258. 26 1 , 266, 267, 283, 292 ş.a.; 1 9 1 5,
nr.7- 12, p. l l 3, 1 1 5- 1 1 7, 1 22, 140- 1 4 1 . Vezi şi: Arhivele Naţionale
Bistriţa, fd. Despărfământul Năsăud al Astrei, nr. 1 3 1 , f.5 .
1 2 . Doc.nr.333, 430, 536, 632. 1 30 1 . 1 405/ 1 9 1 4; 66 1 / 1 9 14, pct. 1 30,
f.28; Despărfămintele, în rev. Transilvania, 1 9 14, nr.3, p. l 20; 1 9 1 5, nr.71 2, p. l 03 - 1 04. 1n 1 9 1 3 au fost acordate 23 premii a 50 k. Cf. l 9 1 4, nr.79, p.243244.
1 3. Rev. Transilvania, 1 9 14. nr.7-9. p.293-294; 1 9 1 5, nr.7- 1 2, p. l 03 ;
1 9 1 6, nr. 7 1 2, p.99- 1 0 1 ; 1 9 1 7. nr.7- 1 2. p. l 03 ; OCTAVIAN GOGA ,
Mijloacele de propagandă.... p.24 1 . Vezi şi: VIOREL FAUR, Pagini din
lupta populaţiei din sudul Bihorului pentru afirmarea culturală
(Activitatea despărfământului beiuşan al . .Astrei" între anii 1 898- 1 9 1 4),
în Crisia, VIII, 1 978. p.45 1 -452. 46 1 . 48 1 -482; idem, Contribuţii la
cunoaşterea acţiunilor de constituire a despărfământului Tinca al
,,Astrei" şi a primelor demersuri pentru înfiinţarea celor de la Salonta şi
Vaşcău X l 9 1 2- 1 9 1 4, în Crisia, VIII. 1 978, p.6 1 8 .
14. 1bidem, 1 9 1 5, nr.7- 1 2. p. I 03 - 1 04.
1 5 . Ibidem, 1 9 1 4. nr.7-9. p.243.
1 6. Doc.nr.536/ 1 9 14.
1 7. Doc.nr.430/ 1 9 14. Pentru despărfământul Alba Iulia vezi

doc.nr.333/ 1 9 14. Mai vezi: doc.nr.954/ 1 9 14. pct. l 79. f38; pct. l 8 1 , f.3940; pct. l 90, f.4 1 .
1 8. Rev. Transilvania, 1 9 1 4, nr.7-9. p. 258.262. 280. 286; 1 9 1 5, nr.7-12,
p. l l 8, 1 20, 1 37.
1 9. Ibidem, 1 9 1 5, nr.7- 1 2. p . l 20. 1 3 7. 1 -12: doc.nr. l 523 1 9 14.
20. Doc.nr. l 30 1 / 1 9 14. Recuzita tehnică consta din diapozitive, utilizate
la aparatul numit "schiopticon". Cf.doc.nr.767. 1 3 1 5/ 1 9 14; 1 32, 784
/ 1 9 1 5. Mai vezi şi doc.nr.465, 554. 632. 1 1 1 1 . 1 954 ' 1 9 14; rev.
Transilvania, 1 9 1 5, nr. 7 1 2, p. l 20. 1 3 7.
21. Doc.nr.563/ 1 9 14. Nu întotdeauna iniţiativele locale erau onorate de
cei de la centru, dar nici vâltoarea războiului nu o permitea. Gavril
Branea din Petelea (Reghin). se plângea că textele a 16 conferinţe .. eco
nomice " predate lui Oct. C. Tăslăuanu spre publicare nu au fost nici
publicate, nici înapoiate. Cf.doc.nr. l 725/ 1 9 14. Mai vezi şi: 1. MuscĂ,
Documente privind activitatea despărfământului Jibou al Astrei X 1 9 1 21 9 1 8, în Acta \1usei Porolissensis. XIX. 1 995. p.239.
22. Rev. Transilvania, 1 9 14. nr.7-9. p.293-294; 1 9 1 5. nr.7- 1 2, p. l 43 - 1 44;
1 9 1 9, nr. l - 1 2, p.8, 1 6.
23. 1bidem, 1 9 1 4, nr.7-9. p.295-309; 1 9 1 5, nr.7- 1 2, p. l 45- 1 49.
24. A . CosciUC menţiona indifercntismul .. inteligenţei de la sate ". Cf.
doc.nr. l 080/ 1 9 14. Vezi şi: DORIS GoTIA, Un memoriu de activitate al
Astrei înaintat Ligii Naţiunilor. în Repere sibiene, Sibiu, voi. III, 1 982,
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Abstract
The University Lectures and Conferences as propaganda means
promoted by ASTRA
This research refers to the propaganda promoted by ASTRA. This propaganda relied on the specific means of those times and also on the
experience which was gained by the head oftice from Sibiu in its relationships with the rural localities and the cities from Transylvania and Banat in that
conditions of difficult communications. The hostile position of the Magyar authorities and the missing unity of the Romanians added to this, too.
The publications, general meetings, university lectures and conferences in the propaganda instruments of Astra occupied a place that cannot be
overlookcd.
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Un document inedit privind
Despă�ământul BRAŞOV al ASTREI
apa�inând profesorului NICOLAE BOGDAN

În fondul ASTRA al Arhivelor Naţionale, Filiala
Sibiu există un document olograf elaborat de profesorul
Nicolae Bogdan, în 1 9 1 1 , pe care îl aducem în atenţia
cercetătorilor prin prezenta comunicare i . Este vorba de o
schiţă istorică a Despărţământului Braşov al Asociaţiunii
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român(Astra). Cuprinde treisprezece pagini manuscrise pe
file de caiet, purtând titlul Istoricul Despărţământului, iar
la sfârşit, semnătura lui Nicolae Bogdan şi calitatea de
director al acestui despărţământ.

Nicolae Bogdan este una dintre personalităţile în
văţământului şi culturii româneşti plecat de pe meleagurile
Covasnci. S-a născut la 10 martie 1 867 în Hăghig, într-o
familie de ţărani cu I l copii2. Urmează cursurile şcolii pri
mare din satul natal, liceul în Braşov pe care îl absolvă în
1 887 şi Universitatea din Cluj specializându-se în limbile
latină şi maghiară ( 1 89 1 ) . După terminarea facultăţii,
vreme de un sfert de veac, se afirmă pe plan şcolar ca pro
fesor la Gimnaziul de stat din Braşov. Se remarcă prin cali
tăţile didactice, prin publicistică şi ca autor de manuale
şcolare. . . Gramatica limbii române " care a cunoscut trei
ediţii şi .. Limba maghiarăpentm clasele !-IV" au fost ma
nuale după care au învăţat generaţii întregi de elevi în anii
dinaintea Unirii Transilvaniei cu România. Odată cu
pătrunderea armatelor române în Transilvania, în august
septembrie 1 9 1 6, Nicolae Bogdan se pune la dispoziţia
administraţiei româneşti, urmând destinul tragic al
retragerii peste Carpaţi. In anii 1 9 1 7- 1 9 1 8, la Stockholm şi
la �aris va activa, alături de Take Ionescu, Octavian Goga,
Trman Vuia şi alţi intelectuali români din exil, pentru înfăp
tuirea idealului unităţii naţionale'.

_

La .o vârstă la care mulţi se gândesc la anii pen
. . Nicolae
.
Bogdan este chemat să pună bazele învă
swnam,
ţământului liccal românesc din Cluj, în calitate de director
al nou înfiinţatului liceu de fete .. Regina Maria "4. Va con
duce destinele acestei şcoli până în anul 1 932 înscriind-o pe
o traiectorie de referinţă în istoria şcolilor clujene.
În perioada activităţii didactice de la Braşov ( 1 89 1 1 9 1 6 ) , N1colae Bogdan, la fel ca cea mai mare parte a inte

lectualilor români din vremea aceea, desfăşoară o bogată
muncă pc tăr âm c.ultural şi politic în cadrele Asociaţiunii şi
ale Partid�IUI. Naţional �omân. In timpul în care profesorul
Andrei B�rse�nu �ra director al Despărţământului Braşov
.
al AsocmţiUnn,
Nicolae Bogdan este ales secretar al comi
t':�lui despărţământu! ui. Ti�I: de un deceniu ( 1 898- 1 908},
tanarul profesor de g1mnazm lŞI face uccnicia în treburi le

Astre! se

culturale nlc Asm:i �1ţiun ! ! · Em p_crioadn în �:are
s�rmccntcnarul �lclivrtăţn :�nlc. In accla,_i timp

În conditiile în care în anul 1 9 1 1 s-a sărbătorit semi
centenarul Aso�iaţiunii, Nicolae Bogdan, bazat pe arhiva
ce o avea la dispoziţie şi, în primul rând, pe protocoalele
comitetului despărţământului pe care le invoca el însuşi
drept sursă de informaţii, elaborează documentul intitulat
",storicul Despărţământului ", pe care îl publicăm integral
în fonna olografă. El cuprinde repere generale ale evoluţiei
despăr-ţământului, începând de la înfiinţarea lui, în 1 870 şi
până la data redactării documentului. Este de remarcat
tonul ponderat, fără nici o urmă de avânt apologetic neac
ceptat de documente, boală de care sufereau şi suferă încă
multe din referirile la activitatea Asociaţiunii.
Aflăm, rând pe rând, date privind înfiinţarea şi acti
vitatea despărţământului, momentele de criză, reorganiză
rile succesive, personalităţile care s-au succedat la condu
cerea lui, începând cu Ioan Petric, director al despărţămân
tului timp de 1 5 ani ( 1 870- 1 895), V Voina ( 1 895- 1 898},
Andrei Bârseanu ( 1 898- 1 908) şi continuând cu autorul
manuscrisului. Sunt consemnaţi secretarii despărţământu
lui, precum şi cei mai de seamă intelectuali care s-au inte
grat în susţinerea activităţilor Astrei în cadrul Despăr
ţământului Braşov, Bartolomeu Baiulescu, 1. Barac, Iosif
Pop, Iacob Mureşianu, Diamandi Manole, Gh. Maior.

;

Documentul aminteşte zonele de arondare structu
rii � orga.nizatorice teritoriale, istoricul organiză ii agen
!unlo:, direcţiile de �cţiune şi iniţiativele despărţământului
i � t.en�on � : �relegen yopulare, biblioteci itinerante, expo
. distribUirea de aJutoare, natura şi beneficiarii acestora,
ziţn,
scopurile educaţionale şi mijloacele de atingere a lor.

!

În ansamblu, documentul este util şi chiar indis
pensabil cunoaşterii rosturilor şi resorturilor intime care au
dat viaţă unei ntense vieţi cultural-naţionale româneşti în
c�a de a doua JUmătate a veacului trecut şi în primul dece
mu al secolului nostnJ în zona Rmşov-Trei

se apropi n

.
slrfrdwa să act1vcz.:
dcspărt.ttmintcle si
agennu·ik orienlâuJu-şi sliiruinţelc pentru atrngcr�:a în .:;�
�rele . Ast:c1 a unu1 num!lr cât mai mmc de intclc�:lua li şi
ţanm1.
lll lţicrea Br. bliolccii popurale a Asociaţiunn, itincCentml al

rarea prin agenturi a adunărilor generale ale despărţă
mintelor, subvenţii pentru şcolile româneşti din Secuime,
organizarea bibliotecilor populare în agenturi erau iniţiative
menite să răspândească cultura naţională în popor. După
plecarea lui Andrei Bârseanu la Sibiu, Nicolae Bogdan este
ales director al Despărţământului Braşov, funcţie pe care o
îndeplineşte din 1 908 şi până la refugiul său peste Carpaţi,
în toamna anului 1 9 16. Perioada în care Nicolae Bogdan
s-a implicat în destinele Asociaţiunii în zona Braşovului şi
Trei Scaunelor este una dintre cele mai rodnice în realizări
din întreaga istorie a Astrei.

Scaune.

Istoricul despărf'ământului

Comiletul
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Despărţărnânrul s ' a întiinţat in anul l l:..:7 0 . l .a
Inceput sub numirea Je: Desp. Braşov-Trciscaune al Asoc.
trans. p. lit. rom. şi cult. pop. rom�in, iar dclu noun Momlare
votată in nd. gen. din Reghin ( 1 X90): Dcsp. 1 (Bra�ov)
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EUGENIA CRIŞAN

As. etc.
Dela înfiinţarea sa şi până azi Desp. a funcţionat
neîntrerupt şi s'a folosit de felurite mijloace pentru popu
larizarea As.
O singură criză se poate observa în viaţa Desp.,
anume dela 1 895- 1 898, când era ameninţat cu destrămarea.
Prin reconstituirea din 1 5/2 Martie 1 898, făcută sub
conducerea d-lui dir. Gimnazial V. Oniţiu, ca delegat al
comitetului central însă. Desp. se reculege şi organizându
se din nou ia avânt. De atunci încoace, prin întemeerea de
biblioteci ambulante, prin plasarea lor prin agenturi, prin
întroducerea prelegerilor poporale prin delegaţi emişi din
sinul comitatului şi prin conferenţiari specialişti, precum şi
prin împărtăşirea poporului cu diferite favoruri, Asoc. stră
bate tot mai adânc în păturile dela ţară, aşa încât puţine (23) comune sunt pe teritoriul Desp. nostru, cari să nu-i fi
gustat binefăcătoarele roade.
Primul director al Desp. a fost fericitul protopros
biter al Braşovului Ioan Petric, care timp de 1 5, până la anul
1 895, a condus Desp. cu zel şi cu abnegaţiune.
Dânsului i-a urmat fericitul protopresbiter V.
Voinea, dela 1 895- 1 898; dela 1 898 - până la 1 908 de prof.
A. Bârseanu, iar de atunci încoace dl. prof. N. Bogdanu.

Secretarii (actuarii) Desp. au fost: fericiţii: Dr. 1.
Meşotă, dir. Gim, Dr. N. Pop, corector gimn. Iosif Maxim,
prof., iar dintre cei cari sunt în viaţă domnii: A. Bârseanu,
Dr. 1. Blaga, N. Bogdan, şi Dr. A. Bogdanu profesori.
Pelângă aceştia cei mai de valoare bărbaţi de pe te
ritoriul Desp. se angajază ca membri ai comitetelor de pe
vremuri şi cu zel şi abnegaţiune servesc şi promovează
scopurile Asociaţiunei.

Între aceştia amintim pe fericiţii 8. Baiulescu, prot.
or. 1. Barac prot, Iosif Pop jude, Iacob Mureşianu, D.
Manole, Gt. Maior etc.

Că dela început s'a lucrat după un plan bine definit
în conducerea As. dovedeşte împrejurarea, ca primul
comitet, pentruca să poată străbate mai uşor cu lucrările
sale, a împărţit întreg Desp. în mai multe cercuri (tracturi)
sub conducerea respectivi lor protoprosbiteri tractului.
Aceste cercuri erau următoarele:
Cercul I Protopopiatul prim al Braşovului
11 Il
//
al Voilea
/1 III
Tractul
Branului
//
/1 IV
Treiscaunelor
11 V
//
Hidvegului (Heghigului)
sub conducerea prot. or. 1. Moga (Vâlcele).
Tot primul comitet a făcut conspectul cek�r 55
_
comune aflătoare pe teritoriul Desp. împreună cu statistica
tuturor sufletelor române aflătoare în ele (erau cu totul
55000 de suflete) lucru pentru care comitetul îşi exprimă
mulţămita comitetului cercual.
Pe lângă această împărţeală s'a trecut la organizaţia
agenturilor comunale.

Procesele verbale amlă că dela inceput s'a îneercnt
de re;:ultatul
în repetile rânduri organizarea lor, dar
real, cftci dcşt pc h1irtie d:lm in �luurt ril_nclun de mm multe
agt:nt uri organizate:: avi\ ':l du-�1 comt ldclc l or._ dcspr�
oan::ş ieare via\ă în agcnnm nu s� P?ate vorbi, decat mun�n
_
dela întcmeere•1 ;;; i plasare.'! h1hhoteetlur poporalc prm
agen luri ( 1 898).

flir�

Adw1ari generale s'au ţinut
an i i 1 RHo-RR) cimd nu s'au puntt

i�t fiecare an (ntilrJ. de
_
ţmca dm acuza cnzet

financiare, prin care a trecut Desp. şi afară de timpul crizei
de 3 ani ( 1 895-98), cari erau adevărate sărbători naţionale,
unde se ţineau disertaţiuni. se dedeau producţiuni, se dis
tribuiau premii, cărţi şi s'au organizat şi câteva espoziţiuni,
ami ales de manufacturi şi industrie de casă.
Î ntre dizertanţi. dintre cei răposaţi amintim pe: 8.
Baiulescu, 1. Lăpădat, Ioan Popea.
Expoziţii s'au aranjat în Codlea ( 1 885), Turcheş
( 1 890), Prejmer 1 892. apoi în Braşov cu ocaziunea adună
ri lor generale ale Asociaţiunei 1 883 şi 1 906.
Foarte des s'au distribuit ajutoare de câte 30, 40, 50
fl. Pentru procurarea de cărţi şi rechizite şcolare, mai ales
pentru şcolile române din Săcuime, (anii 1 873- 1 885); apoi
câte 1 5-30-40-50 fl. pentru ajutorarea învăţăceilor dela
meserii ( 1 873- 1 885), mai târziu pentru acei măeştrii, cari
ţineau ucenici români cel puţin 3 ani şi-i şi îmbrăcau; apoi
premii de câte 1 O fl, ( 1 890-9 1 ) pentru cele mai bune diser
taţiuni poporale, pentru învăţătorii, cari vor propune mai
bine lucrul de mână; pentru cele mai bune coruri poprale;
apoi dela 1 898 încoace premii decâte 1 5, 20, 30 cor. Pentru
grădinile şcolare, premii decâte 30-50 cor. Pentru instrucţi
unea de analfabeţi.
S'au distribuit cărţi în nenumărate rânduri, iar în
timpurile mai nouă s'au distribuit seminţe, altoi şi o maşină
de tăiat sfecle ( 1 9 1 0).
Între problemele mai importante, cari au ocupat
comitetele de pe vremuri, în primul rând a fost combaterea
alcoolismului printre poporul român şi în special la
Românii de pe teritoriul Desp. nostru.
Spre acest scop în anul 1 873 s'a înfiinţat o
Reuniune pentru înfrânarea beuturilor spirtoase ca secţiune
a Desp.
Tot spre acest scop comitetul Desp. s'a arestat cătră
adunarea g. din Sebeş ( 1 872) să intervină la Arhipăstorii
bisericelor noastre cerându-le concursul pentru combaterea
acestui flagel.
Dela 1 898 încoace s'a ţinut aproape în fiecare
comună a Desp. prelegeri însoţite de proecţiuni combătân
du-se cu succes acest rău.
Pelângă chestiile culturale s'a dat deosebită atenţie,
chestii lor economice.
Încă în anul 1 874, în Vâlcele, se hotărâse a se înfi
inţa în sânul Desp. As. o secţiune agronomică cu luarea în
consideraţie a economiei de vite.
Sectiunea
nu s'a înfiinţat (cel puţin nu i-am dat de
'
urmă), dar ideea n'a încetat a fi una din principalele pre
ocupaţiuni ale comitete1or, dovadă că în �d. g. dm He�an
( 1 900) comitetul primeşte mandat să .mfimţeze o Reunmne
agronomică comitatenză.
Adunarea de constituire s'a şi ţinut încă în toamna
aceluiaş an, s'au votat statutele şi s'au aşternut Min istrului
_
de comerciu spre aprobare, dar fiind vorba de reuntune cu
caracter român, Ministrul a denegat aprobarea statutelor.

�

Comitetul Dcsp. însă a continuat şi eo nlinu �i azi
cu propagarea cui turci _t;:conom.ice _in cadml Asocwţtune1
.
ti.>lusi.ndu-se de tonte ITU.J loacele cc-1 stau la dJspoztţlC.

Tut aces1 scop avea sâ-1 s�:rveasdi �i 1ntiinţarca unei
_
şcoalt: de ţesut in Sllccle, ca1c preocupase mult comttetul
printre an i i 1 880-84.
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Un document inedit privind Despă�ământul Braşov al ASTRE/ apa�inând ...

procesul verbal, în realitate însă din cauza lipsei de interes
Ia fruntaşii din Săcele, comitetul s'a văzut silit a renunta
'
dela această fericitoare idee.

O altă chestiune, care a preocupat Desp. nostru
până la anul 1 883 a fost ridicarea unui monument public
poetului A. Mureşianu. Acesta a rezolvat-o comitetul aşa
că dupăce nu s'a dat voie (din partea organelor administra
tive) a se ridica un monument public în piaţa din faţa liceu
lui român, s'a ridicat cu ocazia adunării gen. din 1 883 un
monument seculeral, la mormântul poetului, în cimitirul
din Goaner.
Importantă e propunerea ce a făcut-o în adun. G.
din 1 872 (Braşov) fericitul jude Iosif Pop.
Anume, în toamna anului 1 872 tocmai se deschidea
universitatea din Cluj . Între concurse era numai unul singur
pentru catedra de 1. română. Se vede că comitetul central a
cerut dela Ministru ca să se întroducă catedre paralele (în
limba română şi maghiară) şi pentru alte ştiinţe, cea ce
Ministru a denegat.

ca comitetul central să aducă chestiunea de nou înaintea
adunării gen. a Asociaţiunei, ca acesta să facă "o reprezen
laţiune corespunzătoare către înaltul regim " spre împli
nirea acestei dorinţe generale, deoarece acest drept ni-l dă
şi legea că Românii încă contribue cu milioane la averea
statului, din care se susţine această universitate.
Starea de azi a Desp. se poate avea din Raportul
gen. al an 1 9 1 0.
Braşovul a găzduit adunarea generală a Asociaţiu
nii de 3 ori; prima dată în 1 862, iar celelalte două dela înte
meerea Desp. încoace, în 1 883 şi 1 906.
Cu ocazia ultimelor adunări s'a organizat şi câte o
expoziţie; cea din 1 906 a fost istorică retrospectivă,
conţinând un material f bogat mai ales din archiva biseri
cei Sf Nicolae. Tot atunci s'au organizat o festivitate popo
rală Anografică, cu care ocaziune au fost premiate orches
trele poporale din Râşnov, Tohanul -Vechiu şi Feldioara cu
premii de câte 30 cor.
N. Bogdanu, director

Din cauza acesta judele Iosif Pop face propunerea

Note
l. Arhivele Naţionale, Filiala Sibiu, Fond Astra, doc.nr.563/ 1 9 1 1
2. MOI.DOVAN, VICTOR, Contribuţia lui Nicolae Bogdan la întemeiere
învăţământului liceal românesc din Cluj. Î n: Angustia,2, 1997, p. l 76
Vezi şi LUCIAN PREDESCU, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc.

Oameni şi înfaptuiri, Bucureşti, 1 94o, p. l l O
3. MOLIJO\'A'\, VICTOR, 0p.cit..p. l 76
4. Ibidem, p. l 75 şi urm.

Abstract
A new document concerning "Despărţământul Braşov al ASTREI",
that belongs to prof. Nicolae Bogdan
The author brings into the specialists' attcntion a holographic document drav.n up by Professor Nicolae Bogdan in 1 9 1 1 .
It i s about a historical draft ofthe "Transylvanian Association for Romanian Litcrature and Cui ture" - A.S.T.R.A., Despărţământul Braşov (The
Braşov Branch). lt contains 1 3 pages ofmanuscripts on copybook sheets, with the title "Thc Branch Historian". At the end, it has the signature of Nicolae
Bogdan and also specifies his contribution as manager of this branch.

Eugenia Crişan

Bibliograf, Biblioteca ASTRA,
Sibiu, Str. George Bariţiu, nr. 4
Tel 069/2 1 5775

295

www.cimec.ro / www.mncr.ro

EuGENIA CRIŞAN

296

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA, 4, 1999, pag. 297-301

Araci (Arpătac) - o mlădită viguroasă
a ASTREI in Secuime

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Româ
nă şi Cultura Poporului Român a dezvoltat pe parcursul
fiinţării sale un model cultural cu unne adânci în istoria
poporului român I . Complexitatea demersului socio-peda
gogic, permanent şi de durată, asupra milioanelor de
români au transformat-o într-un adevărat " reazăm al naţio
nalităţii ", aşa după cum o prefigura Timotei Cipariu, unul
dintre iluştrii săi întemeietori.
Afirmatiile de mai sus se relevă atât din studiile de
.
sinteză privind istoria Asociaţi unii, cât şi din radiografiile
unora din părţile sale, aşa cum sunt despărţămintele şi
a�enturile, ce constituiau cărămizile de bază ale edificiului

CI.

În comunicarea de faţă ne propunem să urmărim
reverberaţiile mesajului cultural - naţional al Asociaţiunii
într-un sat cu populaţie amestecată, români şi secui, din
judeţul Covasna - comuna Araci (Arpătac).
Localitatea este atestată documentar la 1 2582. În
1 9 1 0 dispunea de 5.455 jugăre cadastrale, de 1 523 locu
itori, în 326 case. Numărul lor scade în 1 920 la 1 403, din
tre care 7 1 7 români si 686 maghiari3. Yeniamin Nistor, fiu

al satului şi autor al unor ample note etnografice şi fol
clorice privind trecutul localităţii Araci, publicate de Ioan
Lăcătuşu, aminteşte de o confruntare câştigată de secui la
29 noiembrie 1 848, urmată de o contraofensivă româ
nească condusă de Radu Popea din Săcele, care a ocupat
satul, determinându-i pe secui să se retragă spre est pe
" sekely-tlt ", drumul secuilor, una din străzile satului4.
Astăzi, localitatea, aşezată pe malul drept al Oltului,
fonnează împreună cu satele Ariujd şi Vâlcele - la est - o
unitate administrativă.

Treiscaune al Asociaţiunii, care a împărţit teritoriul arondat
în cinci cercuri (tracturi), după cum urmează: două cercuri
în Braşov, corespunzător celor două protopopiate, cercul
Branului, al Treiscaunelor şi al Hidvegului (Hăghigului).
Ele erau puse sub conducerea protopopilor. Despărţămân
tul cuprindea 55 comune cu aproximativ 85.000 de
suflete7. In cadrul cercurilor s-a trecut la organizarea agen
turilor, proces care s-a dovedit mai anevoios, din moment
ce profesorul Nicolae Bogdan, directorul Despărţământului
Braşov, nota într-o privire retrospectivă, în 1 9 1 1 : " Pro

cesele verbale arată că de la Început s-a Încercat În repeţite
rânduri organizarea lor, darfără rezultat real, căci deşi pe
hârtie dăm În două rânduri de mai multe agenturi organi
zate avându-şi comitetele l01; despre oareşicare viaţă În
agenturi nu se poate vorbi, decăt numai de la intemeierea
şi plasarea bibliotecilor poporale prin agenturi "8 . Comi
tetul central al Asociaţiunii adoptă iniţiativa organizării
bibliotecilor populare ambulante în 1 894, iar trei ani mai
târziu elabore�ă Regulamentul pentru înfiinţarea şi admi
nistrarea lor9. In Despărţământul Braşov începe genera
lizarea itinerări i bibliotecilor populare în anul 1 898 1 o.

Din această vreme funcţiona şi în agentura Araci o
astfel de bibliotecă, ai cărei gestionari au fost Ioan Ştefan,
George Axente, apoi, din 1 908, Aurel Nistor, care cumula
funcţiile de preşedinte şi bibliotecar al agenturii, ca să
poată împărţi mai bine cărţile " I I . De altfel, până spre sfăr
şitul anului 1 907 activitatea agenturii se limitează la dis
tribuirea cărţilor din aceste modeste biblioteci, din abona
mente la Gazeta Transilvaniei " şi adunarea cotizaţiilor de
la cei 1 O - 1 5 membri ordinari şi ajutători ai Asociaţiunii.
,.

,.

În anul 1 900 agentura Araci era arondată Despăr
ţământului Treiscaune - Ciuc al Astrei, aşa după cum con
semnează Registrul de procese verbale al agenturii, donat
Astrei de Aurel Nistor şi aflat astăzi în colecţiile de manu
scrise ale Bibliotecii Astra din Sibiu. Din comitetul agen
turii făceau parte la acea dată George Axente - preşedinte,
Alexandru Brânduş - casier, Constantin Cioflec - secretar,
George Ţânţărean - controlor şi Ioan Ştefan bibliotecar.

În decursul timpului din rândul românilor din Araci
s-au ridicat o seamă de personalităţi care i-au dus faima
departe de strâmtele sale hotare, înscriind-o în aria largă a
spiritualităţii româneşti . De aici au plecat mitropolitul
Nicolae Colan ( 1 893- 1 96 1 ) episcopul Veni amin Nistor
( 1 886- 1 963), folcloristul Dimitrie Cioflec, scriitorul
Romulus Cioflec, protopopii Ioan Rafiroiu şi Aurel Nistor,
profesorii Gheorghe Bota şi Gheorghe Rafiroiu, ultimul autorul unei monografii dedicate localităţii5. Alături de bi
serică, şcoală şi familie, Asociaţiunea, prin imboldurile şi
rosturile sale culturale, a luminat paşii acestor fii ai satului
Araci, dintre care unii au devenit remarcabili activişti ai
Astrei.
,

Un moment important în destinul agenturii se
întâmplă în ianuarie 1 904, când se desfăşoară noi alegeri.
Agentura număra la acea dată 1 2 membri. Preşedintele fos
tului COil}itet, venerabilul George Axente, a trecut la cele
veşnice. In locul său este ales tânărul preot Aurel Nistor
( 1 882 - 1 973). Alături de el, Alexandru Brânduş - casier,
Constantin Cioflec - secretar şi George Axente junior - bib

im:ă

din primii ruli de după Intemeierea sa, in 1 86 1 ,
Asociaţim1ea a căutat :;ii-:;; i cxtim.lă uctivituteo în teritorii le
locuite de ron]â n i i din Ardeal, la :inceput cu rez u l tate destul
de modeste. In Araei. Vâlcele, Hăghig sunt e onsenmate
ac\iuni ale Aslrci după 1 8646.

in

1 K70

ia

fiinţi\

Dcspăqământul

nraşov

-

l iotec ar. Este un moment benefic pentru soarta agenturii

alegerea in rruntca sa a acestui însufleţit ziditor de credinţă
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�i culturii românească . Sub cânnuirca sa, obştea românilor
din Arnci vn unna un drum ascendent, c u progrese spec
taculoase în tonle domeniile vie\ii �ale: bi�erice�c, :;;co l ar,
cultural. economic. locn l itatc<J devenind un mod el de con
vieluire i n leretnici, de viaţă m oral - ect{lţcnenscit, de pro-
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cărţii şi a şcolii pentru propăşirea neamului. Profesorul
Nicolae Bogdan susţine o prelegere populară despre înte
meierea şi rosturile Asociaţiunii, adresând un vibrant apel
la înscrierea ţărănimii în rândul memţJrilor ajutători ai
Astrei 1 2 . Apelul nu a rămas fără efect. In aceeaşi zi s-au
înscris încă trei membrii ordinari (cu taxa de 1 O coroane) şi
34 membri ajutători (cu taxa de 2 coroane), numărul total
al membrilor Asociaţiunii din Araci ajungând la 40 13. Din
rândul acestora, în cadrul manifestărilor de inaugurare a
casei culturale, prin tragere la sorţi a fost adjudecată lui
Gheorghe Rafiroiu o maşină de tocat sfeclă şi cartofi,
achiziţionată de despărţământ. Cu acest prilej părintele
Aurel Nistor le vorbeşte sătenilor despre nutrirea raţională
a vitelor cu plante rădăcinoase, însoţindu-şi prelegerea cu
demonstraţii practice folosind noua maşinărie. La venirea
serii românii din Araci asistă la o altă premieră: proiecţii cu
skiopticonu/, adus de conducerea despărţământului. Prin
fata ochilor celor 350 de asistenti· înmănnuriti se derulează
personaje legendare din istoria poporului �omân, monu
mente istorice şi de cultură din arealul românesc. Unnează,
în ritmul horclor şi cântecelor naţionale, o petrecere la care
participă obştea satului, manifestarea încheindu-se adânc în
noapte. Dorim ca Dumnezeu să ajute tuturor comunelor

păşire pe calea civilizaţiei, de conştiinţă naţională.
După o perioadă de acumulări care a dtU"at până în
1 907, Aurel Nistor trece la reorganizarea întregii vieţi cul
tural - naţionale a românilor din Araci. Agentura este
incorporată, în 1 908, cu aprobarea Comitetului central al
Asociaţiunii, la Despărţământul Braşov, al cărui potenţial
material şi intelectual ya fi un sprijin concret pentru pro
iectele tânărului preot. In acelaşi an, Aurel :--.listor preia des
tinele bibliotecii, reorganizând-o şi asigurând nemijlocit
distribuirea cărţilor în funcţie de nevoile şi puterile fiecărui
posibil cititor. Cartea în limba românească devenea, încetul
cu încetul, un mijloc de educaţie şi factor de progres.
În aceaşi vreme, Aurel Nistor inaugurează seria
prelegerilor poporale la care sunt antrenaţi intelectualii sa
tului sau tinerii plecaţi la studii şi reveniţi acasă în perioada
vacanţelor. Prima prelegere, consemnată ca atare în
Registrul de procese verbale al agenturii, se desfăşoară la
27 decembrie 1 907 1 9 ianuarie 1 908. Cu acest prilej
Constantin Cioflec, . student în drept şi litere " la Bucureşti,
vorbeşte în faţa consătenilor despre forţa raţiunii şi moralei
spre debarasarea de vicii, făcând apel la viaţă cumpătată şi
la renunţarea la consumul excesiv de alcool. Apoi,
Pompiliu Nistor, alt fiu al satului, medic la Budapesta,
expune despre bolile molipsitoare şi modalităţile de com
batere a lor.
.

Peste câteva zile. la 30 decembrie 1 907 1 ! 2 ianu
arie 1 908, se inaugurează seria şezătorilor poporale, cu o
structură şi tematică flexibilă, ce va fi mereu perfecţionată
în decursul anilor. La prima manifestare de acest gen,
părintele Aurcl Nistor citeşte Colindul lui Octavian Goga,
"
publicat în Ţara noastră , iar Romulus Cioflec, viitor
ziarist şi scriitor. pe atunci tânăr funcţionar la Academia
Română, pledează pentru foloasele şi necesitatea scrisului
şi cititului. Este începutul unei activităţi consecvente şi sis
tematice care va continua an de an, în mod planificat, până
la izbucnirea primului război mondial.

..

mmâneşti - notează Gazeta Transilvaniei pe marginea ser
bărilor de la Araci - să se poată ridica la acel avânt, unde
s-au ridicat mmânii din Arpătac prin buna Înţelegere şi
dragoste .fi·ăţească sădită, cultivată şi susţinută cu mari
jertfe de binemeritatul lor păstor stţfletesc, părintele
Nistor " 14.
După inaugurarea casei culturale, activităţile Astrei
vor câştiga în conţinut, atractivitate şi continuitate. Biserica
şi Asociaţiunea vor fi pentru românii din Araci pilonii de
bază în menţinerea şi afirmarea conştiinţei naţionale. Nu
am amintit în rândurile de mai sus şcoala, care deşi frecven
tată de cea mai mare parte a copiilor de vârstă şcolară, fiind
şcoală de stat, limba de predare era limba oficială a statu
lui, adică limba maghiară.

..

Este demn de remarcat faptul că agentura Araci a
reacţionat în mod eficient la îndemnul conducerii centrale
şi al despărtământului, de a organiza cW"Suri de alfabetizare
în satele cu populaţie românească. Apelul, semnat de direc
torul Despărţământului Braşov. profesorul Nicolae Bogdan
şi de Dr. Alexandru Bogdan, secretar, publicat în Gazeta
Transilvaniei din 1 5 noiembrie 1 908, a fost receptat şi de
conducerea agenturii Araci. Deoarece aici problema princi
pală nu era analfabetismul ci necunoaşterea scrisului şi citi
tului în limba maternă, Aurel Nistor organizează, începând
cu vara anului 1 909, cursW"i de catehizaţie, care vor fi
frecventate de 30 - 60 de tineri şi vârstnici, având un dublu
scop: iniţierea participanţilor în tainele Sfintei Scripturi şi a
religiei ortodoxe, precum şi învăţarea scrisului şi cititului in
limba română. Erau aduse în discuţie subiecte religioase şi
laice, erau lecturate pasaje din Stanta Scriptură, din gazete
şi cărţi româneşti, se făceau comentarii. Sufletul acestor
manifestări era acelaşi neobosit Aurel Nistor. Con-comi
tent, continuau prelegerile, şezătorile şi serbările populare,
câştigând mereu în amploare şi diversitate.

Cea mai mare parte a prelegerilor şi şezătorilor po
pulare sau literare erau susţinute cu forţe locale, intelectu
ali, ţărani, elevi. precum şi de " studenţii • · plecaţi la şcoli
mai înalte. Atunci când reveneau pe meleagurile natale şi
ceilalti' fii ai satului se angrenau
cu entuziasm în aceste acti
�
vităţi ale Astrei. Alături de Romulus Ciotlec şi Pompiliu
Nistor îi vom regăsi în ipostază de conferenţiari, recitatori
sau interpreti pe Nicolae Colan, care, în 1 9 1 0, elev la gim
naziu, declama în faţa consătenilor săi Noi vrem pământ,
de George Coşbuc, Oltul, de Octavian Goga sau juca în
scenete, alături de George Colan; pe Al. Brânduşa, Ioan şi
George Rafiroiu, ş.a.
La început manifestările agenturii se desfăşurau la
biserică, după slujbă sau în casele membrilor de vază ai
comunităţii, devenite în scurt timp. neîncăpătoare în faţa
interesului crescând al românilor din Araci pentru acest gen
de manifestări. Se impunea necesitatea unui aşezământ cul
tural de sine stătător şi suficient de încăpător pentru activ
ităţi cultlll"ale permanente. Acelaşi animator al vieţii spiri
tuale din Araci - Aurcl Nistor - împreună cu ceilalţi fruntaşi
n i localităţi i , va materializa pro iectu l . Concomitent, pe par
cursul anu lu i 1 9 1 O, au fost executate lucri!ri de renovare a
bisericii ortodoxe, asttel încât de Stannil Dumitn1, la 26

oclombric 1 5 noi emb r i e I l) 1 O. comitetul agcnnu ii orga
nizca:<:ă o serbare culturală la care este i n v itată conducerea
despărţământului. Cu acest prilej s-a inaugurat ca-;a cultu
rnlă. Era şi hrnmul bisclicii, astfel încât numeroşii oaspe�i.
în frunte cu Nicolnc Rogdnn, di rcctom l dcspărtiimântului.
pmticipi.'\ l•i :�crvici�1l diviu şi sărbMorirca hra mul u i . nupă
·

ma<;ă are loc sfinţirea noului local a l casei culntralc in pre
zenţa unei mari mulţimi de oameni . I:: stc u n pniCJ pentru ca
;\ urei N istnr să vorbească despre 1rnportan(a culturii, a

Dar care era tematica acestora, în viziunea părin

tel ui ;\urei N i stor? Ea poate fi cu u�urinţă rccon s ti tui tă
dur:i Registrul de procese ve rba le al agcnturi i . Ponderea
cea mai mare a prelegerilor o au cele cu conţinut moral
religios. lntl) c1itcva titluri: Despre originea dumnezeiascii a
S/inll'i ,)'t·ripturi şi dţji!ritele d âirţi, /1ildeli! lui Solomon,
Târia popoarelor este in viaţa c:umpâtatâ, /Jevnrt aduali
tuteu JJihliei, A devârutul sim{âmânt 1Y!Iigius �·e urutâ În
.fapte ş.a. Cursuri le de catehizare şi de in vă1are a scrisul ui şi
L i t i tului in limba romîmă completează domeniul.
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Araci (Arpătac) - o mlădifă viguroasă a ASTRE! în Secuime
ştiinţei, culturii şi a şcolii în viaţa popoarelor se revine
mereu în prelegerile susţinute de conferenţiarii Asociaţi
unii. Ele erau însoţite de lecturi adecvate şi de exemplificări
concrete privind normele ortografiei române.

cu misiunea de a susţine douăzeci de prelegeri economice
în zona Tămavelor şi în alte părţi ale Ardealului, în funcţie
de solicitări2D. Activitatea de conferentiar al Astrei este
continuată de Aurel Nistor şi după anul '! 9 1 8.

Un capitol aparte îl reprezintă aria subiectelor
privind educaţia cultural-naţională a membrilor comunităţii
românilor din Araci. La prima sa vizită în localitate, profe
sorul Nicolae Bogdan, directorul despărţământului, susţine
o dizcrtaţie despre întemeierea şi rosturile Asociaţiunii;
Aurel Nistor expune teme precum: Ţăranul român ca sol

Nu erau neglijate la Araci nici aspectele legate de
educaţia higienico-sanitară a locuitorilor, prin abordarea
unor teme privind viaţa cumpătată, ravagiile alcoolismului,
bolile molipsitoare şi combaterea lor. Doctorul Aurel Do
brcscu, conferenţiar al despărţământului, le vorbeşte arăce
nilor despre minunata alcătuire a corpului omenesc şi
prezidează juriul primei expoziţii de copii organizată în
Despărţământul Braşov, la 1 6/29 Iunie 1 9 1 3, cu prilejul
Adunării generale a despărţământului desfăşurată la
Araci2 1 •

dat, Păstrarea limbii, obiceiurilor, cântecelor şi portului
nostru românesc, De�pre curăţenia limbii române şi peri
colul Împestriţării ei cu cuvinte ungureşti, Să ne mândrim
cu trecutul nostru, Avem cu ce să ne mândrim - limba
românească, Asociaţiunea şi Biblioteca poporală. În

aceeaşi ordine de idei arăcenii sunt ţinuţi la curent cu înfăp
tuirile româneşti. Aurel Nistor, prezent la serbările de la
Blaj ale semicentenarului Asociaţiunii ( 1 9 l l ), le împăr
tăşeşte consătenilor impresiile culese în două prelegeri:
Serbările de la Blaj ale Astrei şi Prin noi Înşine, ultima de
dicată personalităţii şi înfăptuirilor lui Aurel Vlaicu, care a
sustinut cu succes o memorabilă demonstratie aviatică la
Bla}. Peste o lună de zile, cu prilejul zborului' de la Braşov,
din 1 8 septembrie 1 9 1 1 , douăzeci şi cinci de arăceni, în
cinci căruţe, se duc să-I vadă pe Aurel Vlaicu, rămânând
profund impresionaţi de performanţa şi îndrăzneala tânăru
lui Icar român 15. Iar după ce aripile lui s-au frânt, la 1 3 sep
tembrie 1 9 1 3 , în temerara încercare de a trece în zbor
Carpaţii, Aurel Nistor le vorbeşte îndurerat săteni lor despre
Aurel Vlaicu şi importanţa lui pentru neam, prilej cu care,
din toată sărăcia lor, arăcenii adună 4 1 ,60 coroane pentru
mormântul eroului de la Orăştie'6.

Prelegerile cu subiecte economice, recomandate şi
încurajate cu diverse premii de conducerea Asociaţiunii, au
reprezentat o constantă în cadrul agenturii Araci. Ele se re
fereau la: Dezvoltarea plugăritu/ui, Selecţionarea vitelor

ca mijloc de Îmbunătăţire a rasei, Despre nutrirea raţiona
fă a Fitelor cu plante rădăcinoase, Cultura pomilor, Ame
najarea gropi/ar de gunoi. Temele erau însoţite de exem

plificări practice şi de iniţiative concrete vizând progresul
agriculturii. Astfel, din fondurile despărţămăntului au fost
achiziţionate şi distribuite prin tragere la sorţi membrilor
ajutători ai Asociaţiunii din Araci maşini de t�cat sfeclă, de
sfărâmat porumb şi o prăşitoare mecanică. In anul 1 9 1 3
conducerea Despărţământului Braşov iniţiază, special pen
tru agricultorii din Araci, un concurs dotat cu un premiu de
50 coroane pentru amenajarea unei gropi de gunoi model,
câştigat de Constantin Cioflec ' 7. O altă iniţiativă în dome
niul economic a agenturii Araci viza achiziţionarea de pu
ieti de meri de la pepiniera din Sfăntul Gheorghe pentru a
fi plantaţi în grădinile arăcenilor în primăvara anului 1 9 1 3.
Prelegerile pe teme agricole erau dublate de promovarea
ideii . . Însoţiri/or " şi a asigurărilor ca mijloace de protejare
a micilor producători.

Teme privind unele descoperiri ştiinţifice ale vremii

(Despre electricitate, telegrafie şi radio), actualităţi ale
vieţii internaţionale (Urgiile războiului balcanic; Neno
rocirea Titanicu/ui) sau altele vizând elemente de civiliza
ţie cotidiană (Despre epistole, mandate, pachete), vin să

întregească paleta activităţilor pe care agentura Araci, prin
părintele Aurei Ni stor, le propunea membrilor săi.

Prelegerile populare, chiar şi cele însoţite de exem
plificări practice, pentru a nu fi obositoare erau îmbinate,
aproape de fiecare dată, cu momente atractive corelate în
mod pedagogic pentru atingerea scopurilor propuse.
Fiecare întâlnire era pregătită cu grijă şi din timp. Insuşi
Aurei Nistor împărtăşeşte contemporanilor, în . . Gazeta
Transilvaniei " dip. experienţa sa. .. Programul şezători/ar e

cam următonil: lntâi de toate se ceteşte vre-o câteva capi
tole din Sfânta Scriptură. Urmează o prelegere. După
aceea urmează câteva cetiri din Anton Pann, N. Gane, Pop
Reteganul, Agârbiceanu, Sadoveanu, din cartea de cetire a
lui Popea, Oniţ, etc. Se mai ceteşte din ziare lucruri actuale
şi pe Înţelesul poporului. Dar cetirile nu se fac numai aşa
pe orbecate (orbecăie, n.n.). Materialul se alege înainte cu
o zi, două şi astfel se compune, ca săformeze cele cetite şi
prelegerea un ce complect (s.a.), care să influenţeze asupra
moralului ascultătorilor, să le deştepte interes faţă de
lucnwifrumoase, înălţătoare "22. Relatarea de mai sus face

parte dintr-un ciclu de materiale pe care conducerea Des
părţământului Braşov le solicită lui Aurel Nistor, pentru a
fi îndrumare metodice privind activităţile agenturilor. Aurel
Nistor elaborează chiar un Proiect de program cadru pentru
o agentură, pe care Gazeta Transilvaniei îl publică în 1 9 1 O,
cu mentiunea că el a fost pus în aplicare în Araci, Cristian,
Feldioa�a şi Codlea23. Scopurile propuse de Aurel Nistor
manifestărilor Asociaţiunii în agenturile comunale vizau:

,. 1. ridicarea moralei şi dezvoltarea unei vieţi intensiv reli
gioase În sânu/ credincioşilor;
2. promovarea iubirei de carte, de cetit, de cultură;
3. dezvoltarea conştiinţei naţionale şi a mândriei de
neam "24.

De altfel, preocupările lui Aurei Nistor privind pro
gresul economic al ţăranilor români a depăşit graniţele
agenturii Araci şi chiar a despărţământului. Ele existau ca
proiecte în tradiţia locului. Nicolae Bogdan aminteşte de o
hotărâre a adunării generale de la Vâlcele, din 1 874, cu
privire la înfiinţarea în cadrul Despărţămăntului Braşov
Treiscaune a unei secţiuni agronomice, apoi, în 1 900, a
unei reuniuni agronomice comitatense, iniţiative nefinali
zate, ultima datotitll opoz i ţiei autoritilţilor !,"ltvemamenta
l e 1 � . Pe linia fll�C:slu! itil t iali v c . Aurel N istor. pmtic.ipanl h1
Adu n area general1\ a Asociaţiunii din 1 909 de la Sibiu,
propune înfiinţarea unei secţiuni agronomice în cadrul
Astrei 1 9. Adunarea generala aprobă propunerea şi hotfirăşte
<mgajarea unui conterenţiar economil' . ln acela:;; i an Comi
tetul central angajează pc acest post pc ac e laşi A urei Nistor,

Acestora li se adăugau, aşa după cum arătam în
paginile anterioare, racordarea la cultura şi civilizaţia uni
versală, cunoaşterea evenimentelor din lumea contempo
rană, noţiuni fundamentale în domeniul educaţiei sanitare.
Rezultatele muncii stăruitoare, sistematice şi de
durată nu au întârziat să apară. Treptat, în anii premergători
primului război mondial, agentura i\raci devine un reper
organizatoric şi metodologie în Dcsp11.1111ln1\ntul Braşov.
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Pnrticipnnţi i , t ineri :;; i bătr.:ini, la manifl;t>lărilc Asociaţi uni i
sunt lot mai numeroş i ; Agcntura, deşi printre cele mai mici
în priv inţa numărului lo�.;uiturilor, av�.;a in 1 � 1 2, n membri
ordinari şi 53 membri ajutători, p lasându-sc �i din acc"�t
punct de vcden: printre lhmta:;;c lc despăf'\ământului1·' . I n
local i wte intrau c e l puţin 70-XO de gazele române�ti p e săp-
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expunerile cu lecturi din Sfăna Scriptură, Ion Creangă şi
Ion Pop ReteganuJ3°. După intrarea României în război şi
retragerea armatelor sale din Transilvania, începe prigoana
împotriva intelectualilor, şcolii şi culturii româneşti, mai
ales în părţile acestea, unde este ameninţată însăşi fiinţa
neamului3 1 . Până după 1 Decembrie 1 9 1 8, locul culturii, al
cântecelor, şezătorilor şi prelegerilor este luat de bubuitul
tunurilor, jalea şi pustiirile războiului, lupta pentru supra
vieţuire şi, ca o răsplată, înfăptuirea visului marii uniri.

tămănă. Printre ele: Gazeta Transilvaniei, Telegraful
Român. Libertatea, Cosânzeana, Românul, Luceafarul,
Foaia poporului, Bobâmacul, Poporul român, Revista teo
logică. Cărţile bibliotecii agenturii se dovedeau insuficiente
faţă de cereri, asfel încât se solicitau tot mai intens, prin
înscrierea în rândurile membrilor ajutători, cărţile editate de
Astra în colecţia Biblioteca poporală a Asociaţiunii, pre
cum şi calendarele Astrei şi ale altor publicaţii din Ardeal
şi din ţară, care adesea erau distribuite în mod gratuit par
ticipanţilor la manifestările agenturii.

Agentura Araci a Asociaţiunii îşi reia firul mani
festărilor, în martie 1 920, extinzându-şi activităţile şi în
Ariujd.

Ca o recunoaştere a performanţelor realizate, locali
tatea Araci este aleasă de conducerea Despărţământului
Braşov pentru a găzdui, în vara anului 1 9 13, Adunarea ge
nerală a despărţământului. Ea s-a desfăşurat în 1 6/29 iunie
1 9 1 3 şi a fost un eveniment de seamă în viaţa localităţii,
reprezentând un moment de bilanţ cultu,ral atât pentru
despărţământ cât şi pentru agenrura Araci. Intăptuirile cul
turale ale arăcenilor au putut fi admirate la faţa locului de
numeroşii participanţi la Adunarea generală, găsindu-şi
ecou în presa timpului. Un amplu reportaj publicat în
Gazeta Transilvaniei, pe parcursul mai multor numere,
consemnează evenimentul. " Ni s-a dat să ne convingem cu

ochii noştri proprii - notează reporterul - despre rezulta
tele culturale şi economice îmbucurătoare, pe care le-a
ştiut realiza o comună mixtă maghiara-română Arpătac,
locuită de vreo 800 suflete româneşti şi cam tot atâtea ma
ghiare, pusă sub păstorirea Însufleţi/ului nostru preot A urei
N_istor"26. Reporterul scoate în evidenţă progresele arăce
mlor pe terenul culturii naţionale şi al economiei. Este
descrisă biserica românească "fi"umoasă, mare, acustică şi

situată la loc de .fi·unte, cum rar ne este dat să vedem o
asemenea biserică În comunele din comitatul Treisca-ne
lor "27, apoi " casa naţională românească, solid zidită, cu
sală spaţioasă În care hamicii noştri arpătăqeni se Întru
nesc În zilele de Duminică şi sărbători "2N. In continuare

Aurel Nistor reîncepe seria prelegerilor populare. În
calitate de conferenţiar al Astrei, în martie 1 920, expune
învăţătorilor români din Treiscaune, la Sfiintul Gheorghe,
despre metodologia propagandei culturale la sate prin bi
blioteci populare, şezători culturale, prelegeri, etc. Mai târ
ziu, în calitate de păstor al protopopiatului Sfăntul Gheor
ghe, va organiza viaţa religioasă, culturală şi şcolară a
românilor din zonă, angrenându-se în eforturile pe care bis
erica, şcoala, Asociaţiunea şi statul român le-au întreprins
în perioada interbelică pentru cunoaşterea problematicii
românilor din secuime şi pentru limitarea fenomenului se
cular d� asimilare a acestora. În epocă, acţiunea a primit
den�1re� de reromânizare. LI. Russu îi aminteşte pe I.
Rafirom ŞI Aurel N1stor printre intelectualii români angre
naţi pe acest front32.
O contribuţie remarcabilă în acest domeniu, prin
cunoaşterea profundă a realităţilor şi realismul propunerilor
avansate, este broşura lui Aurel Nistor "Problema româ

nească în tinuturile secuizate şi Biserica oriodoxă"'

tipărită la Sibiu în 1 93933.

În perioada interbelică, alături de Astra, în Araci
vor contribui la propăşirea culturală Reuniunea femeilor
române, �cx:_ietatea tinerimii române " Sfânty Gheorghe" şi
alte asociaţii cu caracter cultural - religios. In deceniul trei
al secolului nostru funcţiona aici un cor cu 35 membri con
dus de învăţătorul Dionisie Axente şi, în lipsa lui, de învăţă
toarea Sanda Pavelescu. Parohia ortodoxă din Araci şi-a
cedat localul pentru şcoala românească, iar biblioteca paro
hială a ajuns în 1 929 la 6 1 O volume, fiind cea mai mare
bibliotecă de acest gen din protopopiatul Sfăntu
Gheorghe34.

sunt menţionate liniile generale ale vieţii agenturii, armonia
care domneşte între maghiari şi români, încheind cu un elo
giu binemeritat adus preşedintelui agenturii: " Onoare ţie

părinte Aurel Nistor, om hamic, priceput şi cu tragere de
inimă pentru popoml de sub păstorirea ta şi laudă vouă
ţărani şifemei arpătăcene, cari, deşi lipsiţi de şcoala dulce
românească, n-aţi Încetat o clipă măcar să ţineţi cu dra
goste şi Însufleţire la limba. legea şi cartea românească "29.
Izbucnirea primei conflagraţii mondiale va între
rupe cu brutalitate avântul vieţii culturale româneşti în
Araci. Ultima şezătoare consemnată în protocoalele agen
turii datează din 1 6 februarie 1 9 1 4. Atunci, Aurel Nistor le
vorbeşte oamenilor despre cititul ca o hrană sufletească şi
despre Biblioteca poporală a Asociaţiunii, însoţindu-şi

Aserţiunea lui Nicolae Iorga, după care istoria
româ_�ilor din Ardeal trebuie scrisă sat de sat, cu preoţii şi
ţăran11 lor, ca să se vadă că am fost şi cum am fost, a
reprezentat imboldul prezentei comunicări.
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Abstract
Araci (Arpătac) - a strong branch of ASTRA in the Szeckler Region
The present work deals with the way in which the cultural pattem was promoted by "Asociaţiunea Transilvană pentru literatura Română şi
Cultura poporului Român" (ASTRA- The Transylvanian Association for The Literature and Culture of the Romanian People) and was to be found in the
activity of a branch in a locality with both Romani an and Hungarian population ,at present the Covasna county.
The beginnings of ASTRA in this Iocality go back to the last decades of the XIx th century and are to be bound to the setting up ofthe folk library.
After the election of the priest Aurei Nistor ( 1 882-1 973) as the head of the leading committee of the ASTRA branch the cultural activity in Araci
underwent a new and special growth. Under his leadership, the cornmunity in Araci devcloped in a lot of lields, such as: religion, education, cui ture and
economy.
The work deals thoroughly with the development in ali these tields and the pan played by ASTRA, as well. And especially with the rise of the
civilization and cultural standards of the Romanian people in the Transylvanian villages, particularly in Araci. It is also underlined the role of the mtcllec
tuals in the spiritual life of the locality.
The work is based on original documents in The ASTRA Library funds and in The National Archieves - the Sibiu branch.
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Mentiuni
documentare cu privire la istoricul unor
'
birserici ortodoxe d1n zona Baraolt

Materialul se referă la relată1ile câtorva preoţi din
Trei Scaune ( zona Baraolt - satele Aita Mare, Aita Seacă,
Belin şi Ormeniş). Chiar dacă acestea sunt de dată recentă
şi provin din 1 949, ele constituie totuşi o mărturie demnă de
luat în seamă în ce priveşte prezenţa românilor în aceste ţi
nuturi, pretutindeni domnind, aşa cum de altfel se poate
constata, amintirea bisericilor de lemn ale ortodocşilor.

cercetările efectuate de către profesorul Ioan Popa Lisseanu
din Bucureşti în anii 1 925- 1 926, care a cercetat crucile din
cimitir, descoperind inscripţii cu caractere chirilice.
Biserica veche din lemn s-a aflat pe intravilanul
nobilului Zathureczky, după ruinarea acesteia, acest loc
devenind grădină. "Astăzi ", spune preotul Bunus Ioan, " Îşi

are casa pe locul respectiv un pensionar ".

La începutul anului 1 949, Pretura plăşii Baraolt a
trimis o circulară cu nr. 3231 1 949, către toate notariatele din
plasă, prin care li se solicită să obţină până la data de 20 mar
tie 1 949, de la fiecare oficiu parohial, în limba română sau
maghiară, istoricul pe scurt al fiecărei parohii în vederea,
spune adresa " organizării şi dezvoltării parohiilor" 1 •

Biserica din piatră şi cărămidă a fost construită în
anul 1 866, de către un anume zidar Mercel, urmaşii acestu
ia schimbându-şi numele în Bencdek.
Privitor la obiectele de cult, aflăm că de la această
parohie s-au trimis (2) două cărţi şi (3) trei icoane din 1 932,
la Muzeul din Bucureşti, obiecte găsite aruncate în podul
bisericii vechi1.

La adresă au răspuns parohiile reformate (Aita
Mare, Aita Medie, Aita Seacă, Baraolt, Băţanii Mari, Bel in,
Bodoş), unitarienc ( Aita Mare, Baraolt, Belin, Ormeniş),
romana-catolice ( Baraolt, Micloşoara) şi ortodoxe (Aita
Mare, Aita Seacă, Belin, Ormeniş)2.

Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
fostă Unită în AlTA SEACĂ

Informaţiile cuprinse în relatările preoţilor ortodocşi
se referă cu precădere la vechimea bisericilor, a clopotelor,
la inscripţiile de pe morminte, la vechimea cărţilor de ritual
şi a icoanelor, la succesiunea preoţilor, la proprietăţile deţi
nute de către biserici, la existenţa matricolelor parohiale,
neuitând să amintească şi de existenţa şcolilor confesionale
ortodoxe. N-au scăpat prilejul de a aminti şi unele neajun
suri şi probleme cu care s-au confnmtat, fiind vorba aici
despre lipsa picturilor din biserică, semn evident al sărăciei
băneşti şi materiale al parohiilor, distrugeri de arhivă (matri
cole parohiale, dar şi alte documente bisericeşti), starea
materială (pauperă) a credincioşilor, precum şi problema
trecerilor interconfesionale, fapt care a dus la împuţinarea
familiilor de credincioşi ortodocşi.

Din şematismclc bisericii vechi rezultă că la
mijlocul secolului trecut erau aprox. 300 de români ( 1 /3
ortodocşi şi 2/3 uniţi), număr care de-a lungul deceniilor a
fost tot în scădere.
Parohia greco-catolică la început a fost filie a paro
hiei greco-catolice Baraolt, care număra la 1 850 în jur de
1 00 români, având ca preot pe Teodor Andrei. După
moartea acestui preot filia Aita Seacă a fost declarată paro
hie cu 202 credincioşi.
Ortodocşii cea. 1 00 de suflete aparţineau de parohia
Belinului.

Relatările mai cuprind referiri şi la perioada de ocu
paţie maghiară a Ardealului de Nord ( 1 940- 1 944), când
aflăm că o serie de parohii s-au dezorganizat, credincioşii
fiind nevoiţi să se refugieze sau să treacă cu forţa la alte con
fesiuni.

La 1 866 uniţii aveau deja biserică de piatră şi casă
parohială, ortodocşii, puţini la număr, şi-au zidit şi ei, cu
propiile forţe, în 1 907, o biserică din piatră4.

După eliberarea Ardealului, aflăm că procesul de
revenire şi refacere s-a desfăşurat lent, parohiile nemai
putând să ajungă la numărul de suflete existent până în anul
1 940.

Parohia Ortodoxă din BELIN

Despre fiecare parohie în parte iată câteva aspecte
demne de luat în seamă:

Informaţii mai detaliate privind vechimea şi activi
tatea bisericii din Bel in ne oferă preotul 1. Florea.

Bi�crica ortodoxă ziJitf1 în anul 1 772, a fost dădită
pc o suprafaţă de t{4 m.p. intr-un sin�-,rur corp de clădire. În
interior are patru dcspărţituri distincte: altanll, naia pcntm
hărhnţi , nain pentru femei şi în sfurşit tinda - încăperea de

Parohia Ortodoxă AlTA MARE
-

Preotul l lunus I oan subli niază vechimea re ligiei
Oltodoxc in aceasta comuna, aducand ca argurru::n l

303

suh turn (cl opotn iţli), �a1·c �c1vcştc rlc intrare în hi"e1·i�li. 1 .n
exterior, bisenea se deosebeşte de o casii. obişnuită, prin
tudii, p!ÎJJ JU!Lulj i r w:a ziclului clil!S)JIC răsărit, unele se allă
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altarul, şi prin crucea înfiptă deasupra altarului şi a clopo
tniţei, simbolul mântuirii prin suferinţă. Biserica n-are pic
ttrră, semn evident al sărăciei băneşti şi materiale a credin
cioşilor.

a devenit salariat al statului. În cadrul activităţii pastorale,
acesta activa în societăţi culturale, filantropice şi cu asoci
aţiile religioase, componente ale parohiei.

Terenul pe care s-a zidit biserica veche, şcoala con
fesională, casa parohială, cimitirul, locul arător de 400 s�.
precum şi 1 6 jug. pădure composesorat, au fost cumpărate
în parte prin contribuţia şi jertfa credincioşilor iar parte din
ele sunt donaţii ale creştini lor darnici.

1 940- 1 944, parohia s-a dezorganizat din cauza lipsei de

Prin ocupaţia maghiară a Ardealului de Nord în anul

preot. Parte din credincioşi s-a refugiat din comună, şi o
însemnată parte a trecut la alte religii. între care majoritatea
la religia reformată. După eliberarea Ardealului. procesul de
revenire şi de refacere a început din nou în parohia orto
doxă. Totuşi parohia nu a ajuns să aibă încă numărul de su
flete din 1 940. Astăzi ( 1 949), parohia ortodoxă din Belin are
un număr de 776 suflete.

Până în anul 1 928, parohia ortodoxă nu avea alte
imobile şi pământuri decât cele amintite. Prin reforma
agrară din 1 928, biserica şi parohia a fost împroprietărită cu
o suprafaţă de 42 jug.arabil, făneaţă şi neproductiv, la o
depărtare de 5 km. de comună.

În baza scriptelor, dăm în cele ce urmează tabloul
succesiunii preoţilor din parohia ortodoxă: Ioan Bucşa
( 1 859- 1 854), Ieremia Neagovitz ( 1 854- 1 855), Hristofor
Dogariu ( 1 855- 1 860), Iosif Bucşa ( 1 860- 1 86 1 ) Alexe
Bucşa ( 1 86 1 - 1 896), Ioan Bucşa ( 1 896- 1 90 1 ), Ioan
Sângeorzan ( 1 90 1 - 1 927), Ioan Modroiu ( 1 927- 1 932),
Nicodim Belea ( 1 933- 1 936), Gheorghe Iacob ( 1 937- 1 940 şi
1 944- 1 945), Ioan Florea ( 1 945- 1 949)5 .

În anul 1 936, la iniţiativa preotului N. Beldea, s-a
început zidirea bisericii noi în stil ortodox, pe locul unde
fusese şcoala confesională, cu contribuţia şi jertfele credin
cioşilor, precum şi cu ajutor din partea statului.

,

În timpul ocupaţiei maghiare şi în timpul războiului
de eliberare al Ardealului ( 1 940 - 1 944), biserica, încă neter
minată, a suferit avarii şi furturi de materiale.

Parohia Ortodoxă ORMENIŞ

Abia în anul 1 948, prin munca şi obolul bănesc
benevol al credincioşilor şi cu oarecare ajutoare din partea
statului, biserica a putut fi terminată şi sfmţită.

Casa parohială cu trei odăi a fost construită din
lemn, în anul 1 888. La aceasta, în decursul timpului s-a
adăugat un şopru, o bucătărie de cărămidă, un grajd şi o făn
tână.

Familiile ortodoxe şi-au avut biserica lor, care azi nu
mai există, dar care era din lemn, acoperită cu şindrilă. În
locul ei, în anul 1 896, s-a zidit altă biserică care există şi
astăzi. De la biserica veche a rămas un clopot, care poartă
inscripţionat anul 1 773 .

În statisticile din perioada 1 930 - 1 940, rezultă că
numărul credincioşilor din parohia ortodoxă era în continuă
creştere, ajungând la un număr de 900 suflete.

În ce priveşte inscripţiile de pe morminte, acestea
poartă data de 1 8 1 9, 1 82 1 , 1 848, şi de atunci încoace.

Icoanele vechi deţinute datează din 10 iunie 1 82 1 , iar
cărţile de ritual sunt de la 1 806.

Sub scutul bisericii ortodoxe, a funcţionat şcoala
confesională românească ortodoxă, din anul 1 839 şi până în
anul 1 922, când s-a înfiinţat şcoala elementară de stat.
Şcoala era sub directa supraveghere a preotului paroh, studi
ul principal fiind învăţarea religiei.

Matricolele parohiale existente sunt de la 29 august

1 940, cele mai vechi fiind distruse.

Privitor la numărul sufletelor ortodoxe, acesta se
situa între 700 şi 732, majoritatea credincioşilor având sub
3 Ha, şi peste jumătate din numărul familiilor fiind rară
avere, muncitori la căile ferate şi cu ziua, fapt ce denotă
starea precară a credincioşilor ortodocşi.

Preotul ortodox era anirnatorul tuturor initiativelor
pentru un trai mai bun al credincioşilor, era în;ăţător şi
!_lledic sufletesc şi trupesc, gospodar şi apărător al dreptăţii.
In cazuri de foamete, de secetă, de nenorociri, el era prim
apărător şi organizator al înlăturării acestora. El era părinte
pentru toţi credincioşii parohiei, prin exemplu, prin faptă,
prin cuvânt, prin gând, prin suferinţe, prin nădejdi şi bucurii.
El se deosebea de credincioşi prin faptul că poseda mai
multă ştiinţă de carte, prin ţinuta morală, prin barbă sau prin
haina preoţească, dar nu printr-un trai mai bun şi
îmbelşugat. Referitor la retribuirea preotului, aceasta s-a
făcut din contribuţia credincioşilor până în anul 1 924, când

Despre starea bisericii aflăm că e la fel de săracă,
neavând decât un teren sub 3 Ha, pe deal, de calitate foarte
slabă6.
Din cuprinsul acestor relatări reiese clar existenţa
bisericii ortodoxe din timpuri îndepărtate pe actualul terito
riu al judeţului Covasna - zona Baraolt, existenţă probată de
altfel şi prin prezenta bisericilor şi cimitirelor ortodoxe.

N ote
1. Arhivele Naţionale Consna
nr.I/I I Y49. p. l :
2. I bidem, p.:! JX:
t TI1itlcm, p . ."lO;

4. lbickm. p.3 1 .
5. Ibidem, p.2�-2Y:

fond: Pretura pl1şii Baraolt, u.a.

ti. Thidcm. p.27;
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Resume
Mentions documentaires concernant l'histoire des quelques Eglises Orthodoxes
de la zone Baraolt
Pour connaître la vie des roumaines de notrc region, d'une grandc importance sont toutcs les informations, specialcment les infom�ations ecclesi
astiqucs, dont nous en avons re<;:u par 1' entremise de toutes sortes des documcnts de la region des sieges des Szeklers.
L'ouvrâge concerne les relations des quelques pn!tres de la region Trois Sieges (la zone Baraolt-les villages Aita Mare, Aita Seacă, Belin el
Om�eniş). Quoique les relations sont recentes (de 1 949), elles sont cependant une temoignage n!levante vis-a-vis de presence des roumaines dans cettes
regions, partout regnant la memoire d' eglises en bois des orthodoxes.

Cristian Crişan

Arhivist, Direcţia judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 7
Tel. 067/3 1 1 090, int. 223
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Evolutia ideii de unitate la români
'

Făurirea statului national unitar român în 1 9 1 8 este
rezultatul firesc al luptelor 'seculare şi neîntrerup!e duse de
poporul român pentru libertate şi independenţă. lnfiuntând
vitregiile aspre ale istoriei, masele populare largi, forţele
înaintate au dat numeroase jertfe pentru a-şi afirma voinţa
fermă de a trăi liber şi neatârnat, pentru unitate de stat, pen
tru progresul material şi spiritual al ţării.

În focul luptei pentru independenţă şi neatâmare se
conturează tot mai clar necesitatea imperioasă a făuririi
unui front comun al Ţărilor Române şi a înfăptuirii politice
a acestora. Primejdia instaurării dominaţiei otomane a im
pus voievozilor celor trei ţări româneşti să-şi canalizeze
forţele, să se bizuie pe potenţialul uman şi material ale ace
luiaşi neam. Astfel, în prima jumătate a sec. al XV-lea cele
trei tări române au fost atrase sub autoritatea militară a lui
Iane� de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, regent al
Ungariei, .. Căpitan " al Ţării Româneşti şi " părinte " al
Moldovei, românii din sudul şi răsăritul arcului carpatic ve
deau în Iancu de Hunedoara pc conducătorul care îi putea
salva de primejdia turcească; ei vroiau să-şi unească forţele
cu Transilvania într-o singură ţară".

Generaţii de-a rândul, poporul nostru a fost nevoit
să poarte o luptă necontenită pentru apărarea pământului
strămoşesc, să înlocuiască, adesea, uneltele de muncă cu
spada, pentru a-şi asigura condiţiile necesare dezvoltării
sale materiale şi spirituale. Zbuciumata, dar glorioasa noas
tră istorie stă mărturie grăitoare unui adevăr incontestabil,
acela că, în pofida tuturor greutăţilor pe care poporul român
le-a întâmpinat din partea marilor puteri cotropitoare, lupta
pentru apărarea dreptului de libertate, unitate şi neatâmare
reprezintă o constantă a existenţei sale.

Speranţele tuturor românilor, în a doua jumătate a
secolului al XV-lea de a rezista presiunilor cotropitorilor
turci s-au îndreptat spre Ştefan cel Mare, domnitorul Mol
dovei, pe care-I socoteau "Ales şi trimis de Dumnezeu pen
tru cârmuirea şi apărarea lor ". Prin politica şi autoritatea
sa, timp de aproape cinci deceni (47 de ani) în Moldova,
Ştefan cel Mare a exercitat o puternică autoritate asupra Ţă
rii Româneşti şi a Transilvaniei, considerându-le ca ţări ale
sale, sprijinindu-se în politica externă şi pe forţele acestora.

Istoria poporului român demonstrează cu pregranţă
că asuprirea străină poate întârzia pentru o vreme dez
voltarea unui popor, dar nu-i poate stinge voinţa demnă de
libertate naţională şi de dreptate socială, aspiraţiile spre ci
vilizaţie. Poporul român a adunat de-a lungul veacurilor
strălucite dovezi ale hotărârii sale nestrămutate de a-şi croi
în pofida tuturor vicisitudinilor, o viaţă liberă şi demnă într
o ţară neatâmată şi independentă.

Domnii şi voievozii români, Radu de la Afumaţi,
Petru Rareş, Ioan Vodă, au continuat această tradiţie şi în
secolul al XVI-lea, ea culminând în 1 600 cu unirea tuturor
românilor sub Mihai Voievod Viteazul, când se intitula: .. /o

Lupta necurmată pentru dezvoltarea de sine stătă
toare, pentru libertate şi neatâmare constituie trăsătura ca
racteristică fundamentală a întregii istorii a poporului no
stru, determinând însuşi modul lui de existenţă, concepţiile
şi idealurile sale. Necurmatele bătălii, pe care poporul nos
tru a fost nevoit să le poarte de-a lungul timpului, ca şi jafu
rile şi agresiunile distrugătoare, la care a fost supus, efo
rturile de refacere, birurile pe care a trebuit să le plătească
au avut repercusiuni negative asupra dezvoltării sale, au în
greuna! şi încetinit evoluţia sa economică şi socială, au de
terminat rămânerea sa în urmă. Toate aceste lupte şi sufe
rinţi I-au oţelit, i-au călit voinţa şi dârzcnia, i-au sporit dra
gostea de ţară, i-au întărit hotărârea de a nu ceda în faţa nici
unei greutăţi, de a nu pregeta în faţa nici unei jertfe pentru
apărarea patriei. Nu există palmă de pământ care să nu fi
fost udată cu sângele moşilor şi strămoşilor noştri, în lupta
pentru libertate şi neatâmare, pentru progres economic şi
social 1 •

Mihai Voievod din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării
Româneşti şi al Ardealului şi a toată ţara Moldovei ", con

sfinţind unirea politică a tuturor românilor. Unirea celor trei
Ţări Româneşti sub o singură cârmuire a avut urmări în
semnate. Ea a sporit prestigiul Ţărilor Româneşti şi a lui
Mihai Viteazul însuşi în faţa Europei, a întărit ideea unităţii
etnice şi cea a unităţii politice a poporului român, a sporit
puterea de rezistenţă a popoarelor din sud-estul Europei în
faţa asupririi turceşti. Statul unit român devenea o forţă
politică care, datorită poziţiei sale, avea misiunea să lanseze
marea campanie antiotomană. Unirea înfăptuită de Mihai a
cauzat o mare nelinişte şi îngrijorare în tabăra duşmanilor,
la curtea vieneză şi poloneză, la Poarta otomană şi în sânul
nobilimii din Transilvania, care unindu-şi forţele a dus la
asasinarea lui Mihai la 1 9 august 1 60 1 pe câmpia de la
Turda, la căderea uniriii înfăptuită cu sabia sa. Actul rea
lizat de Mihai Viteazul în 1 600 a deschis perspective noi
vieţii politice a poporului român pe linia evoluţiei sale ca
naţiune. Ea a sugerat ideea unui stat românesc în limitele

Cu preţul unor lupte grele şi sub conducerea unor
personalităţi remarcabile ca: Mircea cel Bătrân, Iancu de
1-lwi�uuara, V lad Tepe�, �teHm t:d Mare, Radu de la
Afi1maţi, Petru Rareş, Ioan Vod1\, ::vlihai Viteazul, Şerbm1
Cantncuzi..t1o, Constantin Brâncovcnnu. Di..tu.itrie Cantem i r,
n.>mân.ii :;-au upus cu stră!;micie t cud int c l ur cxpansionistc
nlc monnrhiilor feudale vecine şi au apărat cu dâr:.:enic
independenţa în calca cxpansiunii, t:ontri buiml prin aceas
ta la apărarea t:ivil izaţiei europene.
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înt i nd�ri i d�rnO!,'I'afice a poporu l u i !?i a intiirit innederea in
posibil itntea rcnlizării lui în viitor. Acnll lui Mihai Viteazul
s-a transformat 'i ntr-un pt:rman�nt indemn \ii a t:iipii.tat va
luare de simbol in l upta de elih�:ran: na�ională, in s�:coldt:
urml'itoarc piină la 1 Decembrie l ') l �. când s-a rcali:.:at
dcsâvârşirca unită�ii statale a popo rul ui român.
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Cipariu etc, care nu şi-au precupeţit nici un efort, unii sa
crificându-şi viaţa pentru progresul patriei.

Acţiunea de unificare a Ţărilor Române, iniţată şi
condusă de Mihai Viteazul s-a răsfrânt ca un ecou prelung
chiar în secolul al XVII-lea, când o seamă de planuri sau
chiar încercări de a păşi pe drumul croit de marele domn
vor apare adesea în politica principiilor şi domnilor: Ştefan
Bocskay, Gabriel (Gabor) Bethlen, Gheorghe Rakoczi I şi
Gheorghe Rakoczi II, Matei Basarab, Radu Şerban, Vasile
Lupu, Mihnea al II-lea, Şerban Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir etc. Aceştia vor încerca
fie pe calea tratatelor de alianţă, fie pe calea cuceririi cu
forţa armelor, să aibă sub suzeranitatea lor Moldova, Ţara
Românească şi Transilvania, să gândească chiar posibi
lităţile de făurire a " Daciei Române "3.

În referirile sale, Samuil Micu judeca în cuvinte
aspre dezbinarea politică dintre Ţara Românească şi
Moldova care pentru popor n-a putut avea decât urmări ne
faste: " mai bine ar fi fost să nu fie despărţită ei În deao
domnie ci şi Ţara Românească şi Moldova sub un stăpâ
nitoriu să.fifost, ca şi aşa putere le ar.fifost mai tare şi nici
turcii, şi nici alte neamuri nu iar (i bi111it dar despărţiţi se
strica unii pe alţii "5.
Gheorghe Şincai, subliniind origirea comună,
vechimea şi continuitatea românilor, potenţa în mintea citi
torilor ideea unităţii lor etnice, mai ales când scria că româ
nii nu au o ţară sau două, ci mai multe " au de obăduiesc,
precum este Moldova şi Ţara Românească, au le locuiesc
de sine, cum este Bucovina sau Împreună cu alte neamuri,
precum sunt Ardealul, Banatul. Maramureşul şi alte
va�meghii "6.

În decursul luptelor îndelungate şi necurmate, la
care a fost supus poporul român, s-a dezvoltat puternic
conştiinţa originii comune a românilor, precum şi conştiinţa
necesităţii unirii lor într-un singur stat al Moldovei, Ţării
Româneşti şi Transilvaniei. Un rol deosebit în fundamen
tarea ştiinţifică a ideii unităţii de neam, de origine etnică şi
limbă a tuturor românilor I-au avut cronicarii şi învăţaţii po
porului român din cele trei provincii româneşti: Grigore
Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie
Cantemir ş.a. Retlectând într-o formă superioară unele ele
mente fundamentale ale conştiinţei de neam a poporului
român, ca originea comună a tuturor românilor, unitatea lor
etnică şi comunitatea de teritoriu, ca şi necesitatea ridicării
lor la rang de popor liber prin înlăturarea dominaţiei străine,
operele marilor cronicari au adus un substanţial aport la
afirmarea viguroasă a poporului român, a potenţialelor sale
creatoare, la maturizarea conştiinţei de sine. Consider că
aceste idei pot cel mai bine să fie exemplificate în opera lui
Dimitrie Cantemir, "Hronicul vechimei a romano-moldo
vlahilor", când spunea: " Hronicon a toată Ţara Româ
nească (care apoi Împărţită În Moldova, Muntenească şi
Ardealul) din descălecatul ei de Traian Împăratul Râmului
şi pentru românii care de atunci Într-Însă aşezându-se intre
aceeaşi şi până acum necontenit lăcuiesc . Marele cărtu
rar arăta că dacii şi romanii " sunt moşii şi strămoşii noştri
a moldovenilor, munteni/ar, ardelenilor şi a tuturor oriunde
se află a românilor"4. Totodată operele cronicarilor au
contribuit la consolidarea premiselor care au stat la baza
apariţiei în secolul al XIX-lea a ideilor de unitate politică a
tuturor românilor.

Dimitrie Ţichindeal sublinia că românii constituie o
singură mărită naţie daca-românească ", iar Ion Budai
Deleanu, referindu-se la unitatea poporului român din cele
trei provincii româneşti, scria: " am găsit cu cale am Întinde
vorbirea şi la regiunile Învecinate, precum şi la România
(Ţara Românească) şi Moldova pent111 câ de una parte
aceste provincii formau Dacia veche. iar de alta aşa se
asemenea între sine Încât parcă.formează o singură ţară şi
că sunt menite pentru un singur popor şi pent111 o singurei
domnie ". Corifeu! Şcolii Ardelene spunea că "preştiut
lucru este căfişticare român la Întrebarea de ce neam este
va răspunde eu-s român "7.
..

Petru Maior vorbind despre Dachia " nu uita să
înşire toate teritoriile locuite de români: "Transilvania,
Banatul, Ţara Românească şi Ma/dom până la Dunăre ",
accentuând că cel ce le stăpâneşte este un neam mult "
românii adică, " romani adevăraţi din romani adevărati ":
Maior exalta patriotismul, iubirea de pământul Întru dare
sânt născuţi şi crescuţi şi unde oasele părinţilor şi a
moşilor celor răposaţi se odihnesc ", ceea ce îndeamnă
"pre oameni a-şi iubi patria sa şi bucwvşi a rămânea într
Însa "R.
..

..

"

..

Românii din Transilvania şi Banat continuă lupta de
cl!b�rare socială şi naţio�ală prin elaborarea, semnarea şi
tnm1terea documentulUI intitulat "Supplex Libellus
Valachorum in Transilvaniae" în martie 1 79 1 împăratului
Leopold al II-lea, care 1-a trimis la rândul lui dietei din
Transilvania. Aceasta a respins memoriul. În Supplex
românii cereau să nu li se mai spună românilor tolerati ·
naţiunii române să i se dea toate libertăţile civile şi politice;
să aibă deci locul între celelalte naţiuni pc care 1-a avut
înainte de 1 437, când s-a făcut acea " Unio trium natio
num" (adică a nobililor unguri, a saşilor şi a secuilor); Cle
rul, nobilimea română şi ţărănimea să se bucure prin urma
re de aceleaşi drepturi şi avantaje ca şi cele trei naţiuni;
numiri în �cti�ni publice şi în dietă proporţional cu
numărul locmtonlor de fiecare naţionalitate; în toponimie,
paralel cu numirile ungureşti şi germane, să se accepte şi
numirile româneşti; să se îngăduie ţinerea unui congres
national românes� �are să-�i aleagă delegaţi spre a repre

Veacul al XVIII-lea, " Marele veac ", veacul domi
nat de ideologia luminilor, a însemnat urcarea unei trepte
însemnate spre unitate naţională. Programe politice,
reforme sociale, opere de mare valoare, mai ales în dome
niul limbii şi istoriei, şcoli de diferite grade şi structuri,
orăşeneşti şi chiar săteşti, fiecare şi mai ales toate împreună
au contribuit la propagarea ideii de unitate, într-un grad
superior, care coboară din sfera cercurilor intelectuale şi pă
trunde tot mai mult în conştiinţa populară. Mişcarea pentru
emancipare şi unitate naţională capătă dimensiuni noi prin
Şcoala Ardeleană, ca şi prin asociaţiile culturale şi politice
din Muntenia şi Moldova. Cuvintele Dacia, Daco-Româ
nia, deveniseră un manifest în publicaţiile istorice şi liter
are ale epocii. Reprezentanţii Şcolii Ardelene: Samuil
Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu
uu a�ezat mţiunea �i aspiraţii l e sale pe lemeiurik sulide a l e
istorici şi limbi i , nu fu ndn m cntnt din pu n ct de vedere �t i 
in(ilic nă.l:uin(de pupuru l ui rum.in p\.:nlru l ibcttatcn şi u ni
tatea naţional ă au pregă t i t genera(i i l e unnăloare în spirit u l
dragostei de neam, al mândrici �i demnitătii nntionnlc, nu
creat atrnosli:ra care a dat naş ter\.: unei întregi pleiade de
luptfttori pa tri o ţi pentru idealul naţional al po porul ui român
ca: Tudor Vladimirescu, Gheorghe Lazil.r, Gheorghe Asa
ehi, Iun EliacJe-RăcJulcscu, Niculae Dăk\.:S\.:ll, M i ha i l
Kogă l nicean u , A lexandm Ioan Cuza, Vasi le Alecsandri,
Simion Bi'irnuţiu. Avram Iancu, ( ih�orgh e Rmiţiu, Timol�i

zenta poporul rom ânes c ,

.

unde va fi nevoie.

M işcarea in legătură cu Supplexul din 1 79 1 , revo
lulia din 1 H21 condlL'iă de Tudor V l adirnirescu, re vo l uţ i a
hurghezo-democr..1tă dt: la 1 H4X-l H49, reprezin tă mari mo
mente ale istoriei in lupta pentru l ibertate şi d rept<'lte soci
a lft , pentnt afirmarea drepturi lor naţionale nle poporu l u i
român. Eh.: au exprimat holărărca tran si l v ăn cn ilo r, rn untc
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n ilor. bannţenilor. bucovinenilor şi moldovenilor de n rea
l i .:a unirea lor în ca dru l frontierelor unuia şi ac du i nşi stai
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dobândiţi-vă sfintele drepturi. Uniţi vom ji tari; uniti vom
sta impotriva oricănti vrăjmaş al libertăţii noastr�. Tră
iască libertatea. Trăiască România " l 7 ! . O lună mai târziu
C. A. Rosetti adresându-se tot moldovenilor, le cerea unirea
când spunea .. Vă întindem mâna fraţi moldoveni în intere
sul nostru comun vă cerem unire, vom alcătui un singur
stat, o singură naţie, o singură Românie liberă " iar
Dimitrie Bolintineanu în " Popont! Suveran " susţine� cu
ardoare " unirea provincii/ar române " 1 8.

Evolutia ideii de unitate la români

naţi <?nal şi in.depend�nt. Subliniind acest fapt ilustrul cărtu
rar ŞI revoluţiOnar Nicolae Bălcescu scria în 1850: " unitatea
naţionalăjit vi�area iubită a voievozi/ar noştri cei viteji, a
tuturor barbaţilor noştri cei mari, care Întrupară în sine
individualitatea şi cugetarea popontlui, spre a o manifesta
fumei. Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi muriră.
Pentnt dânsa Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se lup
Iară toată viaţa lor îndelungată şi traseră asuprile năvă
lirea Îngrozitoare a turcilor, pentnt dânsa Mihai Viteazul
cade ucis În câmpul Tordei, pentru dânsa Şerban Canta
cuzino bea otravă, pentru dânsa Horea moarte cumplită pe
roată suferă "IO .
Idealul de unire a românilor s-a conturat tot mai clar
în timpul revoluţii lor din 1 82 1 şi 1 848- 1 849.
Pe lângă profundul caracter social revoluţia din
1 82 1 a avut şi unul naţional. Ea a exprimat şi aspiraţiile
naţionale ale norodului, chiar dacă conducătorul ei nu vor
beşte de unirea Moldovei cu Ţara Românească într-un sin
gur stat. Tudor cheamă la unire " într-un gând şi glas cu
moldovenii, la luptă comună pentru dreptăţile şi privilegi
ile ce din vechime au avut această ţară ' ' ' ' · Temeiul acestei
uniri este nu numai lupta pentm .. dreptăţile comune
Moldovei şi Ţării Româneşti ci şifaptul că atât moldovenii
cât şi muntenii sunt de un neam şi de o lege ". Aşa se expri
ma el într-o scrisoare din 5 aprilie 1 82 1 către mitropolitul
Ţării, Dionisie Lupu, şi vistieml Alexandru Filipescu
Vulpe: .. Mai cu dinadins trebuinţă urmează să aveţi core
spondenţe cu dumnealor boierii moldoveni ca unii ce sun
tem de un neam şi de o lege şi sub aceaşi stăpânire şi
ocrotiţi de aceiaşi puterefiind la un gând şi într-un glas cu
Moldova, să putem câştiga deopotrivă dreptăţile acestor
principaturi ajutându-ne unii pe alţii "l2.

Simion Bămuţiu, unul dintre conducătorii revo
luţiei de la 1848 din Transilvania, în patetica chemare ros
tită în catedrala Blajului din 2/ 1 4 mai 1 848 îndemna la
unirea strânsă cu popoml ca o chezăşie sigură pentru or
ganizarea ţelurilor revoluţionare: .. Uniţi-vă cu poporul toţi,
preoţi, nobili, cetăţeni, ostaşii, Învăţaţi şi vă consultaţi cu
un cuget asupra mijloacelor reÎnvierii naţionale, pentru că
toţi sunteţi /fii aceleaşi mame şi cauza este comună; ţineţi
cu popontl toţi ca să nu rătăciţi, pentnt că poporul nu se
abate de la natură, nici nu-l trage străini aşa uşor în partea
lor cum îi trag pe unii În celelalte clase, care urlă împre
ună cu lupii şi s_fâşie pe popor dimpreună cu aceştia "19.
În timpul revoluţiei de la 1 848- 1 849 s-a ridicat la
luptă şi pop,!Jiaţia asuprită din rândurile naţionalităţilor con
locuitoare. In Transilvania la luptele împotriva forţelor mi
litare habsburgice, au participat şi revoluţionari saşi, secui,
maghiari; sunt de remarcat jertfele multor revoluţionari saşi
şi maghiari căzuţi în lupta împotriva trupelor intervenţia
niste habsburgice şi ţariste.
Patriot şi revoluţionar înflăcărat, Nicolae Bălcescu
a preţuit mult vitejia şi jertfele maselor transilvănene, dar
totodată a văzut clar tragicele greşeli ale conducătorilor
români şi maghiari de aceea va lupta neobosit pentru unirea
în luptă a revoluţionarilor români şi maghiari, a condamnat
naţionalismul şi şovinismul, militând pentru înfrăţirea po
poarelor. Eforturile sale vor da roade abia în vara anului
1 849, când prin intermediul său s-a ajuns la o înţelegere
între guvernul maghiar şi conducătoml revoluţionarilor
români din Munţii Apuseni, Avram Iancu, cu privire la în
cetarea oricăror lupte între maghiari şi români; iar în iulie
se semna " Actul de paciftcaţiune " între guvernul maghiar
şi revoluţionarii români în frunte cu Nicolae Bălcescu, par
lamentul maghiar vota în iulie " legea naţionalităţilor ",
acordând egalitatea în drepturi a românilor cu maghiari.
Toate acestea veneau prea târziu deoarece revoluţia at#t
maghiară, cât şi cea română îşi trăia ultimele zile. In
scrisoarea sa de la Câmpeni, Avram Iancu se adresează
" Fraţilor maghiari ", fraţi cu care se lupta de aproape nouă
luni de zile, arătându-le că .. noi prealuminat vedem şi prea
hotărât credem, că Între aceste două patrii surori,
maghiarul de existenţă şi de viitor nu poate vorbi fără
român, nici românui fără maghiar.. . Amândouă părţile
vedem că pericolul ne ameninţă, Încă de aproape, şi totuşi
nu ne putem înţelege. Nu ştim din ce pricină, pizma sau
doară nepăsarea îşi învârte sabia între noi şi voi, ca nici în
agonie să nu putem vorbi deaproape "l9.

Revoluţia din 1 82 1 condusă de Tudor Vladimirescu
a prilejuit ample manifestări ale sentimentului naţional la
ţăranii din Transilvania care aşteptau pe crăiuţul Tudor să
sfărşească .. cu boierii din Ţara Românească pentru a veni
şi la ei săfacă şi aici dreptate "l3.
Ideea înfăptuirii unităţii naţionale a prins rădăcini
puternice în masele largi, transformându-se într-o puternică
forţă, care le-a înteţit lupta pentru progres. Dorinţa de unire
într-un singur stat independent şi suveran a fost clar expri
mată încă în timpul revoluţiei de la 1 848. Astfel, la Aduna
rea de la Blaj, din 311 5 mai - 5/1 7 mai 1 848 a românilor din
Transilvania pe lângă revendicări economice, politice şi
sociale şi alături de recunoaşterea românilor ca naţiune,
masele populare au cerut unirea cu fraţii lor de peste
Carpaţi, prin cunoscutul strigăt "Noi vrem să ne unim cu
ţara!''1 4.
Revoluţionarii moldoveni, refugiaţi în Transilvania
şi participanţi la grandioasa adunare de la Blaj, prevedeau
în programul elaborat la 1 2/24 mai 1 848 la Braşov
" Principiile noastre pentru r�formarea patriei ": " unirea
Moldovei cu Ţara Românească " 1 5, iar cei refugiaţi la Cer
năuţi în programul intitulat . . Dorinţele Partidei Naţionale
În Moldova " arătau că unirea Moldovei cu Tara Româ
nească .. este drept cheia bolteifără de care s-a�prăbuşi tot
edificiu naţiona/ '' 1 6.

" Craiul Munţilor " arată că oferta de pace a guver
nului maghiar vine prea târziu, poporul român nu mai crede
în nici o promisiune, deoarece tot timpul a fost înşelat, cu
toate acestea, Iancu îi va convinge pe moţi să se declare
neutri în conflictul dintre armatele maghiare şi habsburgice
şi ţariste. " Nni, fraţilor, într-atât suntem de sinceri, Încât
toatf' pmm is iunile voasny• p1·ivot(• le credem. i"nsă dt/IY'I"e,
când târziu sunt osţfP.I dP. promisiuni către noi îndmptatP.,
dupâ ce cerâindu-le nu le-am do blÎmlit. niullÎndu-le nu le
am putut (!fla, după ce ne am macelat, după ce preo{imea

Ideea unirii Principatelor Române a fost propagată
în presă şi la întruniri de revoluţionarii paşoptişti munteni.
Astfel, ziarul " Pnmcul român " din 1 3 iunie 1 848 publica
apdul . . Câtrefi·aţii noştri din A1oldova ": . . Ceasul lihertaţii
a sunat pentru tot românul. Uniţi-va nt no i..fi ·ari de dincolo
de A1ilcm·; peste undele lui vli Înlindern hraţele. dorind cu
irifucwt! a vâ da sârulwl!uji"clţiei şi u liberlâţii. Munleunu

şi moldoveanu sunt toţi români. sunt.fi·aţt. o sinf!,urt'i naţie:
uniţi vâ cu noi. gon iţi pc tiranul a cărui nume \"a rămâne o
palâ vef:inic:â in istnria ţării. fnâlţaţi stindardul lihm1ăţii şi
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ŞI partP.a intPiif!.entti .�-au debilitar. ierţindu-se nu prin arme
dupâ cum poftesc legile unui rt'izhoi uman, ri prin .fi.trri,
dupâ ce lit popm7tl nosn·u a apus spiritul amieiţiei căh<' voi
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şi s-a Încuibat o aversiune În contră-vă Într-atâ!ă· În�·â! e�
fără amăgirea cuiva mai voieşte a primi sabta oncarw
tiran din Europa de ajutor Împotriva voastră; cu fiecare
firea ne-a aşezat în una patrie, ce împreună să asudăm cul
tivând-o şi Împreună să gustăm dulceaţa fructelor et. . . Pe
scurt: voim iară a vă spune, şi exclamăm; de credeţi În cer
un Dumnezeu şi pe pământ o patrie, luaţi alte mijloace de
a trata cu noi, convinge-veţi deplin, că între noi şi voi
armele niciodată nu pot hotărî, Însă nu întârziaţi, ca să nu
se Împlinească în voi cuvintele scripturii: " Că va intra
mirele şi voi nu veţi avea undelemn în candele voastre "20.

În toate părţile României de când istoria a ne spune căte
ceva despre Dacia "24 - scria Cezar Boliac în 1 853, iar
Mihail Kogălniceanu releva: . . Unirea Principatelor a fost
visul de am; ţelul isprăvi/ar marilor bărbaţi ai României,
a/ lui Iancu Huniad, ca şi a lui Ştefan cel Mare. ca şi a lui
Mihai Viteazul, a lui Vasile Vodă. ca şi al lui Matei
Basarab. Unirea Principatelor este singuml mod În stare
de a consolida naţionalitatea români/01; de a le da demni
tate, putere şi mijloace pentnt a implinii misia lor pe
pământ "25.

Revoluţionarii paşoptişti, datorită condiţiilor
interne şi externe nefavorabile unirii simultane a celor trei
ţări româneşti, au ajuns la concluzia că e oportun să se
meargă treptat în formarea statului naţional român, tăcân
du-se primul pas în unirea Moldovei cu Ţara Românească.
Nicolae Bălcescu arăta că " Revoluţia viitoare nu se poate

În acelaşi spirit, Simonffi J6zsef îi scria lui Iancu:

" Două elemente izolate între atâtea milioane de slavi,
românii şi ungurii au neapărată trebuinţă de o mai strân
săfrăţie. Doar astfel işi vor asigura existenţa, prin urmare,
cine seamănă discordie, ură şi produce vărsare de sânge
între două naţiuni surori este trădător al propriei naţiuni ".

Din păcate, în august 1 849 forţele annate inter
ventioniste habsburgice şi ţariste vor înfrânge revoluţia din
Ungaria şi Transilvania. Pentru a nu se mai repeta aceste
greşeli, Nicolae Bălcescu nota atenţionând încă odată cele
două naţiuni: " Astăzi vedem curat ca un acelaşi despotism

ne copleşeşte pe toţi românii împreună cu ungurii,
duşmanii de ieri şi toate popoarele Europei. Astăzi este
învederat pentru tot românul cuminte şi cu inimă că liber
tatea naţionalităţilor nu poate veni de la curţile Împărăteşti
şi din mila Împilatorilor şi a despoţilor, ci numai dintr-o
unire strânsă între toţi românii şi dintr-o rădăcină a tutur
or Împreună din solidaritate cu toate popoarele Împi
late "22.

mărgini a voi ca românii săfie liberi. egali, proprietarii de
pământ şi de capital şi .fraţii asociati la fapta unui progres
comun. Ea nu se va mai mărgini a cere libertatea dinlăun
tru, care este peste putinţă a o dobândi fără libertatea de
sub dominarea străină, ci va cere unitatea şi libertatea na
ţională. Deviza ei va fi dreptate, frăţie, unitate. Ea va fi o
revoluţie naţională "26.

Emigraţia şi-a intensificat activitatea la Paris şi
Londra, avea o permanentă legătură cu ţara. Ea s-a adresat
opiniei publice europene, tăcând cunoscută problema
românească, dorinţa şi voinţa românilor de a trăi liberi, într
un stat democratic unitar şi independent. Zeci şi zeci de
memorii, adrese, petiţii, temeinic pregătite au fost trimise
către cabinetele de la Londra, Paris, Sankt Petersburg,
Viena şi Constantinopol cu intenţia de a demonstra vechile
drepturi istorice ale românilor de a obţine o modificare a
punctelor de vedere potrivnice sau rezervate ale cancelari
ilor, fie o acţiune hotărâtă din partea acelor cabinete care
erau, în principiu, de acord cu ideea unirii Ţărilor române.
Un rol important în propagarea ideii unirii le-au avut ziarele
şi revistele " România literară ", " Steaua Dunării", " Zim

Înfrângerea revoluţiei n-a însemnat însă, şi înfrân
gerea ideii şi a strădanii lor. Cu toate măsurile drastice luate
de către reacţiunea internă şi externă, în vederea menţine
rii " ordinei interne ", n-au putut fi înăbuşite noile idei şi
idealuri proclamate de revoluţie: dreptate, libertate, inde
pendenţă şi unitate. Acestea nu numai că au continuat să
trăiască, dar au înregistrat progrese însemnate pătrunzând
în conştiinţa naţiunilor. Dând expresie unei gândiri şi
simţiri comune, unei voinţe de nezdruncinat, animând put
ernic pe toţi românii, Nicolae Bălcescu scria: .. Vrem săfim

brul", " România viitoare ", "Junimea română ", " Repu
blica română ".

Războiul Crimeii ( 1 853- 1 855) - punct culminant al
manifestării rivalităţilor şi conflictelor de interese existente
între marile puteri la mijlocul secolului al XIX-lea - a tăcut
ca soarta tărilor
române să intre din nou în combinatiile de
'
culise ale " concertului european ". Congresul de 1� Paris
1 856 - având scopul principal încheierea păcii şi resta
bilirea " echilibrului european " - a tăcut din cauza
moldovenilor şi muntenilor o chestiune europeană. Contele
Alexandru Walewski, reprezentantul Franţei a propus
unirea Principatelor Române într-un singur stat sub con
ducerea unui principe străin . Congresul a hotărât în cele din
urmă, datorită existenţei unor păreri deosebite, consultarea
popo-rului român, prin constituirea divanurilor ad-hoc.

o naţie, una puternică liberă prin dreptul şi datoria noas
tră, pentnt binele nostru şi al celorlalte naţii, căci voim
fericirea noastră, şi avem o misie de îndeplinit În omenire.
Aceste condiţii de putere de care avem nevoie nu le putem
găsi decât În solidaritatea tuturor românilor şi unirea lor
într-o singură naţie, unire la care sunt meniţi prin naţiona
litate, prin aceiaşi limbă, religie, obiceiuri, sentimente, prin
poziţia geografică, prin trecutul lor şi În sfârşit prin nevoia
de-a se păstra şi de-a se mântui. Dacă raţionalitatea este
sufletul unui popor, dacă câtă vreme el păstrează acest
semn caracteristic al individualităţii sale, acest spirit de
viaţă, el este învestit cu dreptul neprescriptibil de a trăi
liber, unitatea naţională este chezăşia libertăţii lui. este
trupul lui trebuincios ca sufletul să nu piară şi să nu se
amorţească, ci din contră să poată creşte şi a se dezvol
ta "23.
Decen iul, ce uneşte revoluţia de Un irea din 1 859
poate fi socotit o încordnre maximă a eii.lrl urilor pentru
infllptuircn croicci opere. Ideea unirii prezen tă în con:;; L iin(.a
oamenilor care sperau că, odată cu ca, să se împlincascâ w1
amplu program de rcf(mnc, Jubâmlca, pc zi ce trecea, o
foi1ii sporită, anlrenând în ncţiunc strntnrilc cele mai largi
ale poporului, en strângea într-un adevărat toren t revolu
lionar toată conşti inţa şi forţa unui popor, hotăr.it să-�i lău
re<L�că un nou Jestin istoric. .. Unireu !/oldovei cu Mun

tenia intr un sin!(ltr stat nu este o idee numui in capetele
câtorva români prea intinafi, nu este o idee ieşitâ din dez

huterile de la 1848 incoace. ca a jost scntimcmul naţional

În anii 1 856-1858 lupta pentru unire la români a
intrat într-o fază nouă, antrenând activ largi pături sociale,
toate spiritele înaintate ale societăţii româneşti, care înţe
legeau să acţioneze energic pentru fructificarea a posibi

l ităţi lor create de hotărârilc luate de Congresul de la Paris
privind Principatele i{ornâne, căul•in d s5 polarizeze toale
energiile nalionale în sl ujba în depli n irii mărelului ideal
Unirea. " Suveranitatea statului român, sâ strâlwtâ munţii,
nÎrnpiile şi dealuri!t· nua8/re. sli umple aerul. sli nisune ţJiÎ
nă li-1 unghiurile pămallfului cd{� mai dcparlafc!, ca lumea
intreagă să se tiu:rr:dinţeze că Unir ea este .\·tţflarea poporzt
lui nJinân, cc'i ea este g"LI'lll României. Unirea princ:i

patelur mt e o 111/ Ire ele elemente eterogene; ea e unirea ele
români cu 1vmâni. A1uldovenii şi muntenii sunt un singur
neam, o singurei /umilie, ei nu sunt nici moldoveni, nici
munteni. ci inm1,;i mman i " - a-;;a îndemna Oimilrie BrJ-
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Evolutia ideii de unitate la români

tianu într-o scrisoare trimisă de Ia Londra la l l /24 iunie
1 856 unioniştilor români27.
Acţiunile întreprinse de către revolutionarii români
f.itât în străinătate, cât şi acasă au început să�şi dea roadele.
In favoarea rezolvării problemei principatelor în conformi
tate �� cennţele yoporului român se pronunţau organe de
p �sa mfluen_te ŞI personalităţi de seamă ale vieţii publice şi
_
ştunţifice,
pnntre care: Edgard Quinet, Jules Michelet, Luis
Blanc, Ehas Regnault, Jean Henric Ubicini William
Gla�stone etc. �nirea - �cest drept şi aspiraţie a 'poporului
ro'!lan - avea sa fi� expnmată foarte sugestiv şi într-un tot
unitar de marele ŞI înflăcăratul patriot Mihail Kogălnicea
nu, în şedinţa Adunării ad-hoc din Moldova din 7 octom
brie 1 857, când declara: " Dorinţa cea mai mare, cea mai

. R?mânii a� înţeles că Unirea nu poate fi realizată
numm pnntr-o acţiune energică a fortelor interne care să
pună d!plomaţia .ell!opeană î� faţa unui fapt împlinit. Dând
expresie acestei Idei, Vasile Boierescu consemna în
" Naţionalul " din 1 4/26 august 1 858: " Puterile europene

ne-au dat garanţia lor, certitudinea că noi vom exista În
:iito� �ă, nu vom fi prad_a acelui care se va ridica spre a ne
mghtţt; msa_ restul depmde de noi. Depinde de noi dacă
vom �ti să păstrăm drepturile strămoşilor noştri, de a şti să
ne dam cele mat bune legi şi să Întărim ordinea socială şi
m�rală, să '!e angajăm pe adevărata cale a progresului; În
_ depmde de noi dacă vom şti
sfarştt,
să În.făptuim Unirea.
Europa ne-a ajutat, rămâne a ne ajuta noi Înşine. Noi
mulţumim Europei, că, cel puţin, ne-a arătat că Unirea
poate fi posibilă "3 1 .

generală, aceea hărănită de toate generaţiile trecute,
aceea care este sufletul generaţiei actuale, aceea care
împlinită vafacefericirea generaţiilor viitoare, este Unirea
Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească,
legiuită şi neapărată pentnt că În Moldova şi În Valahia
suntem acelaşi popor omogen, identic, ca nici un altul,
pentnt că avem acelaşi Început, acelaşi nume, aceeaşi
limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie,
aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri
şi speranţe, aceleaşi trebuinţe de îndestulat, aceleaşi ho
tare de păzit, aceleaşi dureri de trecut, acelaşi viitor de
asigurat, şi în .�fârşit aceeaşi misie de îndeplinit "28.

. Şi aş� V?� proceda românii, trecând peste voinţa
manlor puten, ŞI m temem! prevederilor Conventiei de la
�aris, �i vor alege acelaşi domn în ambele principate, la 5
1anuane 1 859, în Moldova şi la 24 ianuarie 1 859, în Ţara
Românească pe Alexandru Ioan Cuza, punând cele 7 mari
puteri în faţa unui fapt împlinit şi pe care ele trebuie să-I
recunoască, ca atare.
Unirea din 1 859 a reprezentat actul de voinţă al
întregii naţiuni române, încununarea luptelor pw1ate de
atâtea generaţii şi înaintaşi şi, în acelaşi timp, simbolul mar
ilor transformări economice şi social politice care reclama,
în mod obiectiv, înaintarea naţiunii române pe calea pro
gresului. Pe bună dreptate sublinia în 1 909 ziarul .. Tri
buna " din Arad: ,. Unirea.fiisese cea mai În,drăzneaţă şi cea

Adunările ad-hoc - organisme reprezentative ale
poporului român şi consultative pentru marile puteri - au
exprimat în pofida atâtor greutăţi şi manevre de culise a
marilor puteri, dorinţa de unire a moldovenilor şi munte
nilor. Cele două divanuri ad-hoc au votat fiecare câte o
motiune asemănătoare - Divanul ad-hoc din Moldova în 7
octombrie 1 857, iar cel din Ţara Românească in 8 septem
brie 1 857 -, în care se vedea hotărârea poporului român de
a crea un stat liber, înzestrat cu instituţii moderne şi demo
cratice.

mai Înţeleaptăfaptă a naţiunii româneşti. lndrăzneaţă pen
tru că s-a săvârşit Împotriva voinţei şi dorinţei tuturor ma
rilor puteri europene şi Înţeleaptă pentnt că după veacuri
de zbuciumări, părinţii patriei prevăzuseră În sfârşit, că
numai Unirea poate să fie pârghia de înălţare a neamului
românesc "32.

Făurirea statului modem român în 1 859 prin dubla
alegere ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza confirmă, în
egală măsură, patriotismul şi remarcabila abilitate a oame
nilor politici ai timpului care au ştiut să depăşească obsta
colele pe care interesele contradictorii ale acestora le aşe
zau în calea unirii. Decizia finală s-a datorat excepţionalei
abnegaţii pe care naţiunea română a arătat-o acestei cauze:
presiunea populară de la Bucureşti din istoricile zile de 2224 ianuarie 1 859, plebiscita, o mare aspiraţie şi-i dădea
trăinicia eternităţii. Tocmai acest lucru 1-a determinat pe
Mihai Kogălniceanu să declare în 1863: .. UNIREA, dom

După lungi şi contradictorii discuţii, reprezentanţii
marilor puteri au semnat la 711 9 august documentul intitu
lat Convenţia de Ia Paris, care cuprindea statutul internaţio
nal şi principiile de organizare internă a Principatelor.
Convenţia hotăra ca Moldova şi Valahia să poarte denumi
rea de: " Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei ", ele
rămâneau sub suzeranitatea Porţii, plătind tribut şi sub
garanţia celor 7 mari puteri semnatare ale Convenţiei; cele
două principate vor avea fiecare domnul său, adunarea sa
electivă, guvernul său, armata sa, capitale distincte.
Apropierea trebuia să se facă prin înfiinţarea Ia Focşani a
unei Comisii centrale cu scopul de a elabora proiectele legi
lor comune; a unei curţi de justiţie şi a unei curţi de casaţie
unice, aceeaşi organizare a armatei, în fruntea căreia se va
afla un singur şef suprem, ales prin rotaţie de cele două
principate, o banderolă albastră la steagurile deasebite ale
celor două principate29.

nilor, eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că Unirea e
actul său, individual, proprietatea sa exclusivă; Unirea e
actul energic al întregii naţiuni, e marea noastră con
quistă şi de aceea domnilor, nici chiar domnitontlui, dar
Încă un singur particular, nu-i recunosc şi nici nu-i voi da
vreodată dreptul acesta de a zice că el a făcut singur
Unirea... Nu domnilor, Unirea a făcut-o naţiunea care a
ales domn pentru ambele ţări cu misiunea de a realiza
Unirea''l3 .

Prevederile Convenţiei de la Paris reliefau cu clari
tate încă o dată poporului român dificultatea, dacă nu impo
sibilitatea, de a-şi vedea împlinit idealul prin bunăvoinţa
sau jocul de interese al puterilor străine, impuneau în mod
logic concluzia că numai prin luptă proprie hotărâtă, aspi
raţia realizării Unirii poate primi consacrarea. Câtă dreptate
av;ea Nicolae Bălcescu când, adresându-se românilor, scria:

Unirea Principatelor Române s-a bucurat de un
deosebit ecou în celelalte provincii româneşti, aflate sub
stăpânire străină, care dobândeau noi temeiuri pentru spe
ranţa lor permanentă de unire cu România. Alexandru Pa
piu Ilarian declara în 1 860: ,. Românii din Transilvania, în

tinpiira(ilm; [Jf� la uşile m iniştrilor lm: F:i nu vă vor du
nimir, rări niri nu vm; niri pnt. Fiţi gara, dm; a o lua voi,
fiindâi impâmţii. domnii şi hoicrii pâmântului nu duuJărâ

Împrejurările de faţă numai la Principate privesc, numai

,.In zadar veţi îngenunchea şi vă veţi ntga pe la porţile

numai aceea ce smulg popoarele. Fiti gata, dm: a vâ lupta
b(irbâreşre. C(ici, prin lucrure şi jerţf/re. prin sângele vt'irsar
poporul dobiÎndeşre conştiinţa drepturilor şi darnriilnr
sale "30.

de aici a)·teuptă semnul, numai de aici Îşi văd scăparea.

Când s-a ak's (.'tca dnmn, entuziasmul /a mmânii '/f"an-sil
vaniei era mai mare deccit in Principale "-'4. Ea a consti tuit
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punctul de plecare şi pârghia de Sllsţincrc a tuturor cfor
tul"i lm depuse pentru silvârşirca unitnţii nnţionn le şi !';tnmle,
nucleul cic ntrncţic pentru toMc provinciile româneşti ce se

aflau sub

stllpânirc slrăină.
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Secole de jertfe şi de neîntrerupte eforturi î�chi�ate
libertăţii şi progresului patriei au condus Î':l mo obte� ttv l a
_
actul istoric din 9 mai 1 877. Dând expresie vomţet ŞI aspt
ratiilor întregului popor român, parlamentul a procl� at �n
ac�a zi independenţa absolută a României. Marea vtctone
a poporului român de la 9 mai 1 877, cons mţită pri_n sânge
de armata română la Plevna, Rahova, Smardan, Ntcopole,
Belogradcik şi Vidin a fost întâmpinată cu satisfacţie de
forţele progresiste internaţionale, de popoarele care se aflau
angajate în lupta de eliberare naţională. Ea a . avut o �ez?
nanţă deosebită în spaţiul sud-est european ŞI balcamc, m
care sârbii, muntenegrenii, croaţii, bulgarii şi alte popoare
desîaşurau grele bătălii pentru scuturarea domin�ţiei. s�
ine. După război din 1877, Dobrogea, străvechi_ tentonu
românesc dintre Dunăre şi Marea Neagră s-a reuntt cu ţara.
Marile puteri, continuând politica de dictat, au rupt din tru
pul Moldovei cele trei judeţe Kahul, Izmail şi Bolgrad, care
au fost redate Rusiei.

a accelerat lupta pentru unirea Bucovinei cu România. Atât
mişcarea revoluţionară democratică, c t şi mişcarea pentru
A
unitate natională au actionat in acelaşt sens. Intr-un strans
paralelism s-au desfăşUrat şi eve�i�entele i� Trans_ilva
nia. La 1 8/31 octombrie se constttute Constitui Naţtonal
Român Central - format din 12 membri ai P.N.R. şi 6 mem
bri ai P.S.D. - " ca uniculfor care repre:::intă minţa popo
rului român ". Pe tot teritoriul acestei străvechi provincii
româneşti s-au format consilii şi gărzi nationale judeţene şi
locale, care activau sub conducerea Consiliului Naţional
Român Central.

�

�

Evenimentele din Transilvania au influenţat şi au
grăbit, la rândul lor, desfăşurarea celor din Bucovina, unde
la 1 5/28 noiembrie, Congresul reprezentantilor populaţiei
bucovinene, prin hotărâre unanimă a decis unirea necon
ditionată cu România; după 1 34 de ani de dominaţie stră
ină, Bucovina îşi ocupa locul cuvenit în cadrul României
Mari. Actul Unirii Bucovinei cu România a fost salutat cu
entuziasm de poporul român de pe întregul teritoriu al ţării,
prin numeroase manifestări, telegrame, scri-sori, prin presă
şi recunoscut pe plan intema�onal.

Unirea din 1 859 şi cucerirea independenţei de stat
în 1 877 au deschis o etapă nouă in mişcarea politică şi na
�onală a românilor, în viaţa economică, socială şi culturală
a ţării. Ideea libertăţii naţionale a cuprins gânduri le şi voin
ţa unor largi pături sociale, iar lupta românilor din teritori
ile aflate sub dominaţie străină, pentru drepturi politice,
economice şi culturale, găseşte un răsunet tot mai puternic
in întrega ţară.

Ultima scenă a impresionantei opere s-a petrecut la

1 Decembrie 1 9 1 8. Era finalul apoteotic care confererea
măreţia întregii opere, biruinţii asupra nedreptăţii. La 1
decembrie 1 9 1 8 s-au strâns la Alba Iulia, pe Câmpul lui
Horea, peste 1 00.000 de oameni, muncitori, ţărani, intelec

Revoluţia din Rusia, prăbuşirea ţarismului şi
îndeosebi victoria Marii Revolutii Socialiste din octombrie
1 9 1 9 a răsunat ca un îndemn înflăcărat la luptă pentru reali
zarea aspiraţiilor de libertate şi autodeterminare ale tuturor
popoarelor lumii. Decretele asupra păcii şi Decretul asupra
pământului au dat un impuls luptei de eliberare a românilor
din cele două imperii multinaţionale, ţarist şi austro-ungar.
Prima provincie, care s-a unit cu vechea Românie, a fost
Basarabia. La 24 octombrie " Congresul militar român " a
proclamat solemn şi oficial autonomia politică a Basarabiei
şi a hotărât constituirea în cel mai scurt timp a Sfatului Ţării
şi convocarea unei Adunări Constituante a Basarabiei. La
27 ianuarie 1 9 1 9 Sfatul Ţării proclamă independenţa Repu
blicii Moldova.

tuali, meseriaşi, veniţi să consfinţească actul legic, obiectiv
şi progresist de încheiere a procesului de formare a statului
naţional unitar român. La Adunare erau prezenţi 1 228 de
delegaţi, 940 aleşi prin vot de cercurile electorale şi 288
delegaţi ai organizaţiilor politice, economice, culturale,
religioase, militare şi sportive de pe întregul teritoriu al
Transilvaniei. Adunarea de la Alba-Iulia din 1 Decembrie
1 9 1 8 a adoptat istorica Rezoluţie de la Alba Iulia prin care
Marea Adunare Naţională a proclamat solemn " Unirea

Transilvaniei si Banatului cu România pentru toate
veacurile "36.

Caracterul cvasiconcomitent al hotărârilor de unire
cu România - 27 martie, 28 noiembrie şi 1 decembrie
1 9 1 8 -, conţinutul aproape identic al programelor
mişcărilor de eliberare naţională a românilor, componenţa
forţelor sociale participante la această luptă, caracterul
plebiscitar al hotărârilor luate au ilustrat şi au dovedit uni
tatea de aspiraţii, comunitatea idealului naţional - făurirea
statului român unitar.

Dând glas opiniei exprimate de masele largi popu
lare, Sfatul Ţării a adoptat cu majoritatea covârşitoare de
voturi - 86 pentru, 3 contra şi 36 abţineri - hotărârea " unirii

pentru totdeauna a Republicii Moldoveneşti cu mama sa
România, cu respectarea drepturilor minorităţilor, şi a
votului universal egal secret şi direct, a credinţei, a ade
vărului şi a tuturor libertăţilor obşteşti ce vor fi garantate
prin constituţie "35.

Formarea statului naţional unitar român a fost opera
întregului popor român, lupta activă a cărturarilor, ţăranilor,
muncitorilor, preoţilor, învăţătorilor şi a altor categorii
sociale: Vasile Goldiş s-a ridicat împotriva acelora care au
încercat să falsifice adevărul istoric.

Către sf'arşitul anului 1 9 1 8, încheierea procesului
de formare a statului national român unitar intră într-o nouă
etapă de dezvoltare. Destrămarea monarhiei austro-ungare
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L'evolution de 1 'idee d'unite nationale chez les Roumains
Le forgement de I' Etat national unitaire roumain en 1 9 1 8 c'est le resultat naturel des luttes seculaires et ininterrompues portees par le peuple
roumain pour la liberte et l'independence. En faisant face aux dures hostilites de l'histoire le peuple roumain, l'_un des plus vieux de ! ' Europe, a donne de
nombreuses immolations pour affirrner sa volonte ferme de vi vre librement ct independement, pour !'unite de I'Etat, pour le progres materiei et spirituel du
pays.Durant des generations notre peuple a ete oblige de mener une lutle incessante pour defendre la terre ancestrale, de remplacer souvent les outils de tra
vail par l'epee, pour assurer les conditions necessaircs pour son developpemcnt materiei et spirituel.
C'est par le prix des luttes dures conduitcs par des personali les remarquables tels que Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan
cel Mare, Radu de la Afumaţi, Pctm Rareş, Ioan Vodă, Mihai Viteazul, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncovcanu, D. Cantemir, que les Roumains se
sont opposes avec achamment aux tendance> d'expansion des monarchies feudales, en contribuant par cela ă la defense de la civilisation curopeene.C'est
dans le feu de la lutle pour l'independence que la necessitc imperieuse du forgcment d'un front comrnun des Pays Roumains et la realisation de !'unite poli
tique de ceux-ci se contoure de plus cn plus, objectif realise par Mihai Viteazul en 1 600 quand il s'intitulait: "Moi, Mihai Voievod par la pitie du Dieu,
seigneur du Pays Roumain, de 1 'Ardeal et de tout le pays de Moldavie...
L'Union realisce par \1ihai Voievod Viteazul, bier qu'elle ne fut pas durable, avait ete un objectif ă realiser pour les successeurs, soit aux XVII-a
et XVlll-a siecles, soit par les revolutionnaires de 1 848, soit par les generations d'unificateurs du peuple et du pays. L'Union des Roumains dans un seal
etat exprimee clairement pendant les revolutions de 1 82 1 et 1 848-1 849 a ete soulignee par N. Bălcescu en 1 850 quand il ecrivait: "L'Union nationale fut
le reve aime par nos braves voivodes, par tous nos grands hommes. qui ne contenait en soi l'individualite et la pensee du peuple roumain pour les montr
er au mondc. C'est pour ce revc qu'ils vecurent, travaillerent, souffrircnt et mourirent. C'est pour lui que Mircea cel Bătran et Ştefan cel Mare lutterent toute
!cur longuc vie ct tirerent sur cux la tcrriblc opprcssion des Turcs, c'cst pour lui que Mihai Viteazul tombs tue sur le champ de Turda, c'est pour lui que
Serban Cantacuzino but de la poison, c'est pour lui que Horea souffrit la ternble mort sur la roue".
Grăce aux conditions internes et externes defavorables les Roumains realiseront leur unite en etapes: 1 859 - L'Union de la Moldavie avec Ţara
Românească sous le reb'11e de Alexandru Ioan Cuza; 1 877-1 878 - la conquete de l ' independence d'Etat de la Roumanie et l 'union de la Dobrogea avec la
Roumanie; 1 9 1 8 - l'union de la Basarabie le 27 mars ! 9 1 8 avec la Roumanie, le 28 novernbre 1 9 1 8 l'union de la Bucovine avec la Roumanie el le 1 -a
decembre 1 9 1 8 l'union de la Transylvanie avec la Roumanie. Le fin du processus de forgement de l'Etat national unitaire roumain au 1 -a Decernbre 1 9 1 8
a ete aprecie ă sa juste valeur par les contemporains lorsqu'ils disaient que c'etait "l'acte politique supreme de l'union du peuple roumain tout entier, for
mant un somrnet eterne dans l 'histoire du peuple, c'est le point culminant parei! a un nimble d'apotheose d'un long processus, necessaire historiquement
1 9 1 8 l'union de la Bucovine avec la Roumanie et le 1 -e decembre 1 9 1 8 l'union de la Transylvanie avec la Roumanie.
La fin du processus de forgement de I'Etat national unitairc roumain au 1 -e Decernbre 1 9 1 8 ete apreciee a sa juste valeur par le contemporaines
lorsq'ils disaint que c'etait "L'acte politique supreme de l'union du peuple roumain tout entier, forrnant un sommet eterne dans l'histoire du peuple, c'est
le pont culminant parei! a un nimbe d'apotheose d'un long pr6cesseus, necessaire historiquement".

Camelia Datui

Profesor. L i ceul Teoretic

•• Unirea"
Tg.Murcş

Aurel Galea
Pruf., Dr. , Uni versiluleu Ecologicll .,Di mitrie Cantemir"
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31 3

www.cimec.ro / www.mncr.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 315-320

Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru
desăvârşirea unităţii nationale româneşti

Pompiliu Nistor s-a născut la 1 6 octombrie 1 883, în
comuna Arpătac, din judeţul Trei-Scaune (azi Covasna),
fiind al doilea copil al preotului Dionisie Nistor. Şcoala pri
mară a urmat-o îp satul natal şi în SatuLung, iar liceul 1-a
făcut la Braşov. In anul 1 902, s-a înscris la facultatea de
Medicină a Universităţii din Budapesta. Î n penultimul an
de studiu, în 1 906- 1 907, viitorul medic a fost ales preşe
dinte al Societătii "Petru Maior" din capitala Ungariei!.
Cunoscându-1 foarte bine, Onisifor Ghibu îi evidentia ca
lităţile literare şi artistice arătând: " medicinistul Po'mpiliu
Nistor, băiat serios, cu o fhtmoasă cultură literară româ
nească, cu aptitudini pronunţate pentru muzică şi care
cânta fhtmos din vioară. Mai era pe deasupra şi un carac
ter integru şi un român bun, cu interes pentnt trecutul,
prezentul şi viitont! neamului "" ·

ea cântecele noastre naţionale şi părţile de operă pe care
nu le-am uitat"S.
O săptămână mai târziu, P. Ni stor îi scrie din nou lui
O. Ghibu interesându-se de situatia din Transilvania dacă
unii deputaţi ai noştri sunt refitgfaţi În România ". A�torul
mesajului era convins că situaţia refugiaţilor aflaţi în regat
ul român este dificilă deoarece e foarte uşor să fiţi tim
braţi de trădători ". El cerea noi veşti despre starea lucnt
rilor din Transilvania şi despre pourparles-urile dintre
corifdi noştri şi dintre unguri "6.
..

..

În martie 1 9 1 6, P. Nistor trimite o altă scrisoare lui
O. Ghibu, semnată " Un vechi tribunist " El înfăţişează teri
bila luptă sufletească ce se petrece în sufletul prizonierilor
ardeleni din Rusia. " Am luptat - spune el - la început pen
tru o cauză ce nu-i a noastră şi pe care n-am priceput-o.
Acum am intrat cu tot sufletul În armata română ca să lup
tăm pentru cauza noastră ·'. El îşi exprima totodată temerea
legată de neintrarea României în război. Acest lucru ar fi
extrem de grav pentru prizonierii ardelelni deoarece noi
expunându-ne odată pentru ea, nu ne mai putem întoarce
la rosturile noastre în Ardeal, nu pricinuim oare prin
aceasta românismului însuşi o imensă pagubă? Căci dacă
Ardealul Îşi pierde pe oamenii care deocamdată sunt aici
În Siberia, de unde s-ar mai putea Întoarce acasă, spre a
cere dreptate, pe seama popont!ui de dragul căruia am
sângera!; oare această pierdere nu constituie un mare cap
ital, ce nu poatefi trecut cu vederea? ". Mesagerul acestor
români aflaţi la mii de km. de patrie prezintă zbuciumul
sufletesc al camarazi lor săi din lagăre aflaţi într-o istovi
toare luptă între îndoială şi speranţă ". Ei nu vor să rămână
" copii ai sl!ferinţei prin vina nepăsării ori trădării ţării " şi
nici nu vor să se întoarcă acasă "câtă vreme există domi
naţie austro-ungară " . P. Nistor încheie însă, optimist
Totuşi nădăjduiesc! "7.
.

După absolvirea Facultăţii de Medicină şi obţinerea
titlului de doctor, în 1 908 P. Nistor a lucrat în diverse locuri
şi având funcţii diferite. Mai întâi, îl găsim medic secundar
la spitalul din Arad, apoi a servit în armata austro-ungarp.,
iar din 1 9 1 O a lucrat la circumscripţia medicală Zărneşti. In
1 9 1 4 este înrolat în armata monarhiei dualiste, participând
la răz]?oi pe frontul rusesc din Galiţia, fiind medic locote
nent. In anul 1 9 1 5 a căzut prizonier în Galiţia şi a fost dus
în Siberia, la Başkiria, în lagărul din B irak. El a lucrat ca
medic în lagărele de prizonieri şi în spitalul civil al oraşului
Biisk3.
În data de 1 8 martie 1 9 1 5, P. Nistor trimite fostului
său coleg de la liceul din Braşov şi de la Universitatea din
Budapesta, Onisifor Ghibu, un mesaj în limba germană.
Scrisoarea, care a sosit la Bucureşti în 20 aprilie, îl infonna
pe Ghibu că prietenul său se afla la Novo-Nicolaevsk în
Siberia de două luni. Autorul mesajului precizează că o
duce foarte bine, deoarece lucrează într-un spital unde sunt
trataţi prizonierii, având " o viaţă de burghez ". P. Nistor
condamnă prima conflagraţie mondială, deoarece
" Războiul a fost mai cumplit decât îmi închipuiam.
Oamenii noştri au căzut În mase. Este uşor să priveşti
războiul de acolo de acasă. Scrie-mi cum staţi în România
şi ce e acasă în Ardeal? Câţi aţi trecut în ţară şi ce aveţi de
gând să faceţi? Eu sunt cu totul dezorientat "4.
Tot din Novo-Nicolaevsk, P. Nistor expediază o
nouă scrisoare lui Onisifor Ghibu, publicată în Tribuna din
Bucureşti la 15 noiembrie 1 9 1 5. Autorul depeşei prezintă
câteva amănunte despre viaţa în prizonierat, faptul că are o
locuinţă spaţioasă cu lumină electrică, cu o sufragerie
. frumoasă şi ceea ce constituie un lux agreabil. un gramn
..

jim. ,...,'uji·ageria serveşte de .mlon şiji11noir ". l'. N istor arată
in conlinuan..: , că a reu!;> il să ci tească . . o mulţime de scrieri
de Bourget, Maupassant, Anatole Fran(·e, Duma.\· Jiul,
Daudet, PrJvust. Mirabeau, vu ltuire ". Scmnntnml scrisorii

a

îşi informcnzi'i prietenul eli şi-n c umplir t o vioara, . . nu un
Stradivarius ", dar destul de hună . .pentru a putea cânta pe

..

..

"

Într-o nouă scrisoare, către O.Ghibu publicată în
Tribuna din 1 mai 1 9 1 6, P. Nistor arată că în tot timpul cât
a servit în armata austro-ungară a fost dezinformat de
autorităţile militare şi de presa maghiară care publică ştiri
false " In special, despre ţinuta României am fost în mod
conştient ţinuţi în rătăcire. S-au dat ordine de zi formale
(de ex. ordinul către reg. 50) că Romania luptă alături de
noi la aripa dreaptă; că România Înaintează peste Basa
rabia spre Odessa( .. ). Nu puteam crede însă, cu toate
acestea, nici în intrarea României alături de Austria. Nu
aveam deci speranţa liberării noastre definitive. Cu toate
acestea, ne-am făcut datoria de soldati şi de români, dar
.f?trâ nici o insujleţire, vâ asigur "X.
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1\cest pu n ct de vedere nu esre singular. Şi alţi pri
zoJticri gândcau la Ici. Ei au trecut în liniile ruse, deoarece
nu dorenu sli turte pentru o cauza străină . Această stare de
i nccrtituuine dezvăluie scrisonrcn lu i Pompi l i u Nistor pu
blicatii în numărul din 1 5 mai 1 9 1 6 al gazetei Trihuna.
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CONSTANTIN 1. STAN

"situaţia sufletească din
România e aşa de puţin clarificată şi aşa de tulbure ".
Semnatarul mesajului preciza că

Autorul era împotriva organizării campaniei armatei ro
mâne în Bulgaria după cum cereau unii generali. P. Nistor
arată că în acest caz " am fi în drept să cerem socoteală

că trec deseori prin Kiev ".

La 1 2 decembrie 1 9 1 6, gene
ralul Cârlova îi informează pe voluntari că ,.guvernul a

ajuns, în sfârşit. de acord cu guvernul nts şi pmbabil în
zece zile vom trece sub comandă mmână "15.
Totuşi, speranţele îndreptăţite ale prizonierilor ro
mâni nu au fost materializate. deoarece autorităţile române
amânau rezolvarea problemei. De aceea, reprezentanţii lor
au întocmit şi înaintat un memoriu Legaţiei României din
Petrograd prin intermediul bucovineanului Gerowski, în
care este prezentată situaţia lor grea, cerând sprijin auto
rităţilor româneşti pentru a le permite să lupte pe front ală
turi de armata romană. Cabinetul de la Iaşi nu se grăbea
însă, să satisfacă această cerere justă a prizonieri lor români
din Rusia datorită situaţiei critice care exista în Moldova.

României: de ce ne-a înşelat atâtea decenii - de ce a lăsat
să crească în noi speranţa? ".
În afară de P. N istor au expediat scrisori gazetei
Tribuna din Bucureşti şi alţi prizonieri. Astfel, în numărul
20 al acestei publicaţii este tipărită o scrisoare din Tomsk a
candidatului de avocat din Sibiu, dr. Laurian Gabor. El era
plin de speranţa în intrarea României în război de partea
Antantei : . . Aşteptăm în toată ziua, pentru noi, cel mai mare

eveniment a/ lumii, intrarea României în război împotriva
Austro-Ungariei. Numai atunci vom putea respira uşuraţi
de toate greutăţile ce ne apasă sufletele. Suntem convinşi
că în cazul acesta vom fi transportaţi în ţară şi ne vom
putea �păla pata morală vărsându-ne sângele pentru
neam " 1 °. De asemenea, în ultimul număr al revistei
Tribuna a fost publicată o scrisoare a învăţătorului Pom
piliu Popa din Boianul de pe Târnave: " De aproape doi ani
de zile am suferit mult, până ce am ajuns aici (în captivi
tatea msească). Vă rog frumos. trimiteţi-mi un dicţionar
româna-rus şi viceversa, dacă se poate. sau carte care
trece graniţa. Sper că ne vom revedea la Bucureşti, �pre a
trece Carpaţii " 1 1 . După intrarea României în război de

Motivându-şi această atitudine, trimisul guvernului
român, generalul Constantin Coandă preciza că această
regiune va,fi evacuată şi ,.nu este cazul sâfie duşi voluntari
acolo "1 6 . In faţa acestor repetate demersuri ale prizonie
rilor, guvernul de la Iaşi a fost nevoit să trimită la Damita
'
pe locotenent-colonelul Pietraru. La 1 februarie 1 9 1 7, e! a
discutat cu V Deleu şi P. Nistor problema organizării vo
luntarilor români din Rusia. Delegatul cabinetului român a
constatat o creştere a moralului prizonierilor, ca urmare a
unor contacte mai strânse cu reprezentantii autoritătilor
româneşti. Majoritatea lor covârşitoare era f�rm hotărâtă să
continuie lupta până la victoria finală. Înfătişând această
s�r� de spirit, It. col. Pie.traru arăta în raportul adresat supe
.
nonlor după această VIZltă: " Ofiţerii şi soldaţii mi-au făcut

partea Antantei, în august 1 9 1 6, prizonierii români din
Rusia încep să se organizeze. Punctul de concentrare a fost
lagărul de la Darniţa de lângâ Kiev. La început au fost
admişi să se adune aici numai ofiţerii, " intelighenţia ", nu
şi s�ldaţii. Dr. .Pompiliu Nistor a ajuns acolo pe la începutul
lun! I . d�ce�bn�, unde s-a întâlnit cu alţi fraţi transilvăneni
sosiţi dm d1fente lagăre. Imediat, voluntarii s-au organizat.
voluntar
Ei au creat un comitet executiv condus de ofiterul
'
sălăje�, Victor �eleu, ajutat de un locţii tor, Olimpiu
Andrei, precum ŞI şapte seniori, între care se afla şi
Pompiliu Nistor. Vasile Chiroiu îndeplinea funcţia de se
cretar, iar Ion Vescan era ispravnic. Comitetul voluntarilor
din Darniţa s-a preocupat şi de întemeierea unui ziar româ
nesc care să exprime punctul lor de vedere. În acest scop a
fost creat un comitet de redacţie compus din profesorii
Emanoil Isopescu, Simion Gocan şi dr. P. Nistor, dar inter
venţ a cenzurii ruseşti a zădărnicit această acţiune. Totuşi,
Vasile Paşca a redactat revista litografiată . . Gura Satului "
având caracter literar-umoristic l2. A fost întemeiată o or
chestră instrumentală şi un cor bisericesc sub conducerea
cunoscutului bas, Aurel Medrea, absolvent al Seminarului
teologic din Sibiu şi al Conservatoriului din Viena. A doua
zi de Crăciun, în 1 9 1 6 s-a slujit în lagăr liturghia de către un
preot rus, ajutat de diaconul greco-catolic, dr. Simion
Gocan de la Oradea, în timp ce corul voluntarilor a cântat
liturghia lui Gheorghe Dima de la Braşov. . . Nicicând -

cunoscut că demult au cemt să lupte în rândurile arinatei
române pentnt ca asţfel să contribuie la unirea tărilor
surori. Ei aşteaptă măsurile necesare ca să fie tri�işi în
armata română "17.

În �arate! . şi autorităţile române s-a,u ocupat de
recrutarea Şl orgamzarea voluntarilor români. In acest scop,
s-a creat . . Serviciul Central al voluntarilor români de peste
hotare ", iar pe lângă Marele Stat Major s-a constituit
. . Bimul Ardel�ni-bur;ovineni" care se în îngrijea de recru
tarea voluntanlor18• In această atmosferă, într-o adunare a
voluntarilor ţinută la 1 O aprilie 1 9 1 7, dr. P. Nistor a prezen
tat propunerea de a se redacta un Manifest către Guvernul
provizoriu rus şi c�tre guvernele tuturor ţărilor aliate şi neu
tre pentru a le mforma asupra situatiei românilor din
Austro-Ungaria.

i

·

Autorul propunerii arăta cu acest prilej că " de la
nici un popor apăsat, care voieşte săfie libe1; nu s-au auzit
atât de puţine proteste în contra jugului ce-l poartă ". El

subliniază că la celelalte popoare din Austro-Ungaria s-au
prod� acte de dezertare în masă, răscoale şi conjuraţiuni.
P. N ! stor �o�damna, �u acest prilej, pe cei care au făcut
manifestaţi ŞI declaraţn de loialitate fată de autoritătile de la
Viena şi Budapesta. Cunoscutul medi� aprecia toate aceste
acte drept .. o trădare de neam, care nu i se poate ierta
n�m nu�" . . El sublin.iază că numai refugiaţii ardeleni şi
banaţem dm Romama sunt animaţi de dorinţa de a lupta
pentru un sfănt ideal al reîntregirii nationale. Un alt factor
liber îl constituie voluntarii ardeleni di'n Rusia care " ne-am
prezentat credincioşi la apelul naţiunii ". P. Nistor atrăgea
atenţia că mi i le de pri:wnicri români a!la�i la Oamila nu s

�

scria PNistor - poate n-a avut serviciul divin mai mult
farmec şi nu a zguduit mai adânc ca această înfrăţire ntso
română, ortodoxa-unită. Pentnt pomenirea Regelui Ferdi
nand, a reginei Maria şi a soldaţi/ar români i-am mulţumit
preotului rus prin cântarea imnului rusesc, iar la sfârşit am
cânta! cu toţii cu lacrimi în glas: Deşteaptă-te Române.' " 1 3.
Tot acum s-au pus bazele unei societiiti cu !turnle cu
sediul la Universitate. Profesorii ţineau cursuri voltmtru·iior

Î11 pufiua ac.:c.:stur ÎHc.:c.:I diri, lc.:găturile cu statul
roman erau foarte slahe. Martor al evenimentelor. dr. P.
N i stor scria in amintirile sale că . sositi la !Jarni(a, multâ
vreme n-am avut nici o legâturcl cu statul român, nici o ştire
de.,pre ce se \'U hotiiri cu no i . Oe�i au (osl lrimise mesaje
Dt:
la laşi in dese rânduri nu a susil
- continuă medicul ofiţer - . . wn ui11fa sti tH'<:'rrt ÎnftÎiniri şi
ştiri de la curierii omâni de.\pre care cif/asenim
sâ

au rnam fcstat pu bli c , . nu ne-am spus cuvântul nostru cu
glas tare ". El elogia revolutia rusească care a schimbat cu

privitoare la limba română şi istorie14.

totul faţa l ucruri lor. De accc�. rolul poporului a crescut con
siderabil, deoarece .. Azi şi-n Fiitur tot mui mull suurtu lumii

.

"

afh�m

r

nici un rftspuns.

se

decide in casa ţăranului şi-n atelierele muncitorului(. . . )

Râ:::bo iul se poartă astă:::i in numde lihertâţii popoarelm; al
dreptăţii şi al păcii pentru toţi oamen ii " . Românii trebui e

ac�::�:a:

w c.:pttuilU! naJiunalc.: lc.:giti m c.: . . . Ar.fi o crimii dacii nici azi
1111 s-ar au:::i glas ul nostru. dacii şi acum am lipsi sâ ne
sll. protite de aceste momente favorabile pentm reafmn..1rca
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Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvârşirea unităţii naţiona le române
şti

spunem cuvântul, prin care să arătăm că războiul nostnt,
de asemenea, este În numele democraţiei, În numele drep
tului elementar a/fiecărui popor capabil de viaţă, de a-şi
hotărÎ singur soarta, a-şi alege singur statulpe care voieşte
să-lfonneze sau la care voieşte să se alipească " 1 9.

birowilor de presă din capitalele Antantei, reprezentanţilor
diplomatici ai ţărilor aliate acreditaţi la Petrograd şi publi
caţiilor romnâneşti . Au fost aruncate ziare cu conţinutul
manifestului în liniile de luptă unde acţionau ostaşi i români
din armata austro-ungară pe fronturile din Rusia şi Italia2 1 .

Tot cu acest prilej s-a constituit o comisie pentru
redactarea manifestului formată din dr. V. Deleu, dr.
Octavian Vasu, dr. Nicolae Nedelcu, dr. Gavril Iuga, dr.
Vasile Chiroiu, dr. Trifan Ghilezan (avocaţi), Simion
Gocan şi Emanoil Iosipescu (profesori). Rolul principal în
redactarea manifestului 1-a avut medicul P. 1'\'istor. Acest
document intitulat " Manifest al voluntarilor români arde
leni şi bucovineni" cunoscut şi sub numele de "Declaraţia
de la Darniţa" a fost adoptat în cadrul adunării voluntarilor
români din acest lagăr la 1 3/26 aprilie 1 9 1 7.

D e asemenea, documentul a fost expediat cabinetu
lui de la Iaşi. Sarcina înmânării manifestului a fost încre
dinţată lui Octavian Goga care trebuia să predea textul
declaraţiei autorităţilor române de la Iaşi. Acesta însă, nu a
luat apelul deşi s-a oprit o zi la Kiev, dar nu a ajuns în Dar
niţa. Atunci, O. Ghibu a primit documentul " lăsându-se la

buna mea apreciere, să-I prezint sau guvernului, sau rege
lui, sau Marelui Cartier"21.

Propaganda făcută în jurul Declaraţiei şi-a atins
scopul, deoarece ea a avut o influenţă mare asupra aliaţilor.
Ambasadorul Franţei la Petrogred, Mawice Paleologue �
atras atenţia corpului diplomatic atât asupra importanţei
sale politice, cât şi referitor la consecinţele de ordin naţion
al fată de monarhia austro-ungară, care contestă existenţa
vreu�ei dorinţe şi voinţe a românilor din Transilvania de a
se uni cu România23.

Apelul exprima angajamentul voluntarilor români
din Rusia de a continua actiunea armată în vederea înfăp
tuirii unitătii nationale. Ei· erau hotărâti să intre în luptă

"pentru mdepli�irea idealului nostru d� a uni tot poporul,
tot teritoriul românesc din monarhia Austro-Ungară În una
şi nedespărţila Românie liberă şi independentă ":

Semnatarii declaraţiei scoteau în evidenţă justeţea luptei
românilor transilvăneni pentru înlăturarea jugului austro
ungar. Era însă, necesară destrămarea monarhiei d�aliste.
Până la realizarea acestui deziderat, Austro-Unga-na va fi

" un cuib de viespi care va ameninţa În continuu pacea şi
viaţa liniştită a Europei Întregi". De aceea, toate popoarele,

care compun acest stat anacronic, trebuie să se unească
pentru a putea forma state independente.

Voluntarii aveau convingerea fermă că destrămarea
dublei monarhi i era singura soluţie. "Astăzi, noi rom�n_ii c�

şi celelalte neamuri subjugate, ne-am convins d�fimtiv ca
nouă ca români nu ne mai e posibilă existenţa tn cadrele
statului austro-ungar". Foştii soldaţi români din �11_1_1ata
austro-ungară se pronunţau cu tărie în favoar�a unim cu
patria mamă deoarece " În limbă şi cultură, m structura

socială şi În Întreaga noastră fiinţă etnică şi politică f�r-.
măm un trup unic, nedespărţit, cu toa!e ce{elalte pa_rţr
constituite ale naţiunii ". Din aceste motive, e1 se angaJau
" ne punem În cumpănă tot ce avem, viaţa şi aver�a noas
tră,femeile şi copii noştri, viaţa şifericirea urmaşrlor_ n�f
tri şi nu ne vom opri, până nu vom Învinge ori vom p1en · .

Încorporarea teritoriilor româneşti aflate sub domi
natia imperiului dualist urma să se împlinească " În numele

Actul a fost preluat şi de reprezentanţii Misiunii
Patriotice Româneşti - Vasile Lucaciu, Vasile Stoica şi
preotul Ioan Moţa, aflaţi în drum spre S.U.A. Ei au poposit
două zile în Darnita, unde s-au întâlnit cu V. Deleu, P.
Nistor, O.Vasu şi V�sile C. Osvadă. Unul dintre ll)isionari,
V. Stoica scria peste mai bine de un deceniu că ..In tabăra

de la Darniţa a fost un entuziasm şi o înduioşare penf171
care nu se găsesc cuvinte, erau Întâile rândunici care
anunţau nerăbdători/ar noştri voluntari sosirea primă
verii "24.
Declaratia de la Damita a avut o semnificaţie
istorică majoră fiind socotită ' de mulţi c<?ntemporani
"prima Alba Iulia ". Ea a consti�uit un p�t�mi: ascende�t
moral. Sesizând acest lucru, P. Nistor sublima ca apelul dm
1 3/26 aprilie 1 9 1 7 a avut efectul unui balsam pe�f171 arde_

lenii refugiaţi, care În acele momente grele rasuflau_ 111
sfârşit şi prindeau noi speranţe "15. La rândul său, � : Ghibu
îşi amintea mai târziu că " manifestul zeci�or de m�1 de vo
luntari români de la Darniţa(Kiev) dm apnhe 191 7
declară În faţa Aliaţilor dreptul Ardealului de a-şi hotărÎ
singur soarta În sensul unirii cu România 26
..

În paralel, voluntarii români �in Rusia au s��i lit
_
_
strânse legături cu studenţii basarabem de la unive
':'I�ţiie
din Kiev şi Odessa. Aceştia din urmă au făcut dese VIZite m
lagărul de prizonieri din Damiţa. O ase�enea întâl �ire a
_ ofiţerulUI vol
avut loc în ziua de 1 9 martie 1 9 1 7. Potnvit
untar ardelean, dr. Pompiliu Nistor la această întâlnire au
participat 24 de studenţi basarabeni, opt ofiţeri di� Regat.
Dintre studentii basarabeni, martorul ocular ammtea pe
Vladimir Caz�cliu, M. Mihailovici şi Popovici. Această
întâlnire a prilejuit ţinerea unor discurswi ad-hoc.
"

dr�ptuluifiecărei naţiuni capabi�e de viaţ� şi Îl� stare de a-.
şi hotărî singură soarta, de a-ŞI alege su:gura statutu_l şr
forma prin care voieşte să guverneze_". DIn aceste motl':e,

semnatarii declaraţiei se opuneau oncărei_ f�rme �� exis:
_ motlvand ca
tentă a românilor în teritoriul Austro-Unganei
orice legi cât de frumoase ar fi nu vor respecta drepturile
românilor. Dubla monarhie nu era altceva decât " un con

glomerat de ţări răpite prin forţă krutală, fără consim
ţământul naţiunilor". Ea trebuie să dispară.

Manifestul protesta împotriva măswilor opresiv�
luate de autorităţile austro-ungare, care au condamnat mn
de oameni la moarte sau la ani grei de închisoare. De aceea,
se impune înfăptuirea uni�ţii naţion.�le deplin�. �e��
, sa şi
realizarea acestui scop nobil, voluntam erau hotaraţi
:
sacrifice viaţa şi averea, declarând că oferă " braţul ŞI san

ge/e nostru tânăr pentru întntparea idealului nostnt:
Sângele nosflu nu se va vărsa în zadar. Credem .(erm c�

P. Nistor i-a salutat pe solii studenţilor ba�arabeni,
precizând că legăturile care s-au stabilit �tre fraţi nu �u��
întâmplătoare, ci " o urmare logică şifata_{a a evol�ţiez_ rdeu
naţionale ". Vorbitorul a arătat că ardelenii, .m special, .�·unt

foarte fericiţi că prin revoluţia rusească au scăpat rje
sim(ământul dureros ce-l aveau, căci ţara mamă " de eate
ori s-a gândit să-i elibereze a trebuit să-i jertfească pe
basarabeni ".

În numele voluntarilor arc.lclt:ni a vorbit o fi lerul
Vi ctor Deleu cnre, po tr v i t aceluiaşi contemporan, a rostit
" u mişcutuare vorbire, făcând iroana , vieţii naţionale in

i

i'ntre viitoarde sfafe./i?ricife. naţinnah� şi d(�mo(:ratwe va ft
şi România tuturor mnu.Îni/or "20.

a

li>st tradus i11 liiHuik Jlam.:�;L.<i, engle.di

şi rusă, ti ind trimis guvernului provizoriu, cornitet� lor
_
mtuu..,ilonlor :;;i solc.la�ilor c.lin Pclwgrad, M oşenv� �· � 1cv,
ziarelor :;; i revistelor ruse�li, franceze, engleze ŞI Ital i ene,
Memoriul

.

317

afle pt'irţi nulr}�inuşe din Stilai "· In cuvann�l s�u, studentul
G. Cazacliu a exprimat solidarit<Jtea s l ud en pm n hm;ar�hene
cu cmJ7n nnţionn ll'l, elogiincl hot;lr:irea Fratilor anldem de a
continua lupta"27

www.cimec.ro / www.mncr.ro

1. STAN

La 2/1 5 aprilie 1 9 1 7, studenţii bas�beni de 1�
Universitatea din Kiev au adresat voluntanlor ardelem,
bănăteni şi bucovineni o scrisoare, cu ocazia sărbătorilor de
Paşti: Autorii mesajului înfăţişau mai întâi, situaţia grea a
românilor, căci " Trăim de veacuri, străini la noi acasă ",
dar se prefigurează timpuri mai bune, " un viitor strălucit
pentru popoarele mici ca ale noastre ". Eliberarea româ
nilor, în concepţia semnatari lor scrisorii - . era strân� lega�
de aceea a tututor popoarelor subjugate dm fostul tmpenu
tarist întrucât cu noi odată va străluci acelaşi soare ceresc

CONSTANTIN

ofiţerilor, din care s-a datjos tocmai dragul meu Pompi, în
admirabila lui uniformă nouă, românească, şi cufaţa brăz
dată de tristeţea unei vieţi deprizonier intens trăită timp de
trei ani de zile. Ne sărutăm cu foc, ca doi regăsiţi din două
lumi deosebite. Aici ne Înt61nim după pat111 ani de
despărţire! · '32 .
În piaţa din faţa gării a avut loc o scurtă solemnitate
la care au vorbit căpitanul Murafa. sălăjanul Victor Delea,
profesorul Ştefan Ciobanu, Vlad Cazacliu şi soldatul Ion
Codreanu.

Şi celorlalte �aţionalităţi, ce au căzut şi ele sub povară
grea, apăsătoare şi plină de otrava duşmanului nemilos ".

După solemnitate, O. Ghibu şi Pompiliu Nistor au
schimbat impresii. Dr. Nistor i-a povestit lui Ghibu întâm
plări din captivitatea lui în Siberia. Cei doi se cunoşteau de
1 7 ani. Acelaşi O. Ghibu scria în amintirile sale: . . Nicio

Alături de mesaj, studenţii basarabeni au oferit voluntarilor
un mănunchi de flori care " reprezintă sufletele noastre,

inimile basarabeni/ar ce au înflorit astăzi pentru a duce
lupta contra vântului ce bate de veacuri ". Autorii scrisorii
elogiau pe voluntarii români care " au sădit În inimile noas
tre sămânţa idealului naţional şi tot pe voi vă asigurăm că
ea vafi udată cu sudoarea muncii spre biruinţa din care va
creşte şi va înflori cea mai frumoasă floare românească,
România Mare şi puternică ". Studenţii îşi încheiau scri
soarea cu urarea de sănătate, fericire, viaţă lungă: "Să trăiţi
întru mulţi ani fericiţi " pentru a vedea cât mai repede
împlinit idealul naţional, în aşa fel " ca împreună cu toţii să
ne veselim sub pomul cel mai mare şi rotund al naţiunii, ale
cărei crengi vor umbri Nistru!, Ttsa, Dunărea şi Marea, iar
la rădăcina lui, Carpatul să nefie puternicul scut, prin care
vom împrăştiafoc şi sabie pentru toţi cei care vor voi să ne
aducă la aceiaşi stare cu cea de azi "28 .

dată, de 1 7 ani de când ne cunoşteam - nu l-am găsit atât
de bine şi nu l-am iubit atât ca În aceste clipe. Şifigura lui,
ce plină de armonie e acum! E oglinda sufletului însăşi. Şi
nu numai el pare afi distins, ci toţi cunoscuţii mei. Pare că
s-au renăscut cu toţii. Ce putere mântuitoare e Sl!{erinţa
îndelungată "33.
La 7 iunie 1 9 1 7, trenul a ajuns la laşi unde i s-a
făcut o primire entuziastă. A doua zi, voluntarii au depus
jurământul în faţa Regelui Ferdinand, iar la statuia lui
Alexandru Ioan Cuza a avut loc un miting impresionan_t.
Rememorând aceste clipe, P. Nistor scria peste ani că ..In

ziua de 6 iunie (în realitate 7 iunie n.n.) am ajuns la laşi
unde am fost primiţi mai presus de orice Închipuire. Ziua
de 8 iunie, ziuajurământului a devenit o sărbătoare naţio
nală, un simbol al unirii celei mari, pe care noi am Început
o "34. Cei care au plecat în colţul de ţară românesc rămas

În noile condiţii s-a trecut la echiparea şi pregătirea
primului batalion de voluntari români din Rusia în vederea
trimiterii lui în ţară. Acţiunea a durat zece zile, organizatorii
reuşind să înlăture obstacolele intervenite. Aceste pregătiri
au fost consemnate de P. Nistor într-o telegramă expediată
din Kazatin, lui O. Ghibu la 1 iunie 1 9 1 7. Autorul depeşei
preciza că "primul transport de o mie de voluntari ardeleni

liber nu au fost uitati de fratii lor care se mai aflau în Rusia.
Astfel, bănăţeanul ·Sever Bocu scria în paginile ziarului
" România Mare ", care apărea la Kiev, că " Trecerea arde

lenilor pe aici a lăsat incontestabile urme. Numele lui
De/eu, Nistor, Vescan. Vasinca, Vasu, nu vor fi uitate de
tinerimea basarabeană ". Strâns legat de trezirea la viaţă a
Basarabiei ., va fi apoi numele lui Ghibu care a săvârşit la
Chişinău un adevărat apostolat"35. După venirea la laşi,

va trece peste trei zile prin gara Chişinău în drum spre
laşi "29.
La 1 9 mai 1 9 1 7, P. Nistor împreună cu cei peste
1 .000 de soldaţi şi ofiţeri destinaţi primului batalion de vol

medicul P. Nistor şi-a început activitatea în unităţile
medico-sanitare ale annatei române. Aici s-a îmbolnăvit de
tifos, iar într-un tren sanitar din zone Bacău, tânărul medic
a întâlnit-o pe Virginia (Virgilia) Branişte, o transilvănean
că refugiată în Moldova, care se al}gajase voluntară ca soră
de caritate, bolnavă şi ea de tifos. In convalescenţă, cei doi
s-au logodit, apoi s-au căsătorit36.

untari s-au deplasat în Kiev, soldaţii fiind încartiruiţi în
fortăreaţa Crepost, iar ofiţerii în localul unui liceu de fete.

" Părăsind cu bucurie şi totuşi cu regret Damiţa, de care ne
legau şi amintiri plăcute ne instalăm destul de boiereşte la
Kiev " - scrie P. Nistor. Suntem încadraţi cu ofiţeri. Bata

lionul se îmbarcă în ziua de 3 iunie, splendid echipat tra
versează Kievul " în ordine exemplară, în marş strict disci

După însănătoşire, P. Nistor este numit medic-şef al
Regimentului I Voluntari Turda cu care a participat la
luptele de pe Siret, fiind demobilizat la 1 mai 1 9 1 8. Pentru
acţiunile întreprinse în anii primului război mondial, pentru
crearea unitătilor de voluntari a fost distins cu o serie de
decoraţii: " Cavaler al Coroanei României cu spade ",

plinat, fără altă larmă decât cadenţa paşilor pe caldarâ
mul de piatră "30 .

În seara zilei de 3 iunie orele 17, trenul a ajuns în
Chişinău unde i s-a făcut o primire entuziastă. Emoţia gen
erată de imensa bucurie a clipei era impresionantă. Un ziar
al vremii avea să consemneze: " Când a intrat În gară

" Medalia Ferdinand 1 cu spade şi panglică ", " Comandor
al Ordinului Coroana României " şi altele. După demobi

trenul numai cu verdeaţă şi În tricolor afost un moment de
emoţie ce nu se poate arăta În cuvinte( ..). Ochii tuturor
sunt scăldaţi În lacrimi şi glasurile înduioşate de
bucurie( ..). E un moment de sfinţenie unică Înfelul ei. "3 1 .

lizare, medicul P. Nistor a lucrat scurt timp la circumscrip
ţia rurală Borca Uudeţul Suceava). Din 1 9 1 9 a revenit la
Zămeşti ca medic rural, nevoind să invoce meritele sale din
prizonierat şi din Moldova marii rezistenţe naţionale pentru
a- ş i crea o situaţie privilegiată.

La rândul său, Onisifor Ghibu era profund impresionat de

această atmosferă, căci nota în amintirile sale: " N-am po
menit În viaţa mea un tren care să mă .li mişcat atât de pu
ternic incăt inainte de a se opri. f>e pemn se .1·trdnsese intre
acea destul de multă lume, căci era ceva, i'n adevă1; nemai
viizw. Din toale vagoanele riîsiîn!a şi striîlzu:ea parc:iî tri
colorul de pe piepturile şi de pe c:hipurile so/daţi/01: Ochii
le erau şi lv1; şi numi plini de lacrimi. ,'itrigâte şi urale de
Însu.fleţire :>pinteciî l'iizduhul. E 1111 moment sublim, s.fânt ".
Autorul mcmonilor descrie, în continuare, întâl ni rca cu
medicul P. Ni stor aflat printrt: ct:i peste 1 000 de voluntari,
care i-a produs o mare bucurie: .. Eu alerp; spre vagonul

El nu a mai fi1st mobilizat, deşi Consiliul Dirigent a
l?'lnhomt Ordinului de chemare 111'. 1 67 prin car�· întreg
Corpul voluntarilor români ardeleni şi bucovincni era mo
bilizat in intre.L,rime, precum şi tinerii născ u ţi In anii 1 �Y6.
1 �97 şi 1 �9�. Ofiţeri i erau obl igaţi să se prezinte în termen
de 4R de ore după publicare, iar gradele inferioare şi trupa
trebu iau să se prezinte în dntn de 7 februarie (stil nou).
Oamenii empului voluntarilor români se vor prezenta indi
viduaL Cei care nu vor ti prezenţi l a mob i l i zare . , m1 vor.fi
p'lrtaşi la pânuinlurile ce se vor impârţi ". St:rrmatarul
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Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvâr şirea unităţii naţional e române
şti

ordinului de chemare evidenţia latura patriotică a acţiunii
căci consemna în final: ,.Nufrica de pedeapsă să vă ducă
la împlinirea ordinului de chemare, ci mândria conştientă,
că îndepliniţi o sfântă datoriefaţă de pământul nostru lib
erat,faţă defraţii care nu se pot bucura încă de libertate şi
faţă de patria noastră română"37.
Primul contigent s-a prezentat în număr destul de
mare, căci în 28 februarie regimentele de infanterie aveau
deja 5.95 1 militari din care 584 ofiteri şi 5.367 trupă.
Ulterior auJost completate toate unităţile diviziilor 1 6 şi 1 8
infanterie. Intreaga armată ardeleană avea la 3 aprilie 1 9 1 9
un număr de 35.796 militari, inclusiv voluntarii şi trupele
de jandarmi38 _
P. Nistor a acţionat pentru consolidarea Marii Uniri.
El s-a ridicat împotriva unor elemente bolşevice maghiare
�are se pronunţau contra unirii Transilvaniei cu România.
In arhiva marelui patriot transilvănean, aflată la Direcţia
judeţeană a Arhivelor Naţionale Braşov se găsesc multe
asemenea cj_ocumente editate şi răspândite la începutul anu
lui 1 9 1 9. Intr-un asemenea apel intitulat . . Fraţilor ro
mâni ", se arăta .. Noi românii din Ardeal şi Banat ne vom
alcătui ţara separată, unde vomfi domni"39. Alt document
condamna mai întâi războiul, precizând .. Noi românii din
Ardeal şi Banat blestemăm orice război sângeros ". Autorii
apelului se ridicau împotriva monarhiei pronunţându-se în
favoarea unui stat republican: . . Noi nu mai vrem rege, ci o
republică a poporului ". Semnatarii documen�l_ui se de�la�
rau adversari ai unirii Transilvaniei, BanatulUI şt Bucovmet
cu România, deoarece, după opinia lor, ea s-a făcut . .pen
tru mărirea Regelui Ferdinand de Hohenzo-llern "40 . Alt
apel intitulat . . Oameni buni " consemna că românii din
Ardeal şi Banat .,pot merge singuri de buna noastră voe,
pe drumul nostru ". Autorii documentului reafirmau adver
sitatea lor faţă de unirea Transilvaniei cu România sublini
ind că ,.Ardealul şi Banatul săfie al ardelenilor. Nu ne tr�
buiesc noi stăpâni. Boierii din România să ne lase tn
pace!"41•
Aceste manifeste au fost lansate de comuniştii
unguri în numele unor pretinse , . organizaţiuni româneşti ":
.. Fracţiunea socialiştilor români din Budapesta", .. Grupa
socialistă a ardelenilor şi bănăţeni/ar", .. Gruparea comu
niştilor români din Ungaria şi Ardeal ". �copul er� c�ar: de
stabilizarea situaţiei şi aşa încordată, culttvarea W1t şt repul
siei faţă de Regatul României. Alteori, se î!l?.emn� la înlă
turarea ordinii sociale, proclamarea repubhc11 dup� �o?e
lul celei ungare a sfaturilor. Aşa-zisa "grupă" a soct�lt�ttlor
ardeleni, bănăţeni şi bucovineni a lansat un apel mtttu!at
.. Fraţi români ", în care se solidariza cu repu�h:a ungara a
sfaturilor şi îndemna poporul la răscoala m vederea
cuceririi puterii: .. Răsculaţi-vă! Şi prin_ r�scoa!a v�astr�
luaţi puterea în mâinile voastre! Faceţi dm �tapamrea_ ŞI
domnia boierilor stăpânirea voastră, a soldaţdor, munCito
rilor şi plugari/ar români. Deşteptaţi-vă! Ră�cul�ţi-vă!
Scuturaţi jugul ciocoiesc şi boieresc "42. Pom�thu Ntstor_a
desfăşurat şi o susţinută activitate ştiinţifică şt de e�u�aţ!e
sanitară în rândurile populaţiei. El a efectuat,_ ?e. ptlda� �n
1 925, o amplă anchetă asupra cauzelor apanţtet gutet ��
comunele Zămeşti, Poiana Mărului, Holbav, T<_>hanu Vecht
şi Tohanu Nou. A redactat, de asemenea, o sene d� .. B_u{e
tine demografice " pe care le-a înaintat nu numat Mmts_

in voi . .,Popo.sw·i În trecutul �i prezentul illed�ciii.ii�=. t1H2UPd�ti. ���B,
l.

terului Sănătăţii spre editare în revistele medicale, dar le-a
publicat el însuşi în ziarul .. Gazeta Transilvaniei" din
Braşov43.
Concomitent, Pqmpiliu Nistor a desfăşurat o susţin
ută activitate culturală. Intre anii 1 920 şi 1 922 a fost mem
bru al comitetului de conducere al despărţământului
Zămeşti al .. Astrei ", i!lr între anii 1922 şi 1 929 a devenit
preşedintele acestuia. In anul 1 930 a fost ales membru al
Comitetului Despărţământului Braşov al . . Astrei". Demn
de amintit este faptul că medicul P. Nistor nu a intrat în
politică, neavând fimcţii de conducere în nici un partid. El
a activat în schimb de-a lungul perioadei interbelice în
cadrul " Federaţiei interaliate a foştilor combatanţi
(FIDAC) " , organism care grupa pe reprezentanţii a zece
naţiuni ce luptaseră în anii 1 9 14- 1 9 1 8 împotriva Trip1ei
Alianţe şi erau acum decise să se opună încercărilor de
revizuire a tratatelor de pace încheiate în perioada 1 9 1 91 920. La 29 octombrie 1 932, dr. P. Nistor a fost ales
preşedinte al secţiei române FIDAC, iar la Congresul inter
national, care a avut loc la Lisabona. el a devenit vicepre
şedinte al comitetului executiv FIDAC. Totodată, patriotul
ardelean s-a pronunţat împotriva tendinţelor revizioniste
maghiare militând pentru respectarea tratatelor de pace de
la Paris.
El a desfăşurat o intensă activitate în acest domeniu,
fiind ales preşedinte al Ligii Antirevizioniste române - fili
ala judeţului Braşov44. În anul 1 944, P. Nistor s-a pen�io
nat, dar a continuat să activeze ca medic şcolar. A mW1t la
1 9 iulie 1 96 1 , şi a fost inhumat la cimitirul din Şcheii
Braşovului.
Întreaga activitate desfăşurată de medicul Pompiliu
Nistor, originar de pe plaiurile Covasnci, pe tărâm ştiinţif
ic, cultural patriotic este impresionantă, ea nu poate fi rezu
mată într-un studiu de asemenea dimensiuni.
În anii primului război mondial, Pompiliu Nistor a
avut o sustinută activitate patriotică. Inrolat în armata aus
tro-ungară: el a fost făcut priz�ni�r de ru�i,_ fi�d reparti�at
într-un lagăr din îndepărtata Stbene. De atct a ţmut o stran
să legătură cu cei de acasă printr-o intensă coresp<_>ndenţă
cu prietenul său, Onisifor Ghibu. _Oda� cu �ntrarea
României în război de partea Antantet, P. Ntstor şt cam�
razii săi au acţionat pentru fo�area unităţilor de vo_luntan.
El a organizat împreună cu Vtctor D_eleu� �m�otl Io�o
pescu şi Octavian Vasu lagărul de pn�om_en_ dm D�tţa.
De asemenea, P. Nistor a avut o contnbuţte tmportanta la
redactarea şi lansarea .,Declaraţiei de la Damiţa ", docu
ment care a premers hotărârii de la Alba Iulia din 1 decem
brie 1 9 1 8.
La începutul lunii iunie 1 9 1 7, medicul P. Nistor a
sosit Ia Iaşi cu primul batalion de voluntari să lupte cu arma
în mână pentru întregirea neamului.
După Marea Unire, el a desfăşurat o s_usţ!nută activ
itate ştiinţifică, culturală şi obştească, contr:tbum� la con
solidarea României întregite. Modest, hamtc, pnceput, P.
Nistor a fost unul din intelectualii generaţiei de Ia 1 9 1 8 care
nu şi-au uitat obârşia, care nu au cerut recompense de la
ţară, dar şi-au adus contribuţia la ridicarea ei.
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Marea Unire şi preoţimea ortodoxă română
din judeţul Mureş

Marea Unire din 1 9 1 8, cum a fost denumit actul
plebiscitar de la 1 Decembrie, în urma căruia Transilvania
s-a unit ireversibil şi pe vecie cu ţara, izbândă a naţiunii
române pentru care a luptat cu stăruitoare energie întregul
popor român, cel mai însemnat moment din istoria mo
dernă a României reclamat de întreaga noastră evoluţie
istorică şi de către dreptele şi nestrămutatele legi ale isto
riei, are o semnificaţie deosebită, întrucât a dus la formarea
statului naţional român unitar.

ale, întreaga viaţă a românilor transilvăneni gravitând pe
atunci în jurul Bisericii, fie ca ortodoxă sau greco-catolică.
Aşa se face că un număr mare de preoţi din Tranmsilvania
au fost aruncaţi în închisorile din Cluj, Târgu-Mureş ori
Odorhei, iar apoi, majoritatea din ei, trimişi în asprele
închisori din Ungaria.
Pentru a contribui şi noi, în măsura modestelor
noastre cercetări, la evidenţierea jertfelor şi sforţărilor
acestui trecut, şi pentru a cimenta în sufletele celor de astăzi
dragostea şi stima faţă de cei ce le-au adus, dăm în cele ce
urmează numele acelor vrednici preoţi şi protopopi
ortodocşi ai acestui judeţ care, în vâltoarea războiului pen
tru întregirea neamului, şi-au adus prinosul lor de jertfă.
Astfel un număr de 1 O preoţi au fost arestaţi, batjocoriţi şi
condamnaţi la ani de temniţă amară I , iar 1 3 preoţi, Îară a fi
fost condamnaţi, au fost prigoniţi din satele şi parohiile lor
şi nevoiţi să se refugieze2. Aceasta le-a fost răsplata, fiind
că predicau în satele necăjite credinţa în izbânda dreptăţii,
izbânda românismului, şi fiindcă au voit să mângâie orfanii
şi văduvele din parohiile lor.

Ampla mişcare a întregii naţiuni române care a
dus la realizarea marelui act al Unirii, cu putere de lege,
democratic prin fond şi formă, fără seamăn în analele isto
riei, a mişcat adânc şi pe românii din părţile mureşene, cu
aceeaşi forţă şi convingere în justeţea cauzei lor ca pre
tutindeni în ţinuturile româneşti. Modul cum au înţeles să
se încadreze în această acţiune, aportul pe care I-au adus la
realizarea Unirii, ilustrază că românii din părţile mureşenc
s-au situat în cadrul acestei mişcări, având un rol în înfăp
tuirea ei. Aportul preoţilor şi protopopilor mureşeni în
pregătirea şi realizarea Marii Uniri din 1 9 1 8, deşi recunos
cut, în primele două decenii şi jumătate, nu a fost evocat
decât în geJ:�eral şi semnalat doar ocazional în perioada
comunistă . In schimb, lucrările şi studiile mai recente îl
subliniază cu mai multă claritate, unele dintre ele ilustrân
du-1 cu noi şi tot mai valoroase mărturii, întregindu-1 cu
aspecte din cele mai diverse şi, astfel, dându-i noi sensuri,
fără să i se fi consacrat, până în prezent, o lucrare care să
trateze această problemă sub toate aspectele ei.

de ei:

ŞTEFAN RUSU, protopop în Târgu Mureş. La
început a fost nevoit să părăsească oraşul la 1 7 august
1 9 1 6, stabilindu-se în localitatea Iclandu mare, la socrul
său preotul Vasile Hodoş3. Acolo a fost arestat la 9 sep
tembrie 1 9 1 6 şi dus la sediul jandarmeriei din Căpuşu de
Câmpie, după care a fost escorta! la Tg. Mureş şi închis
câteva zile în închisoarea Primăriei, până la 14 septembrie
1 9 1 64 (o placă comemorativă fixată în anul 1936 pe turnul
fostei primării, actualul sediu al Prefecturii, menţionează şi
numele lui Ştefan Rusu; în timpul ocupaţiei horthyste,
placa a fost datăjos)5. Pe urmă a fost deportat la Nagymar
ton în judeţul Şopron6 . lmbolnăvindu-se, la 1 9 martie
1 9 1 7, a fost dus la Uioara (azi Ocna Mureş) şi operat. La
intervenţia medicului, a rămas la Uioara, cu domiciliu for
ţat, până la 28 iulie 1 9 1 87, când i s-a permis reîntoarcerea
Ia Tg. Mureş, dar cu obligaţia de a se prezenta zilnic la
Primărie. De notat că protopopul avea trei fii şi un ginere
mobilizaţi în armata austro-ungară (unul din fii a fost patru
ani prozonier în Rusia, iar din anul 1 9 1 9 voluntar în arma
ta română, decedat însă în acelaşi an)R.

După cum e bine ştiut, Biserica - prin slujitorii
ei - şi-a făcut datoria faţă de neam şi ţară în decursul exis
tenţei sale, în lupta spre libertate naţională şi unitate statală .
Şi preoţimea din judeţul Mureş, alături de celelalte cate
gorii sociale, a fost prezentă pe baricadele luptei naţionale
pentru desăvârşirea unităţii sale, mai ales în perioada dua
lismului austro-ungar, iar după realizarea Unirii la consoli
darea ei.
Intrarea României în război, în noaptea de 14/ 1 5
august 1 9 1 6, a determinat autorităţile din Budapesta să
pornească o acţiune şi mai puternică de reprimare a oricăror
manifestări cu caracter românesc din Transilvania. Atenţia
lor s-a îndreptat, cum era şi firesc, îndeosebi asupra int
electualulor români din mediul rural, adică preoţii şi învăţă
torii şcolilor confesionale româneşti. De fapt, învăţătorii,
chiar dacă ar fi constituit un pericol pentru statul dualist, nu
putea să mai exercite nici o influenţă asupra elevilor lor ori
asupra maselor de !i'irani români din sat, căci încă de la

i n ceputul r:i7hoiului, în 1 9 1 4, cea rn ai mare parte din ei au
IClsl mnhi l i 7,'1ţi şi trimişi pc l'ronturi le din Galiţia snu Ttnl ia.
A u rftmas doar preoţi i cart', in condiţiile de v i aţă ale
Transilvaniei rom:inc!?li Je ptinu la 1 9 1 R, erau nu numni
cârmuitori i sufleteşti ai credincioşi lor, ci !-iÎ îndrumfttm·i i lor
in probleme naţional-politice, sncinl-cconomiee şi eultur-

Prezentăm numele şi timpul de închisoare îndurat

ONORIU SASU din Daneş, a fost deportat la
Csava-Şopron între 5 septembrie 1 9 16-iunic 1 9 1 79 .

OCTAV IAN PETRA din Jhăm;�Li, a f< lsl deportat
la Fcrt6meggyes �i Fe11ur..1kus-�uprun, intre 1 septembrie
1 9 1 6- 1 i c tombric 1 ') 1 X. A muril la scurt timp dupll eliber
are la 1 5 n oi e mbri e 1 <) 1 X, la v:irsta de 34 de ani 1 0 •
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organizare şi conducere a acestor co� si� ii, preoţii şi p�o
topopii a fost categoria socială cea mat bme reprezentată..

NICOLAE GLIGA din Vătava, departat la Fer
tomeggyes din 1 septembrie 1 9 1 6 până în oct<?mbrie 1 9 1 8;
a mwit la scurt timp după eliberare în februane 1 9 1 9 1 2 .

Astfel în Consiliul Naţional Român judeţean
Mureş-Turda �u sediul în R�ghin. . consti�!t la � n<? ie�brie
1 9 1 832 şi reîntregit la 1 4 n01embne 1 9 1 8-'-', �lcatutt dm 4�
de personalităti au fost aleşi 2 protopopi ŞI 3 preoţi .
VASILE DuMA, protopop ortodox a l Districtului Regin3: :
A deţinut funcţia de vicepreşedinte. Restul au fost membm
ai acestui consiliu, precum: ŞTEFAN RUSU, protopop al
Districtului Mureş-Oşorhei (Tg. Mureş)35• NICOLAE
MOTORA, preot ortodox în Sângeorgiu de Mureş36,
OCTAVIAr\ ALBANL preot ortodox în Band37, şi PAVEL
SUCIU, preot ortodox în Deda38.

MIHAIL TODEA din Idicel Pădure, departat la
Fertomeggyes-Şopron. între 5 septembrie 1 9 1 6 -2 1 iunie
1 9 1713.
IOAN V ĂTĂŞIANU din Archita, închis l a Cluj
(26 septembrie - 30 octombrie 1 9 1 6), apoi deportat la
Şopron, 30 octombrie 1 9 1 6 - 1 august 1 9 1 7 1 4.
ALEXANDRU NICOLESCU senior din Stân
ceni arestat la I l martie 1 9 1 7 şi închis la Odorhei şi Tg.
Mur'eş, apoi cu domiciliu forţat în Uioara (Ocna Mureş),
până la 1 1 martie 1 9 1 8 1 5 .

Şi în Consiliul Naţional Român judeţean Tâmava
Mare, constituit la 5 noiembrie 1 9 1 8 cu sediul la Sighişoara
şi format din 6 personalităţi, au fost aleşi şi doi preoţi
ortodocşi: IOAN MUNTEAN, preot în Sighişoara şi
ONORIU SASU, preot în Daneş39. La 1 2 decembrie 1 9 1 8,
când acest consiliu s-a reîntregit cu încă 8 membrii, a fost
ales şi DIMITRIE MOLDOVAN. protopop al Districtului
Sighişoara40.

ALEXANDRU NICOLESCU junior din Aluniş,
închis la Tg. Mureş (nu se ştie cât timp) 1 6.
VASILE GLIGA din !băneşti, a fost obligat la
domiciliu fortat în Sângiorgiu de Mureş, 6 săptămâni şi
i-au fost inten'tate 1 5 procese de către autorităţi 1 7.
NICOLAE MOTORA din Sângiorgiu de Mureş,
a fost arestat la 1 5 august 1 9 1 6 şi închis într-o casă partic
ulară din Câmpeni, până la 1 5 aprilie 1 9 1 7 1 S .

De asemenea, şi în cele două Consilii Naţionale
române cercuale: Tg. Mureş şi Câmpia Transilvaniei,
numeroşi preoţi ortodocşi au fost aleşi în aceste consilii.
Astfel, preşedintele Consiliului Naţional Român cercual
Tg. Mureş a fost protopopul ŞTEFAN RUSU4 1 , care era şi
membf1! în Consiliul Naţional Român judeţean Mureş
Turda. In acest consiliu, alcătuit din 24 de membrii, au
făcut parte şi şase preoţi: DORIFT ŞUTEU, preot în
Sânbenedict (azi localitatea Murgeşti)42, NICOLAE
MOTORA, preot în Sângeorgiu de Mureş, era şi membru
în C.N.R. judeţean Mureş-Turda, ALEXANDRU BOR
DA, preot în Comăţel (azi cartier al municipiului
Tg.Mureş)43, ALEXANDRU OLTEANU, preot în Mu
reşeni (�i cartier al municipiului Tg. Mureş)44, TEODOR
MUICA, preot în Erdo-Sângiorgiu (azi localitatea
Sângiorgiu de Pădure)45 şi IOAN MALOŞ, preot în
Nasna46.

Totuşi aceşti venerabili preoţi au fost răpiţi de la
altarele lor şi din sânul familiilor dragi, pentru a fi târâţi cu
neruşinare în temniţele duşmane, iar unii dintre ei au fost
trimişi în exil forţat în închisorile din Ungaria.
Publicăm în continuare o listă cu preoţii care, rară
a fi fost condamnaţi oficial, au fost totuşi prigoniţi din
satele lor: IOAN BISCOVAN din Luieriu1 9, VICTOR
BRANIŞTE din Urisiu de Jos20, GHEORGHE CĂZAN
din Filea2 1, IOAN DAN din Şoard22, IOAN DUMA din
Săcelu de Pădure23, VASILE MATEI din Râpa de Jos24,
TEODOSIE GANEA din Albeşti2S, ZAHARIA LUPU
dion Hodac26, ALEXANDRU OLTEANl[ dig Jabeniţa27,
DIONISIE RADU din Pietriş2s. IOAN SALAGEAN din
Idicel Sat29, PAVEL SUCIU din Deda3o, VICTOR ŞUTEU
din Caşva3 1 .

În Consiliul National Român cercual, Sectia
Câmpie, constituit la 25 n�iembrie 1 9 1 8 sub preşedinţia lui
Dionisie P. Decei, a fost ales şi preotul OCTAVIAN
ALBANI, preot în Band, care era şi membru în C.N.R.
judeţean Mureş-Turda.

Am pomenit aici cu evlavie numele celor de mai
sus, fiindcă actualitatea ţine prea puţin seamă de meritele şi
de jertfele lor. Dar în vâltoarea vijeliei, sufletele lor a,!J stat
împotriva duşmanilor asemenea stejarilor puternici. Intr-o
vreme când toţi conducătorii satelor ardelene erau duşi
departe pe câmpwi de bătălie, aceşti preoţi au fost staville
deznădejdiilor şi mângâietorii inimilor îndurerate.

La baza constituirii consiliilor naţionale comunale,
a stat ideea respectării Wlor principii democratice largi, ast
fel în aceste consilii au fost aleşi cei care s-au distins de-a
lungul anilor în lupta pentru menţinerea fi inţei naţionale a
românilor, pentru afirmarea dreptwilor lor naţionale în
lupta purtată inegal cu autorităţile austro-ungare. Consiliile
naţionale locale au fost create ca organe populare alese în
cadrul unor mari adunări cu participarea tuturor locuito
rilor, din rândul cărora fireşte se detaşau intelectualii (pre
oţii şi învăţătorii), în fapt animatorii şi conducătorii luptei
naţionale pe plan local. Prin poziţia ei socială, mai ales pre
oţimea, la sate, s-a situat în fruntea luptei naţionale. Ea este
aceea care fixează programul de acţiune, dă o formă con
cretă aspiraţiilor sociale şi naţionale nutritc de popor, o ori

În 1 9 1 6, când steagul românesc intra biruitor în
Ardeal, inimile lor au vibrat puternic şi exploziile au
răsunat în inimile credincioşilor. Ei au crezut că ceasul
mântuirii sosise. L-au vestit din amvon, să ştie norodul şi să
se bucure pregătindu-se de sărbătoare. Toate arestările s-au
efectuat în 1 9 1 6, anul intrării României în război. De atun
ci a început prigonirea lor, prigoană care nu s-a sfărşit decât
în 1 9 1 8, odată cu zdrobirea cătuşelor milenare, odată cu
reînvierea neamului pe care ei o vestiseră cu un ceas mai
curând.
De asemenea, preoţii şi protopopii ortodoc ş i
• n urcşen.i au parti c i pat la băti:ilia finală din toamna anului
1 � l !t Consiliul Naţi onal Roman Central a d irij at întTeaga
acţiune de orglmi;�;m� a vieţi i po l i t i c e pe teritori u l
Transilvaniei, ceea ce s-a realizat pnn crcearea Ia nivelul
.
comitatclor a consilii lor n aţ io n a le comitatense (jude\enc).
La rândul lor, aceste consi l i i au îndrumat în mod direct
crtlt:arca consiliilor naţionale local in toate. oraşele şi satele
Transil vamci. �i pc rn7n judeţului M ure� ac t ual , s-au con
stituit, la inceputu l lw1ii noiembrie 1 9 1 R, C!tn s i lii naţionale
române j ude !e ne cerL·uale 5i �onmnale. In acţium:a de

,

entare in iţia l ă mişcării în nnsamhlu.

În liinl-an::a consiliilor naţiona le s-a reali741t în etape.
Cde mai m u lte au fost create la începutul hmii noiemhric,
imediat după consti tuirea constlulor nuţi onale comitatcnsc,
apoi in a doua J umătate a lw1ii noiembrie, după tratati vdt:
de la Arad �i in pii n ii acl i v i tat"<, pentru pregătirea Aduntlrii
Naţionale de la Alha I ul i a In majoritatea localitnţilor,
funcţia de preşedi nte
acestor consilii a fost încredinţată
prco�i lor. În continuare prezentAm o situaţie a localităţii,
desprt: data constituirii consiliilor n at i on al e comunale,

al
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Marea Unire şi preotimea ortodoxă română din judetul Mures
componenţa lor numerică şi numele preoţilor care au deţiLocalitatea

nut funcţia de preşedinte.

Data constituirii C.N.R. comunale Număr Membrii C.N.R.

Aluniş
Criş
Daia (comuna Apold)
Daneş
Deleni
Feleag
Gomeşti
Hodac
!băneşti
Iclandu Mare
Idicel Pădure
Mihai Viteazu
Mureşeni
Nadăşa
Pietriş
Râpa de Sus
Săcalu de Pădure
Saschiz
Saeş
Vânători

20 noiembrie
3 decembrie
5 decembrie
7 noiembrie
1 4 noiembrie
Noiembrie
22 decembrie
6 noiembrie
1 noiembrie
22 noiembrie
1 noiembrie
1 4 noiembrie
1 9 noiembrie
8 noiembrie
22 decembrie
Noiembrie
8 noiembrie
Noiembrie
2 1 noiembrie
1 noiembrie

!

?

16
20
22

�

13
6
15
14
20
30
15

?

20
10

Preoţi şi protopopi mureşeni ortodocşi au participat
Ia Marea Adunare naţională de la Alba Iulia, din 1
Decembrie 1 9 1 8, în calitate de delegaţi aleşi în cercurile
electorale, dându-şi semnătura pe actul de unire a
Transilvaniei cu România. Au participat 5 preoţi ortodocşi:
IOAN DUMA din Săcalu de Pădure, ales în cercul elec
toral al Reghinului67; ALEXANDRU BORDA din
Comăţel, DORIFT ŞUTEU din Murgeşti au fost aleşi în
cercul electoral Tg. Mureş II68, ONORIU SASU din
Daneş, ales în cercul electoral Sighişoara, şi EMANOIL
FLESERIU din Viişoara(fosta localitate Hundorf), aleşi în
cercul electoral Bălăuşeri69.
De asemenea, au participat, ca delegaţi de drept un
număr de 3 protopopi: ŞTEFAN RUSU, protopop al
Districtului Tg. Mureş, VASILE DUMA, protopop al
Districtului Reghin şi DUMITRL MOLDOVAN, pro
topop al Districtului Sighişoara?o.

�

�

?

O

§

Alexandru NicoleJ u47
Erofteiu Viscre �n
Hârţoagă Ioa5b4
Onoriu Sasu
Mihail Brăt n5 1
�
Ilie Ciuleiu
Alexandru R ,f an53
Zaharia Lupu
Octavian Petres§Jl 55
Vasile Hodoş
Mihail Todea
Aurel Staicoviciu5 8
Alexandru O eanu59
Ioan Avram0
Dionisie Radu6 1
Nicolea Glitf_f62
Ioan Duma
Romul PulcÎ64
Ioan Cristea 5
Nicolae Doctor66

14
9
8
7
15

O
O

Numele preoţilor

Trebuie să remarcăm faptul că în Marele Sfat
Naţional, ca organ cu atribuţii parlamentare, din judeţul
Mureş au făcut parte un număr de 8 per�onalităţi, din care
şi un preot în persoana lui IOAN VAT AŞAN, preot orto
dox în localitatea Archita71 .
Aceşti patrioţi preoţi şi protopopi, care contribuis
eră la realizarea României Mari, în toată perioada interbe
lică, se vor implica pe tărâm politic, administrativ, econo
mic, cultural şi ecleziastic nu numai la consolidarea Româ
niei întregite, dar şi la apărarea ei. În perioada dureroasă a
anilor 1 940-1 944, când judeţul Mureş ajunsese în între
gime sub ocupaţia horthystă, tot ei vor fi aceia care vor
suferi din nou şi care vor ţine trează flacăra vie în sufletele
românilor îndureraţi şi batjocoriţi, în victoria românismului
pe aceste meleaguri.
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Resume
La Grande Unification et le clerge orthodoxe du departement de Mures
Le clerge du departement de Mureş a apportc son appui aupres du clerge des autres deppartements a l'aspiration de realisation de ! 'unite nationale.
L'etude ici present s'occupe seulement de la periode de l ' annee 1 9 1 4- 1 9 1 8.
L'entree de la Roumanie dans la guerre, a 1 5 aout 1 9 1 6, a determine les autorites de Budapesta a dechaîner une reaction de plus forte de repres
sion de toutes manifestasions au caracteroumain de Transylvanie, leur attention de dirigeant aurtout sur le clerge orthodoxe, qui etait non seulernent le
representant spiritual des fideles roumains, mais aussi leur dirigeant dans les problemes politique nationales, sociales, economiques et culturels.
Aub debut, l'auteur present les pretres qui ont ete elognes de leurs paroisses et enfermes dans les prisons de I' Hongrie et puis a partir de l' automne
de 1 'an 1 9 1 8, leur apport a la constitution des conseiles et des gardes nationales roumaines, les noms des pretres qui ont dirige ces organismes politiques.
A la fin, on presents les noms des pretres et des archipretres qui ont participe, comme delegues, a la Grande Assemblee Nationale d'Aiba Iulia et dans le
Grand Conseil National Roumain.

'fraian Bosoancă

Muzeograf Dr., Muzeul judeţean de Istorie,
Mureş, Str. Horea, nr. 24
Tel. 065 1 1 3 6987
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Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire

La Reghin, la 30 noiembrie 1 926, Dumitru Antall
e.xpunea în faţa unui numeros public o substanţială confe
nnţă2, de fapt o evocare a evenimentelor anului 1 9 1 8, la
care a fost părtaş, cu adânca convingere că odată cu trece
rea timpului, cu mărirea distanţei dintre noi şi zilele care au
făurit temelia României Mari se limpezesc tot mai mult
faptele de odinioară şi se conturează tot mai puternic coor
donatele istorice ale devenirii neamului.

găsit pe fruntaşii români adunaţi într-o singură cameră.
Erau Mihali, Cicio Pop, Maniu, Goldiş, Vaida, Vlad.,
Bontescu, Erdelyi şi alţii. "Am fost primiţi foarte bine -

relatează vorbitorul - şi după ce ni s-au lăudat intenţiile
prin cuvântul domnului Cicio Pop. Maniu şi alţii, iar la
urmă prin al d-lui Goldiş, la propunerea d-sale s-a decis să
nu publicăm acest apel căci ar însemna să ne dezvălum
întreg planul de luptă ci, toţi studenţii, împreună cu cei din
Cluj să ne organizăm În echipe şi cutreierândfiecare ţinu
tul de unde e, să vestim cu grai viu poporului tot ce voia să
i spună apelul. Pentru pornirea acţiunii ne-au înlesni! dru
mul şi ne-au dat ceva bani de călătorie, celor ce vor pleca
până la Cluj ca În grabă să organizăm în echipe şi stu
denţimea universitară de acolo. Ca cei dintâi soli am fost
ales eu şi Ioan Chinezu azi profesor la Cluj "4.

În toamna anului 1 9 1 8 Dumitru Antal era student la
Universitatea de la Budapesta, fiinc;! şi preşedinte al
Societăţii Sţ,udenţeşti " Petru Maior". In cele două odăiţe
din strada Ullo - îşi amintea vorbitorul - studenţii români
care se întâlneau săptămânal erau profund frământaţi de
" evenimentele şi ştirile războiului " şi deseori dezbaterile
care aveau loc depăşeau cu mult caracterul cultural şi ştiin
ţific al scopurilor declarate ale acestei societăţi studenţeşti.
Totodată studenţii români frecventau zilnic şedinţele parla
mentului, aşteptând cu sufletul la gură poziţia fruntaşilor
politici români în contextul prăbuşirii Puterilor Centrale.

Deoarece Ioan Chinezu se îmbolnăveşte de gripă
spaniolă, cei doi studenţi sunt nevoiţi să-şi amâne călătoria.
Astfel, în ziua de 1 noiembrie 1 9 1 8, asistă 1 a Budapesta la
victoria revoluţiei burgheza-democratice. Acum se
proclamă Republica Populară Maghiară sub preşedinţia lui
Karoly Mihalys.

Citirea în Camera Deputaţilor din Budapesta, la 1 8
octombrie 1 9 1 8, de către Alexandru Vaida Voievod a
declaratiei Comitetului Executiv al Partidului National
Român' - ca organ politic al naţiunii române din Ardeal şi
Ungaria - prin care se contesta guvernului şi parlamentului
de la Budapesta calitatea de a mai reprezenta Transilvania,
dreptul acesta revenind în exclusuvitate reprezentanţilor
aleşi de poporul român, a produs o puternică impresie stu
denţimii, consolidându-i convingerea că toţi românii tre
buie să acţioneze, cât mai repede, pentru făurirea idealului
naţional. In acest scop grupul studenţilor de la "Petru
Maior", după mai multe consfătuiri, a hotărât să redacteze
un apel adresat studenţimii române şi totodată poporului
român, un îndemn pentru susţinerea luptei desfăşurate de
către Partidul Naţional Român (P. N. R).
astfel:

Dar lui Dumitru Antal revoluţia îi lasă un gust
amar: salve de puşti, strigătele necontenite, jafurile şi beţi
ile fac ca în scurt timp să înceteze orice activitate organiza
tă, să se creeze panică şi derută. Teama ca nu cumva circu
laţia trenurilor să înceteze îi determină să plece în,noaptea
următoare spre casă cu un tren ticsit de soldaţi. Incă din
tren, unde întâlnesc şi mulţi soldaţi români, cei doi studenţi
încep " prelegerile de propagandă naţională " şi spre satis
facţia lor observă că nu erau ascultaţi fără interes.
La Cluj, ca şi în întreaga Transilvanie, erau în curs
de constituire gărzile şi consiliile naţionale româneşti. La
sediul băncii "Economul", în faţa ofiţerilor şi intelectualilor
români, dr. Amos Frâncu prezenta demersurile sale făcute
la comandantul trupelor din Cluj, în spiritul dreptului de
autodeterminare, de a se permite ofiţerilor şi soldaţilor
români să depună jurământ Sfatului Naţional Român şi
drapelului românesc. Comunicând asistenţei de cea. 1 000
de persoane rezultatul favorabil al demersului său, aceasta
într-un entuaziasm de nedescris, în frunte cu studenţii ce
purtau steagul tricolor, intonând cântări naţionale, a străbă
tut oraşul îndreptându-se spre o sală mai mare pentru a se
constitui sfatul naţional. Acest marş - aprecia Dumitru

Esenţa acestui manifest este redată de conferenţiar

" 1. Între noi şi vechii noştri stăpânitori rupem oriceformă
de asuprire şi ne considerăm dezrobiţi, dobândind drept de
liberă dispunere asupra sorţii noastre de popor.
2. Că prin acesta vrem să ne unim toţi ce suntem de un
neam şi de o limbă.
3. Că toţi suntem de un gând, iar cei care lucrează contra
noastră sunt străini şi duşmani.

..

Antal - a fost cea dintâi manifestare românească rev
oluţionară în Cluj. Constituirea sfatului a fost tot o vorbă

Cei siahi de in�er .w'i jÎI}!,li, sii iasâ dintre noi, câ cel ce nu
i fn stam sâ-şi câştige libertatea. nici 1111-i vrr.dnir.· de ea ".l.

Deoarece pentru uil�arca manifcstului studenţii
�ii pri men�că consimlăntiint ul rcprczcntnnţilor
P.N.R., care în aeek l'.ik se allau la Budnpcsta, s-a ale;; u
delegaţie de n·ei studen ţi, din care fii cco pmte şi Dumilm
Antal, şi care s-a pn:zt:ntat la Hotelul Jogerhom, unde i-a

şi un ropot de aplauze şi un şir de urale. Momentul cel mai
i'niilţâtor ajiJst luareajurclmântului "6.

.. Consiliul Naţional din Clui - consideră memoran

distul - şi-a.făcul datoria cu mult Clll'l!i. c11 multâ rhihzuinţâ
şi succes. Llar mmwi pentru i'ncepur. ('ăf'i dupii aceea,

voi nu
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IOANA BURLACU

Central din Arad unde erau concentraţi toţifruntaşii noştri
politici "7.
Înarmaţi cu apeluri şi instrucţi�ni d� organi�e în
consilii şi gărzi nationale române cet dot studenţt s-au
îndreptat spre locurile natale. Ioan Chine� a răma:> la Ţg:
Mureş, în timp ce Dumitru Antal s-a opn� la Reghm: Atct
la 7 noiembrie 1 9 1 8 s-a tinut în curtea caset avocatului Ioan
Harşia adunarea de co�stituire a Co�siliului Naţi<;malR, şi
aici de pe coridorul acelei case Dumttru Antal a ţmut cea
dintâi cuvântare citind şi apelul din Cluj şi îndrumări de
organizare. De altfel, o săptăm�nă după aceea a cutr�iera�
satele din sus de Reghin, alătun de fostul protopop şt apot
episcop Duma şi avocatul Harşia, organizând în mai multe
comune consilii şi gărzi naţionale. Cam în a doua săp
tămână a ajuns în Topliţa natală. " Emoţiile şi însufleţirea în

Punctul 1 : "Adunarea Naţională a tuturor
românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească
adunati prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia,
în ziu� de 1 decembrie 1 918, decretea:Ji, unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunei române la Întreg Banatul,
_ 1-a
cuprins între râurile Jfureş, Ttsa şi Dunăre"1 1 . Cand

sfârşit de citit afost acoperit de un singur glas de aprobare
pornit deodată din o mie şi mai bine de piepturi. Toţi ne-am
cutremurat cuprinşi de măreţia acestui moment care a
pecetluit pe veacuri noua soa11ă a neamului nostru. Şi
astăzi îmi zvâcneşte sângele când mă gândesc la acel
moment în care am ajuns în culmea entuziasmului. Bucuria
şifericirea era aşa de mare, de aveam senzaţia unei dureri
a inimii şi sufletului, care parcă nu le mai puteam cuprinde.
Eu mă simţeam şi maifericit ca ceilalţi, căci prin ocuparea
Topliţei deja deveneam cetăţean sigur al României Mari.
Celelaltf} puncte sub presiunea celui dintâi au fost
primite la fel. In continuare aplauze şi aclamaţii, au fost
ascultate şi vorbirile ce au unnat.
În adunarea de pe Câmpul lui Mihai Viteazul cele
Întâmplate în sală s-au repeţit lafel, însă cu o însutită tărie
şi cum uralele izbucneau, creşteau, scădeau şi apoi iar se
linişteau, .făceau impresia unei titanice rugăciuni Îndrep
tată cemlui "12.
În încheire conferenţiarul conchide .. Zilele trăite în
acest răstimp cât fonnează amintirile, împreună cu 1
decembrie 1918, aufost cele maifericite din întreaga viaţa
mea, şi le simt stându-mi în suflet ca un divin izvor din care
beau înaintea săvârşirii faptelor mele ce sunt în legătură
cu binele obştesc şi prosperarea iubitei noastre Românii
Mari, care are încă destui fii răi. neascultători şi, mai ales
nerecunoscători.
Săptămâna duminicii lui 1 decembrie 1 918 mi-a
arătat şi mie şi altora, sute şi mii de intelectuali şi ţărani
români ardeleni, până la ce culme se poate ridica În suflet
dragostea de neam. Dacă ai fi ajuns cu sufletul măcar
odată În această culme, a ade\·ăratei iubiri de neam şi
pământ românesc, sufletul îşi primeşte o oţelire morală,
care viaţa Întreagă nu-l lasă să se întine cu .fapte ce ar
putea jigni neamul şi ţara. Fapta mare a dragostei desă
vârşitefaţă de neam şi ţară stă ca o strajă şi nu te lasă să
cazi, ci din contră te Îndeamnă lafapte demne de ea.
... Şi acum dacă voi .fi reuşit prin simplele mele
amintiri din 1918, să fac să se reverse sentimentul iubirii
de neam cu fiorii lui de bucurie peste sufletele dumneav
oatră, va însemna atât pentru mine cât şi pentru dum
neavoastră că marea zi a lui 1 decembrie 1 918, am serbat
o aşa după cum se cuvine "13 .

cele rostite consătenilor mei - relatează memorialistul- au
fost îndoite decât în alte părţi. Mi-e vie şi acum icoana
întregii adunări. Notarul cu canceliştii lui ungari stăteau
rezemaţi de uşa primăriei, fără a şti că le prohodeam stă
pânirea, zâmbeau ironic la cele ce le spuneam. Sbârnâiala
telefonului i-a scos din atitudinea frustătoare, căci un loco
tenent din armata română i-a anunţat din Bilbor,că Glma
ta română e la graniţă şi a pornit spre Topliţa... Inainte de
a sosi avanpostul Diviziei a 13-a, în Topliţa nu mai era nici
un soldat ungur"9.
Sosirea armatei române fusese aşteptată cu multă
nerăbdare de locuitorii Topliţei, care au ieşit în număr mare
în întâmpinarea ei. După ce Divizia a 1 3-a, comandată de
colonelul Gheressu a ajuns în oraş, ea a oferit locuitorilor o
mare surpriză. " In cântări de mzcică militară - narează

memorialistul - a început defilarea însufleţită a unei divizii
întregi cu ofiţeri pe cai sprinteni. cu soldaţi unij01m îmbră
caţi, toţi cu căşti, păşind cu pasul soldatului român al cărui
chip îl purtăm în suflet... apoi am jucat cu veselie în hora
ce s-a încins cât a fost piaţa de mare... A fost cea dintâi
horă înfrăţită pe teritoriul României Noi, al cărei cetăţean
am devenit împreună cu toţi topliţenii, din acel sfânt şi
neuitat moment. Era chiar o :::i de miercuri, 27 noiembrie
19I8 " 1 0.

A doua zi Dwnitru Antal porneşte spre Alba Iulia.
La sosirea în gară e impresionat de mulţimea aflată aici
(.. în gară nu încăpeai atât om o cuprindea "), cât şi de
ordinea introdusă de Consiliul Naţional Român şi de garda
na�onală locală. Cetatea şi drumul spre ea erau păzite de
garda moţilor, toţi îmbrăcaţi în alb şi cu căciuli. Relatarea
desfăşurării Marii Adunări e impresionantă. Cicio Pop a
vorbit cel dintâi arătând rostul adunării şi sensul desfăşurări
ei la Alba Iulia. După verificarea mandatelor, e ales
preşedinte al adunării Gheorghe Pop de Săseşti. Puţinele
cuvinte de deschidere le-a rostit în lacrimi de bucurie,
lacrimile lui având multe perechi în ochii celor din sală.

.. Deschisă astfel şedinţa, - precizează memorialistul - din
nou a urmat o linişte solemnă şi Vasile Goldiş primind
cuvântul, cu o voce răspicată, îndulcită de emoţie, după o
cuvântare introducătoare ca referent al marelui sfat naţion
al, a citit hotărârile aduse şi roagă mărita adunare să
binevoiască a primi şi anunţa ca ale sale.

1 . Durnilm An1�1 (

1 R94 - 1 97 1 ) s-a năSC\11 la 1opli\l1, judeţul

Amintirile lui Dumitru Antal despre evenimentele
desfăşurate în toamna anului 1 9 1 8, la care el însuşi a fost
părtaş, se constituie într-un autentic docwnent istoric de
incontestabilă valoare. Acestea cuprind mesajul unei gene
raţii eroice, care a dat viaţă gândului statornic al naţiunii
române, unirea tuturor români lor.

N ote
rost ol<"S preş.;-dintc ul So<.:i..:liiţ ii studenţeşti .,l'etru Muiut" din Rudupcs
in această calilatc a participat, ca del egat al sluUcn�i m i i române din

Harghila.

A unnal cun;urile şcolu pnmare în ' l l>pli�U �i Braşov iar cele l icca lc la
llrl1şov şi Năsflu. Stlll.liilc :-iU!Jl:l iu;u�: lc:-u fă<.:uL la i\cmlt!TTlia teologică

W.

din Sibiu, dupa c.;arc s-a inscris la Universitatea din Hudapcsla. Ca slu

După închcicn.::a primu lu i rdzhoi mondi"l, « intrat în serviciul Consiliului

dt'nt, s-a rema.rcat prin

a�tivitatc

�i

Uudapesta.

la Marca

A dunare de la Alba Iulia din

D1ngcnl ni Trnnsilvuniei

..:aliwţi d..:<>S.:hil.:. i:<pl J:H.'llln> care a
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Din an ul 1927

1 Jewmuric 1 9 1 K.

indeplincşlc llivc1sc funct i i his

Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire
ericeşti la Cluj şi Bucureşti, intră in cinul monahal, cu metania la Mănăs
tirea Dragomira, primind numele de Emilian. A fost ridicat la treapta de
arhimandrit.
A fost ales arhiereu, vicar al Mitropoliei Unb'I"Ovlahiei; hirotonisit epis

clamă independenţa totală a Ungariei de Austria. Guvernul hotăreşte in
fiintarea consiliilor şi gărzilor naţionale încercând să constrângă naţio
"
nalităţile la recunoaşterea "republicii ungare uni tare , vezi Ştefan Pascu,
"Făurirea statului naţional unitar român - 1 9 1 8'", voi. li, Edit. Academiei

cop şi instalat ca arhiereu vicar, cu delegaţia conducerii Arhi-episcopiei

R.S.R., p.69 şi unn.

Bucureştilor, apoi delegat ca locotenent de episcop al eparhiei Argeşului,

6. Arhivele Naţionale Direcţia jud. Mureş, loc. cit.

după care a trecut la Suceava, ca locotenent de arhiepiscop şi mitropolit.

7. 1bidem
8. i n protocolul incheiat la Reghin, la 7 noiembrie 1 9 1 8 se spune "E de

Din anul 1949 s-a reintors in locurile natale, la Topliţa. Para-lel cu activi
tatea bisericească, Dumitru Emilian-Antal a desfăşurat şi o susţinută

faţă mare mulţime de popor cu conducători de toate felurile din localitate

activitate cărturărească şi publicistică.

şi jur fâlfâind in jurul lor, intre urale, stindardul na�onal român ... Cel din

2. Arhivele Naţionale Direcţia jud. Mureş, colecţia Documente, 1 48 şi

tâi ia cuvântul Ariton N. Popa... si între aclamări predă locul tânărului

1 50.

universitar Dumitru Antal din Topliţa română. Acesta, in câteva cuvinte

3. vezi textul integral al manifestului in " l 9 1 8 1a români. Documentele

alese, spune cele văzute şi auzi re la Senatul Naţional Român din Cluj,

Unirii", voi. VII, Edit.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 989, p. 45-

constituit pentnr tot Ardealul, apoi dă cetire manifestului lor de acolo" ,

46.

vezi " 1 9 1 8 l a români. Documentele Unirii", voi. V I I , p. l 65-1 66.

4. Arhivele Naţionale Direcţia jud. M ureş, loc. cit.

9. Arhivele Naţionale Direcţia jud. Mureş, loc. cit.

5 . La 25 octombrie 1 9 1 8 la Budapesta se înfiinţează Consiliul Naţional

1 0. Ibidem

Maghiar, format din Sfatul muncitoresc şi Consiliul militar, sub conduc

1 1 . Vezi discursul in întregime

erea lui Kărolyi Mihăly. Acest consiliu îşi asigură colaborarea social-de

Bucureşti, , 1 929, p. 1 1 - 1 8.

in: "Vasile Goldiş - Discursuri",

mocmţilor şi a radicalilor. La 3 1 octombrie, Tisza Istvan este asasinat şi

1 2 . Arhivele Naţionale Direcţia jud. Mureş, loc. cit.

se fonnează guvernul Kăroly alcătuit din partidele Consiliului naţional.

1 3 . Ibidem

La l noiembrie este proclamată republica populară, iar a doua zi se pro-

Zusam menfassung
Dumitru Antals Erinnerungen iiber die Gro8e Vereinigung
( Reen) hiel!. In diesem
Das Thema des vorliegenden Beitrags stellt einen Vortra� dar, den Dumitru Antal am 30. No�ember 1 926 in Reghin
Vortrag prăsentierte er seine Erinnerungen iiber dre hrstonschen Erergnrsse des Herbstes 1 9 1 8 rn Srebenburgen.
"
haft "Petru Maior , nahm
Der Memoirenschreiber, damals Student an der Budapester Universităt und gleichzeitig Vorsteher der Stiudentcngesellsc
Alba-Ioha (Karlsburg) vom 1 . Dczember 1 9 1 8 a 1 s
an der Griin-dung dcr Nationalrăte und -garden. sowie an der grol3en na!lonalversammlung van
Abgeordneter van Seiten der Universitiitsjugend teil.
Da die obektive und k.Jare Erzăhlung bedeutende. Ereignisse, van denen er Zeuge war, sarrunelt, bekommt Dumitru Antals Bericht den unbestre
itbaren Wert eines historischen Dokurnents.

Ioana Burlacu

Arhivist, Asociaţia Arhiviştilor,
Bucureşti. Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 29
Tel. 0 1 /7462334 (domiciliu)
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Miron Cristea - contemporanul nostru

Împlinirea a 1 30 de ani de la naşterea lui Elie
Cristea a fost marcată de o serie de manifestări, inclusiv
cele organizate în oraşul Topliţa. Acolo, acţiunea s-a con
jugat cu împlinirea a 70 de ani de la întemeierea mănăstirii
Sf. Prooroc Ilie prin strădania lui Miron Cristea, cel care a
fost primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu
acest prilej, la Topliţa, a fost organizată şi o sesiune de
comunicări la care participanţii au abordat o suită de as
pecte relevante pentru multitudinea preocupărilor manifes
tate în decursul anilor de viaţă şi de permanentă dăruire
pentru realizarea binelui pentru oameni şi pentru ţară.

Ca un act de recunoaştere şi apreciere a calităţilor
.
omului de cultură Miron Cristea, militant pentru eviden
ţierea bunelor însuşiri ale poporului român, înaltul for al
Academiei Române a hotărât la 7 iunie 1 9 1 9 alegerea sa ca
membru de onoare4.
Desemnarea sa ca mitropolit primat a impus o
bogată corespondenţă pe plan extern pentru a se cunoaşte
cine se află la conducerea Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru acţiuni protocolare, în anul 1 920 a fost realizată
medalia Miron Cristea având textul definitoriu "Miron mi
"
tropolitul ţării . Pe avers este redat chipul său privind spre
stânga. Lucrarea a fost semnată de Weinberger5.

Am considerat necesar ca şi acum, cu prilejul aces
tei sesiuni, să abordăm o temă care prin evocarea
preţioaselor mărturii păstrate la Arhivele Naţionale în Arhi
va Istorică Centrală, ne relevă omniprezenţa sa în eveni
mentele timpului, situaţii care paradoxal sunt la ordinea
zilei şi în timpurile noastre ca deziderate care reclamă
rezolvări pertinente. Menţionăm că fondul de arhivă
" Miron Cristea " s-a constituit prin preocuparea lui Dudu
Velicu, cel care i-a fost pe parcursul a două decenii secretar
particular. Sunt reunile în dosarele constituie bruioane ale
unor viitoare cuvântări, texte refăcute, revi-zuite, presa
timpului, iconografie, corespondenţă. Ele sunt edificatoare
pentru înţelegerea modului de participare a sa la un eveni
ment sau altul, se constituie o grijulie preocupare pentru
prealabila documentare şi buna cunoaştere a problemelor.

În contextul multiplelor probleme care se cereau a
fi rezolvate pentru realizarea şi a Unirii religioase a
românilor prin care să fie înlăturate nefireştile acte de sep
arare impuse la sf'arşitul secolului ai XVII-lea şi începutul
secolului al XVIII-lea s-3:_ înscris ca prioritate stabilirea
raporturilor cu Vaticanul. In acest sens cuvântarea mitro
politului primat Miron Cristea rostită în cadrul şedinţei
Senatului României de la 6/1 9 februarie 1 92 1 este edifica
toare6.
Pentru cinstirea celor care au contribuit la fina
lizarea actului Unirii, Miron Cristea a acordat o aten�e şi o
permanentă preocupare pe parcursul anilor de păstorire în
calitate de episcop, mitropolit primat şi patriarh. O astfel de
iniţiativă a manifestat-o pentru cinstirea memo,riei avocatu
lui Ion Şenchea, reprezentant al Ţării Oltului. In acest scop
Miron Cristea a lansat un apel către Prefectura judeţului
Făgăraş de a intreprinde cele de cuviinţă pentru strângerea
de fonduri care să permită realizarea unui busC.

În acest caz recurgem la unele mărturii, care evi
denţiază prezenţa sa în iureşul evenimentelor după înfăp
tuirea măretului Act al Unirii de la l Decembrie 1 9 1 8 de la
Alba Iulia. Fotografia de epocă realizată de firma Duratzo
a imortalizat pe membrii delegaţiei veniţi la Bucureşti pen
tru a aduce mesajul Marii Adunări Naţionale de la Alba
Iulia, prin care se consemnau hotărârile adoptate de Unire
cu România 1 •

Prezenţa lui Miron Cristea la diverse solemnităţi a
contribuit la realizarea unei adevărate competiţii între loca
lităţi, care au găsit modalităţile de înlăturare a dificultăţilor
financiare. La 19 februarie 1 92 1 a participat la inaugurarea
popotei parlamentare amenajată temporar în clădirea ce
urma să găzduiască Cercul Militar. Edificiul se afla în sta
diu avansat de finalizare pentru a servi scopului pentru care
a fost proiectate8.

Pentru buna reprezentare la solemnităţile din Capi
tală, episcopul Miron Cristea a folosit odăjdiile cei care fus
eseră confec�onate prin fapta de bine a lui Vasile Stroescu,
donator şi promotor a numeroase acţiuni de pregătire şi
înfăptuire a Actului Unirii tuturor românilor2.

Drumurile şi popasurile la diverse aşezăminte mo
nahale i-au impus printre altele, iniţierea unei acţiuni de sal
vare a valorilor de patrimoniu care prin vechime nu mai
erau în atenţia celor ce slujeau în bisericile şi mănăstirile
ţării. EI a preconizat organizarea unui muzeu al Bisericii
Ortodoxe Române. La 19 aprilie 1 922 lansa în acest scop
un npcl ci"itrc cl er pentru n întreprinde depistarea şi cxpc
dicn:m obiectelor cmc se pretau si'i tie incluse în viitorul pa

La 26 martie 1 9 1 9, în catedrala mitropolitană din
Sibiu, în prezenţa principelui moştenitor Carol, episcopul
Caransebeşului, Miron Cristea, a citit la terminarea Doxo
logiei "Rugăciunea Unirii tuturor românilor "3.
Înfăptuirile sale din anii anteriorii au fost cartea de

vizită, pentm desemnarea sa ca mi tro pol it pri mat chemat a
rezolva numeroase probleme i mp usc de n oua silualic in
care se afla R omânia după distrugălorul r.:i.zboi man:al de
numeroase jc1tfc umane şi materi ale prccwn şi de di vers i
tatt:a leb>islativa şi administr.ttiva carc reclama u upen1tiv�
uni lican: pentru a asi�-,>ura redresarea cco no n u c ă, socială şi
culturală a Rumăniei.

trimoniul al unu i asemenea muzeu biseric.ese9
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T .a R mai 1 922 pe p l ato ul Cotroceni mitropolitul
primat Miron Cristea participa la solcmnitatca d e la Arse
nalul Aeronauticei all'ituri de o nu meronsll prezenţi! afl;în
du-sc rcuniţi atât reprezentanţi ai ofic ial ităţil or cât �i pu-
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blicul bucureştean doritor să participe la demonstraţiile avi
atice cu primele 1 O aparate de zbor fabricate în România10.
La 1 8 mai 1 922 se afla printre panicipanţii de Ia
solemnitatea dezvelirii plăcii comemorative pe care erau
consemnate numale eroilor prahoveni din rândurile avo
caţilor şi magistraţilor. Placa � fost plasată pe peretele
clădirii Tribunalului. Este o realizare a sculptorulUI_ Ioan C.
Dimitriu Bârlad 1 1 .

în decursul dedenilor de activitate a fost un discret promo
tor şi finanţator a multor monument� de loc public aţât î�
Bucureşti cât şi în ţară. Cu acest pnleJ. după dezvehre ŞI
sfinţire, a luat cuvântul şi mitropolitul primat, Miron
Cristea, care a apreciat că Eugeniu Caradea a croit pentru
..

totodeauna directiva spre ajutorarea tuturor idealuri/ar
neamului, pe care trebuie să unne::.e nu numai Banca na
ţională ci şi toate băncile, Întreprinderile " 1 8•
În imediata apropiere a ansamblului mitropolitan,
pe str. Principatele Unite nr. 63, în Ziua Ortodoxoiei, la 1 6
martie 1 924 S.O.N.F.R. a mobilizat în incinta institutului de
Învăţământ pe care-I patrona, o numeroasă asistenţă pentru
a participa Ia sfinţirea capelei. Pictura fusese încredinţată
spre realizare pictorului Paul Molda. Ini�atori au fost
Alexandrina Gr. Cantacuzino, preşedinta S.O.N.F.R. şi
Perianu, directorul instituţiei şcolarel9.

Unul din lăcaşurile bucureştene de cult, biserica
Cărămidarii de Jos cu hramul Sf. Trifon - protectorul grăd
inarilor - a fost parţial distrusă de un incendiu. Evenime�tul
a impus o grabnică intervenţie atât din partea arhitecţtlor
cât şi a constructorilor. La această operă au fost solicitate
serviciile arhitecţilor I.D.Traianescu şi Duliu Marcu pre
cum şi ale pictorului Dumitru Belizarie. Pentru acoperirea
cheltuielilor care depăşeau posibilităţile enoriaşilor s-a
impus ca salvatoare soluţia colectei publice. Miron Cristea
s-a aflat în fruntea listei detenninând prin exemplul per
sonal parti-ciparea operativă a celor mulţi 12.

Toamna anului 1 924 a reunit pe plaiurile Transil
vaniei, în zona Munţilor Apuseni, o numeroasă participare
cu priJ.ejul sărbătoririi centenarului naşterii lui Avram
Iancu. In program au fost incluse momente ca: solemnita
tea punerii pietrei de fundaţie la preconizatul monument
Avram Iancu de la Cluj ; la Baia de Criş, duminică 3 1
august a avut loc dezvelirea bustului Avram Iancu şi a plă
cii comemorative plasată pe faţada casei în care acesta a
murit; deplasarea la Ţebes la monnântul lui Avram Iancu şi
apoi scurte opriri la Brad şi la Abrud; la Câmpeni au fost
audiate câteva comunicări şi s-a prezentat un spectacol dra
matic cu piesa " Doamna Mun(ilor "; luni, 1 septembrie s-a
efectuat deplasarea pe muntele Găina unde a fost sfinţită
Crucea comemorativă, apoi un popas Ia Vidra unde a avut
loc inaugurarea muzeului naţional Avram Iancu şi la
Abrud unde a fost conferit numele Avram Iancu " batalio
nului vânătorilor de munte. La Câmpeni, mitropolitul pri
mat Miron Cristea a participat la şedinţa Astrei, cu care
prilej a rostit un mobilizator discurs20 .

Pregătirile lansate în 1 92 1 pentru solemnitatea în
coronării regilor României Mari au declanşat contribuţii
numeroase. Preşedinte al Comisiei de organizare a festivi
tătilor a fost desemnat Miron Cristea. Problemele au fost
m� lte izbutindu-se ca în scurtul timp avut la dispoziţie să se
depăşească greutăţile asigurându-se caracterul de sărbătoa
re naţională atât în oraşele Alba Iulia şi Bucureşti, gazdc ale
momentelor din programul elaborat, cât şi în celelalte loca
lităţi ale României Mari. Miron Cristea şi-a asumat misiu
nea de alcătuire a Doxologiei care a fost urmată în timpul
Te Deum-ului încoronăriil3.
La 22 ianuarie 1 923 a avut loc solemnitatea inaugu
răriii Cercului Militar. Programul a inclus şi sfinţirea loca
lului la care a participat mitropolitul primat Miron Cristea.
A fost prilejul ca în faţa suveranului, regele Ferdinand 1, în
discursul rostit Miron Cristea a evocat menirea mănăstirii
Sărindari pe vatra căreia a fost înălţat edificiul Cercului
Militar14.

..

Locuitorii Bucovinei au acţionat cu fennitate pen
tru realizarea unui impunător monument dedicat cinstitii
înfăptuitorilor Unirii Bucovinei cu România, teritoriu răpit
în anul 1 775 din trupul Moldovei prin act samavolnic la
care au fost părtaşe Austria. Rusia şi Imperiul Otoman.
Serbările organizate la 1 1 noiembije 1 924 în Cernăuţi au
reunit o numeroasă participare. In prezenţa membrilor
Casei Regale, a Parlamentului şi a Guvernului a avut loc
dezvelirea monumentului realizare a sculptorilor Teodor
Burcă şi Spiridon Georgescu2 1 .

O altă participare la o solemnitate a fost prilejuită de
punerea pietrei fundamentale pentru noua construcţie a bi
sericii Spirca Veche din capitală. La 30 iunie 1 923 în stra
da 1 3 septembrie nr. 45, mitropolitul primat Miron Cristea
se afla printre cei care au subscris la actul depus la fundaţia
clădirii şi a fost unul din donatorii care au contribuit la
procurarea materialelor necesare pentru noua construc
ţiels.

Duminică, 24 mai 1 925 la Constanţa a fost organi
zată solemnitatea punerii pietrei fundamentale a reşedinţei
episcopale22.

Nu o dată Palatul Mitropolitan a fost gazda unor
acţiuni diverse menite a aduce cinstire înaintaşilor care au
meritat de la Patrie. Mişcarea culturală s-a preocupat de
realizarea unui bust al lui Şt. O. Iosif. Joi, 22 octombrie
1 923 s-a întrunit în această ambiantă
' comitetul de initiati vă
pentru a cunoaşte ce s-a întreprins până la aceea dată pen
tru strângerea de fonduri necesare încredinţării Corneliu
Medrea a execuţiei lucrării. Raportor a fost prof. Elisa
Burileanu care a prezentat situaţia financiară şi planul în
tocmit de sculptorul recomandat de ministerul Cultelor şi
Artelor. La data respectivă erau adunaţi 22 .000 Lei l o.

O impresionantă manifestare a fost organizată în
toamna anului 1 924 la Ploieşti. Catedrala Sf. Ioan a bene
ficiat de contribuţia filantropului 1 . Ionescu-Tisseanu care a
finanţat realizarea clopotului plasat în turnul-far definit ca
monument dedicat cinstitii tuturor eroilor prahoveni care
s-au jertfit pentru realizarea idealului naţional. Cu acelaşi
prilej a fost sfinţită şi o impunătoare cruce23.
În a doua decndă n lunii octombrie 1 925, patriarhul
Miron Cristea se afla In Inşi pentru a partic ipa l a i naugu 
rarea Palatului Ad ministra tiv care luase locul ce l u i anterior
ridicat pc vatra vechii L'wţ1 Domn eş ti , astăzi edi ticiul
servind ca Palat al Culturii. In cuvîntare a rostit.'i cu ncest
prilej a evocat pc înaintaşii care pc acclc loc uri au actionat
pentru propll�ircn Moldovci�·1 .

I ubitor uc muzică :;; i de tradiţiile populare ale
romanilor, m i tropoli tul prim at Miron Cristea a prefaţat
l ucrarea lui G. C uc u cuprinzând 1 2 colinJ.: pup ularc culcsc
:;; i armon i zate . LucraJea a fost tipari 111. la Bucureşti în ti po

grafia Domcan u u . In zona cxl!_"lioarJ. a hx:alului Băncii
:'-l a\iunalc a Romaniei, la colţul nord-vestic, a t<>st amp l asat
monumentul dedi cat cinstirii lui E ugen i u Caradea, omul a
cărui de v iză a lust o permanentă �ălăuză rnobilizatoarc:
.. T
otul pentru alţii, pentru mine numai munca ". Acest
monument c i nstea pc mm l din cti tori i Rl\nc i i NaJionak carc
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La 2 1 decembrie 1 92 1 a avut loc rccun oa� tcrca ca
persoană morală şi juridică a funda\ici Con:st;mtin Ya:siliu
Bolnavu c arc- � i avca rcşedin(a în B ucureşti , str. Piaţa Am
:<:ci m. 5. Cu acc�l p ri lej, pri n tre cei care au luat cuvântu l,
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arătat că în condiţiile secolului al XX-lea presei îi revine
nobila misiune de cronicară a evenimenteior la zi, inclusiv
cele religioase33.

s-a aflat şi Miron Cristea care s-a referit la nobilele misiuni
pe care şi le-a asumat statutar această fundaţie ca act de
binefacere25. Au trecut numai câţiva ani şi la 24 iunie 1 926
a avut loc solemnitatea inaugurării căminului studenţesc.
Patriarhul Miron Cristea, în calitate de preşedinte al Con
siliului de conducere al fundaţiei, a trecut în revista într-un
amplu discurs obiectivele pe care le au în vedere cei ce diri
jau veniturile acestei fundaţii26.

Incendiul petrecut în Vinerea Mare în Biserica de
lemn din satul Costeşti, judeţul Argeş, s-a soldat cu 1 1 4 vic
time. A fost declanşată o amplă acţiune de susţinere morală
şi materială a familiilor celor răpuşi de sinistrul pojar.
Ziarul Universul a avut iniţiativa de a publica apelul patri
arhului Miron Cristea prin care se solicita obolul întregii
ţări pentru o faptă de bine. Se preconiza ridicarea unei bise
rici mausoleu în localitatea sinistrată. Mediatizarea a con
tribuit la o operativă strângere de fonduri necesare con
strucţiei acestei biserici. La 6 septembrie 1 93 1 s-a sfinţit
temelia viitoarei constructiiJ4. Retinem ca act de solidari
tate umană, indiferent de 'confesiunea religioasă, faptul că
la apelul lansat au răspuns şi evreii. Uniunea comunităţilor
evreieşti din vechiul regat a lansat la rândul ei un apel către
organizaţiile din întreaga ţară să contribuie la refacerea bi
sericii ortodoxe. Apelul a fost semnat de reprezentantul
cultului mozaic în senatul României, rabinul şef dr. 1 . Nei
mirever35. Proiectul constructiei a fost încredintat arhitec
tului Dumitru 1. Berechet, iar �xecuţia firmei Emil Prager36.

Punerea pietrei de fundaţie la dispensarul " Sf' Ele
s-a constituit un moment
de semnificativă reacţie a patriarhului Miron Cristea.
Cuvântarea sa a fost presărată cu îndemnuri la opera de car
itate, la înţelegerea atât de necesară pentru a depăşi difi
culţăţile vremelnice27.

na " pentru 500 de mici pacienţi,

La 1 7 octombrie 1 926 s-a pus piatra fundamentală
la construcţia Palatului Universul" din str. Brezoianu.
Investiţia lansată de directorul ziarului, Stelian Popescu, a
oferit arhitectului Paul Smărăndescu posibilitatea de a
proiecta compartimentarea activită�i, clădirea de Ia stradă
urmând să adăpostcască la parter săli de expoziţii, iar la
nivelele următoare sectorul editorial. O altă clădire legată
de prima cuprindea sectorul productiv dotat cu utilaj mo
dem pentru acei ani. La această solemnitate cuvântarea
patriarhului a fost urmărită cu mult interes de către partici
panţi28.
.,

Lucrurile întreprinse în deceniul al patrulea pentru
construirea palatului patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ro
mâne au inclus în proiectul elaborat de arhitectul George
Simotta, spaţii pentru organizarea unei biblioteci. Patriar
hul \1iron Cristea a lansat un apei către toţi autorii, editorii
şi posesorii de cărţi solicitându-le contribuţia pentru înzes
trarea acestei biblioteci, evocându-se totodată că vechea şi
bogata bibliotecă a fost distrusă în timpul ocupaţiei în
primul război mondial şi că se impunea refacerea ei37.

În luna noiembrie 1 926 au fost declanşate lucrările
!:le elevare a unui impunător edificiu pentru Academia de
Inalte Studii de Comerţ şi Industrie. Solemnitatea punerii
pietrei fundamentale a avut loc la 1 5 noiembrie 1 926. Cu
acest prilej patriarhul Miron Cristea a rostit un discurs în
care s-a referit la rolul aşezământului în promovarea pros
perităţii ţării în următorii ani29.

O problemă care a reţinut un timp atenţia vieţii
politice româneşti a fost reacţia studenţimii din Garda de
Fier care a preconizat punerea unei cruci la mormântul
,. Soldatului Necunoscut ". Delegaţii studenţilor au fost în
audienţă la patriarhul Miron Cristea, la ministrul de interne,
George C. Mironescu, şi Ia Consiliul de Miniştri. A fost
momentul când paza mormântului a fost încredinţată
Ministerului Apărării Naţionale.

În ambianţa ansamblului patriarhal a fost inaugurat
la 25 noiembrie 1 926. căminul preoţilor şi cântăreţilor bise
riceşti din Capitală. In calitate de reorganizator al învăţă
măntului religios patriarhul Miron Cristea a reuşit să asi
gure edificarea acestei construcţii. Proiectul a fost realizat
de arhitectul George Simotta, iar con.strucţia a fost încre
dinţată antreprenorului Carol Duca. In compunerea con
strucţiei a fost integrată o sală de festivităţi şi au fost com
partimentate 50 de camere. Lucrarea a costat 1 .600.000 de
lei. Preşedinte al Asociaţiei cântăreţilor era 1. Popescu
Pasăre3o.

Delegaţii au primit explicaţia că în compunerea ele
mentelor pietrei tombale se regăsca şi simbolul crucii şi că
în acest caz colaborarea între arhitectul George Matei Can
tacuzino şi profesorul Nicolae Iorga a permis ca să fie ela
borat proiectul acestei pietre, text şi elemente decorative,
având ca sursă de inspiraţie placa de pe mormântul lui
Matei Basarab de Ia mănăstirea Amota. La repetatele insis
tenţe ale studenţimii, Consiliul de Miniştri a dispus ca
această problemă să fie da� spre rezolvare conducerii
Bisericii Ortodoxe Române. In această etapă patriarhul a
decis să fie invitat arhitectul Petre Antonescu să realizeze
un proiect. Astfel s-a ajuns la realizarea crucii-candelă de la
căpătâiul Eroului Necunoscut. Studenţii I-au informat pe
patriarhul Miron Cristea că preconizau lansarea unei liste
de subscripţie pentru realizarea acestei cruci. Stabiliseră şi
termenele de execuţie ale lucrării-'X.

La sărbătoarea semicentenarului Societăţii de
Cruce Roşie s-a hotărât realizarea unui edificiu propriu care
să servească ca sediu. Operativ s-a trecut la acţiune şi la 20
noiembrie 1 928 a avut loc inaugurarea clădirii la care patri
arhul Miron Cristea, membru în consiliul de conducere al
societăţii, a rostit un discurs definind menirea acestui
aşezământ3 1 •
Patriarhul Miron Cristea, în cuvântarea rostită l a 1 2
noiembrie 1 927 în catedrala din Târgovişte cu prilejul sfin
ţirii lăcaşului, a trecut în revistă oameni şi fapte care s-au
petrecut în ambianţa oraşului de-a lungul anilor contribuind
la afirmarea rolului bisericii. Cu prilejul sfinţirii catedralei
au fost depuse semnături pe actul comemorativ realizat de
pictorul Chirovici32.

În anul 1 933 o fotografie îl redă pe patriarhul Miron
Cristsa în anturajul participanţilor la deschiderea unei
expoziţii în incinta Muzeului SimuJ9.

Presa anilor '20 a înregistrat evenimente)� referi
toare la evoluţia religioasă pe teritoriul României. In acest
sens ziaml Universul a avut ca obiectiv permanent infor
mar�.:a c i t i torilor despre evenimentele ce erau în directă
relatie cu biserica.

la

versul

Finalizarea

La 5 noiembrie 1 933, după zece ani de muncă, s-au
încheiat lucrările la constmcţia catedralei ortodoxe din Cluj

proiecta! de mhitccţii Constantin Pomponiu şi George Cris
I.incl. Exccu ( t a a li1st i'ncrcdiu(�tlă lim1ei Tiberiu Eremia. La

lttcrrtrilur de construcţie a pal atu l ui l Tni 

n reunit la 2 n oietnl)ric 1 930 u n umeroasfl asistcn�a
inaugurarea �.:di liciului. Cu această ocazie patriarhul
M iron Cristea a rostit a semnificativă c uvfintarc în care a
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rc11lizarca :;; i inzestrarea a\:cs tci im punătoare construcţii
patriarh ul a contri buit cu un candelabru. La dala oticicrii
sfinţirii, pict ura era parţi:1l ex.el·.utată. Pictoml T. Damian a
imhinal stilul b izan ti n cu o scrie de e l emente de influenţă
apuscană40.
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arhului. A doua zi el s-a deplasat la Topliţa natală unde s-a
ţinut un parastas la mormintele părinţilor săi aflate lângă
fundaţia bisericii de lemn a mănăstirii Sf. Ilie din Topliţa
Română. Biserica a fost ridicată prin preocuparea patri
arhului în 1 928. Cu prilejul revenirii în 1 936, a fost oficiată
sfinţirea ca arhimandrit a stareţului Ştefan Teodorescuso.

La 29 decembrie 1 93 3 pe peronul gării Sinaia a fost
asasinat primul ministru, Ion G. Duca. La ceremonia în
mormântării a participat şi patriarhul Miron Cristea care a
evocat personalitatea defunctului răpus de gloanţele uciga
şilor4 1 .
Î n cartierul Ghencea din Bucureşti, în anul 1 934 a
avut loc sfinţirea bisericii cu hramul Sf. Treime. Construc
ţia a fost proiectată de arhitectul Ioan G. I . Pompilian.

În ziua de I l octombrie 1 936 la Arenele Romane a
fost sărbătorit Stelian Popescu, directorul ziarului Univer
sul şi preşedintele Ligii Antirevezioniste Române, prilej cu
care a fost omagiat pentru faptele sale de bine. Pentru gene
ralul Ion Manolescu, preşedintele Caselor Naţionale, per
sonalitatea lui Stelian Popescu era definită intr-o scrisoare
adresată patriarhului astfel: ,. care luptă pentnt interesele

Datorită evenimentelor lucrarea a durat 2 1 de ani.
La târnosirea lăcaşului patriarhal Miron Cristea a adresat
participanţilor chemarea pentru păstrarea religiei strămo
şeşti prin care am moştenit de la înintaşi această ţară42.

superioare ale ţării şi neamului şi ziarul pe care îl câr
muieşte cu voinţa lui, dătătoare de bine "5 1 .

Un alt moment de referinţă s-a petrecut în luna mai
în incinta bisericii Sf. Gheorghe Nou când au avut loc, în
ziua Sf. Constantin şi Elena, comemorarea şi reînhumarea
osemintelor domnului martir Constantin Brâncoveanu43.
Ulterior a fost lansat şi un apel pentru restaurarea acestei
biserici44.

La 1 noiembrie 1 938 patriarhul Miron Cristea a
participa la solemnitatea punerii pietrei de fundaţie la con
strucţia Halelor Centrale Obor împreună cu parlamentarii,
membrii ai guvernului, primarul general Al.G.Donescu şi
cu un numeros public. După discursul primarului general,
patriarhul a depus în fundaţia edificiului un pergament
semnat de cei prezenţi ca mărturie pentru viitor a acelui
început de operă constructivă52.

În toamna anului 1 934, cu prilejul comemorării a
şapte ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu, o frumoasă
caracterizare a omului politic a formulat-o patriarhul Miron
Cristea într-o cuvântare a sa4s.

Tot în anul 1 936 a avut loc şi solemnitatea dezvelirii
monumentului dedicat cinstirii lui Mihail Kogălniceanu.
Au fost prezenţi patriarhul Miron Cristea, membrii guver
nului. A fost oficiată o slujbă religioasă de către un sobor
de preoţi53.

La Ateneul Român la a 1 6-a aniversare a zilei de 1
Decembrie 1 9 1 8 patriarhul a vorbit atât despre marile sa
crificii cu care a fost obtinută această biruintă a idealului
naţional cât şi despre cee'a ce trebuie să ne fi� în atenţie ca
perspectivă pentru ca printr-o muncă tenace să asigurăm
cele dobândite46.

Pentru înzestrarea noilor lăcaşuri cu valori de patri
moniu patriarhul Miron Cristea a achiziţionat de la Ana
Roth Cobilovici un epitaf ţesut de valoroasa artistă care s-a
specializat pentru realizarea de asemenea obiecte liturgice.
Pentru această achiziţie a fost plătită suma de 1 00.000 de
lei la 27 mai 1 93754.

La împlinirea a 1 50 de ani de la moartea martirilor
Horia, Cloşca şi Crişan a fost oficiat un Te Deum la biseri
ca Domniţa Bălaşa din Bucureşti, unde patriarhul Miron
Cristea a ţinut o vibrantă predică evocând faptele înainta
şilor pentru cauza dreptăţii sociale şi naţionale47.

Duminică, 6 iunie 1 937, în localitatea Stelian
Popescu (Lacul Turcului) din judeţul Prahova a avut loc
solemnitatea sfinţirii bisericii şi punerea temeliei la con
strucţia unui nou local de şcoală. La aceste momente a par
ticipat şi patriarhul Miron Cristea. Celor prezenţi ctitorul
acestor aşezăminte le-a evocat faptele predecesorilor săi, de
obârşie de pe plaiuri făgărăşene, care în decursul anilor au
ridicat iniţial o biserică din bâme apoi, după ani, o alta de
zid, iar în acest secol se sfinţea o impunătoare construcţie
proiectată de arhitectul Sorin Mincu şi pictată de Norocea,
iar sculptorul Nicolae Niculescu a dăltuit în lemn pissele
componente ale zestrei acestui lăcaş de închinăciune. Cu
acest prilej patriarhul a adresat participanţilor cuvinte de
apreciare şi îndemnul de a persevera în opera de înzestrare
a comunei cu toate cele necesare55.

În al patrulea deceniu, activitatea extremistă acuti
zându-se, au fost luate o serie de măsuri represive menite a
jugula manifestările care ar ţi putut periclita liniştea socială
şi siguranţa statului român. In atenţia opiniei publice a fost
şi soarta masoneriei din România. S-a ajuns ca la începutul
anului 1 93 7 la situaţia ca Loja 'vtasonică a Marelui Orient
să comunice dizolvarea masoneriei din România. Era, de
fapt, 9 trecere în stare de aşteptare a unor timpuri favora
bile. In cadrul sinodului Bisericii Ortodoxe Române a fost
dezbătută pe larg problema masoneriei fiind analizate ele
mentele care erau în contradicţie cu perceptele bisericii şi
au fost stabilite măsurile ce urmau a fi luate. O delegaţie
masonică condusă de Ioan Pangal a adus la cunoştinţă
patriarhului desfiinţarea organizaţiei4X.
Permanent s-a preocupat de situaţia românilor de pe
plaiurile natale. La 1 7 aprilie 1 936, sub semnătura lui Octa
vian M. Dobrotă s-a publicat articolul Sanctitatea Sa Pa
triarhul dr. Miron Cristea şi românii secuizaţi ". Cu acest
prilej s-a lansat un nou apel adresat predilect preoţilor che
mându-i să acţioneze pentru readucerea la reala conştiinţă
naţională a românilor secuizaţi prin diverse formule. Arti
col ul a fost i n sp irat de un raport inaintat primu l u i ministru

În Bucureşti, la 2 1 iunie 1 93 7 patriarhul Miron
Cristea a participat la liceul Mihai Viteazul la solemnitatea
sfinţirii capelei şi la inaugurarea amfiteatrului "Dr. C. An
gelescu"56.
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Miron Cristea - contemporanul nostru
Evenimentele politice din deceniul patru au acutizat
problema raportului între preoţi şi politică. Au fost diverse
păreri, multe revendicând ca biserica să nu fie târâtă în
această dispută partizană, alţii însă au susţinut ca necesară
prezenţa preotului acolo unde sunt şi enoriaşii. Problema a
fost wmărită cu multă atenţie şi a fost dezbătută cu prilejul
Sinodului B.O.R. fiind luate o serie de măsuri care să
scoată biserica de sub incidenţa politicului59.
În anul 1 938, după adoptarea Constituţiei Carol al
Il-lea, Patriarhia B.O.R. a întocmit şi înaintat un memoriu
în care a prezentat suveranului situaţia mănăstirilor orto
doxe. S-a relevat cu acel prilej că s-a înfăptuit un prim pas,
ca act reparator, prin restituirea a 1 8.000 ha de pădure epis
copii lor, s-a înfiinţat Eparhia Voievozilor din Maramureş
după o întrerupere de 203 ani, dar au mai rămas de rezol
vat alte muJte"O.
Vechiul deziderat al societătii Ateneul Român de a
'
realiza pe peretele interior a sălii mari o frescă s-a con
cretizat în al patrulea deceniu. Prin concurs lucrarea a fost
încredinţată profesorului Costin Petrescu care circa trei ani
i-a dedicat acestei realizări. La 26 mai 1 938, la inaugurarea
acestei fresce naraţiune în care artistul a evocat principalele
momente ale zbuciumatei istorii a poporului român, a par
ticipat şi patriarhul Miron Cristea6 1 .
În toamna anului 1 938, la 1 8 septembrie a avut loc
sfinţirea mausoleului de la Mărăşeşti. După aproape două
decenii se încheiau lucrările de construcţie, decoraţiunile,
amenajările interioare, realizarea parcului limitrof pe circa
20 ha, donate de Negroponte precum şi aducerea ultimelor
oseminte depistate în zonă prin preocuparea societăţii
Cultul Eroilor şi a localnicilor. A fost o manifestare de
amploare la care au participat regele Carol al Il-lea, parla
mentari, membrii ai guvernului. A fost oficiat un Te Deum
de un sobor de preoţi împreună cu patriarhul Miron
Cristea62.
La începutul lunii octombrie (2-3) 1 938 ţara a pier
dut pe unul dintre marii conducători de oşti cu experienţa
participării la trei campanii militare, respectiv din anii
1 877- 1 878, 1 9 1 3 , 1 9 1 6- 1 9 1 9, mareşalul Alexandru Ave
rescu pentru care s-au organizat funerarii naţionale. Foto
grafia de epocă ne relevă atmosfera din rotonda Ateneului
Român unde a fost depus şi privegheat de cei mulţi care
i-au fost camarazi precum şi de cei care apreciau contri
buţia acestuia la înfăptuirea idealurilor naţionale. Pentru
bucureşteni, şi nu numai, a fost prilej de omagiere pe cel
depus pe catafalcul îndoliat. Printre cei care i-au fost în
preajmă s-a aflat şi patriarhul Miron Cristea63. Peste trei
luni la biserica Mihai Vodă a avut loc parastasul mareşalu
lui Alexandru Averescu. A fost omagiat de foştii camarazi,
mulţi purtători ai distincţiilor de vitejie, inclusiv cei ai
ordinului militar Mihai Viteazul64.
Au fost şi situaţii când, neputând participa personal
la o solemnitate care îi revendica prezenţa, transmitea
mesajul său, ca de exemplu, cu prilejul dezvelirii monu
mentului dedicat cinstirii memoriei lui Ion 1. C. Brătianu, în

luna noiembrie 1938, textul pe care 1-a redactat a fost
încredinţat spre lectură ministrului agriculturii şi domeni
ilor, Gheorghe lonescu-Siseşti65.
Periplul realizat sper că a evidenţiat, prin cele câte
va exemple selectate din multe altele, modul cum, în cali
tate de episcop, mitropolit primat şi patriarh al B.O.R., a
fost o prezenţă permanentă în cotidian. Exemplele sunt rel
evante pentru modul cum atunci când îşi dădea acordul de
a participa la o solemnitate se pregătea cu minuţiozitate
pentru a oferi publicului participant acele îndemnuri care să
permită promovarea binelui, materializat în diverse forme
de exprimare. Rezolvând probleme majore ale vieţii reli
gioase, consolidând viaţa bisericilor din localităţi, sate şi
oraşe, mănăstiri, schituri, capele a acordat concomitent
atenţie relaţiilor cu bisericile ortodoxe din alte ţări precum
şi cu cele de alte culte. Este în acest sens semnificativ dia
logul stabilit de B.O.R. cu Biserica Anglicană. O problemă
de mare gingăşie a fost cea a raporturilor cu Biserica
Romano-Catolică. La 2 decembrie 1 9 1 8, în prima şedinţă a
Consiliului Dirigcnt, Onisifor Ghibu a cerut cu fermitate ca
după realizarea politică a Unirii să se acţioneze şi pentru
Unirea religioasă. Reacţiile au fost diferite, rezolvarea aces
tei probleme devenindu-i crez lui Miron Cristea în anii care
au urmat, dar care a întâmpinat tot felul de oprelişti din
partea unora care nu acceptau această unire pentru a nu-şi
pierde poziţia dobândită.
Tot ca o problemă spinoasă a ambelor decenii a fost
cea a rezolvării litigiilor dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Romano-Catolică. Forma iniţială a Concordatu
lui supus acceptării de către B.R.C. a suferit multe modifi
cări până la adoptare, cei desemnaţi să ne reprezinte la dia
logurile purtate fiind consiliaţi de patriarhul Miron Cristea.
În ansamblu, problemele deceniilor trei şi patru cu
care s-a confruntat omul Miron Cristea sunt concludente
pentru a înţelege modul de acţiune, de documentare şi pre
gătire minuţioasă ca astfel să obţină cele mai bune rezultate
în raport cu diverşi interlocutori. Permanent activ, el a fost
preocupat de toate celor necesare pentru promovarea vieţii
bisericeşti. A acordat o atenţie deosebită picturii religioase,
cântecului, stării edificiilor, a gospodăririi aşezămintelor, a
traducerilor, tipăriturilor, cărţilor şi revistelor de specialitate
şi de popularizare în rândul cititorilor de diverse pregătiri.
Trecând în revistă câteva asemenea exemple con
statăm că multe, foarte multe din problemele care i-au re
clamat participarea sunt şi astăzi de actualitate ceea ce ne
permite să spunem că patriarhul Miron Cristea este con
temporanul nostru şi ca atare cunoaşterea modalităţilor
folosite în rezolvarea lor ne poate fi o bună călăuză în ceea
ce trebuie să întreprindem.
Ca un corolar al dăruirii sale în anii vieţii, în publi
caţia " Glasul Mureşului " din anul 1 938 au fost publicate
esenţialele jaloane ale biografiei sale relevând evoluţia sa
printr-o muncă acerbă. Sugestiv, articolul esta intitulat

" Nasc şi În Ardeal oameni "66.
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Abstract
Miron Cristea, our contemporary
The author plans to highlight in this work the fact that Miron Cristea, in his position as bishop, prirnary metropolitan bishop and Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, was a permanent presence in the daily existence of the Romanian people al that time.
The problems ofthe third and fourth decades, which Miron Cristea was confronted with, are conclusive to the understanding of the way ofaction,
documentation and minute preparation, in order to obtain the best results in relation to diverse collocutors. Permanently active, he was preoccupied by
everything that was necessary to promote the clerical life. He paid a special attention to the situation of the religious paintings, songs and buildings, the
adrninistration of settlements, the translations, the printed matter, the books and magazines appropriate to the field and also to their role of preparing the
readers with diverse studies.
A lot of the problems, that certified his participation, are also of topical interes! today. This allows us to say that the Patriarch Miron Cristea is
our contemporary and, thus. the knowledge ofthe modalities used in their solving may be a good guide for what we are going to do.
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Miron Cristea şi relaţiile internaţionale ale
Bisericii Ortodoxe Române

Prin anul 1 935, publicistul Mihai Tican-Rumano
proaspăt întors dintr-o călătorie prin Afii ca, prezenta, la
postul naţional de Radio, o foarte inteJesantă descriere a
locurilor îndepărtate prin care trecuse. In această împreju
rare, evocând întrevederea sa cu împăratul Abisiniei, Hai le
Selassic I, conducător de stat iluminat de concepţii mo
derne, fiind beneficiar al unei solide formaţii în şcolile
Occidentului, cunoscutul scriitor şi memorialist nu a putut
să nu-şi mărturisească puternica emoţie încercată atunci
când, în faţa sa, Haile Selassie 1-a numit pc patriarhul
României, Miron Cristea, .. cel mai mare patriarh al orto
daxiei " 1 .

mitropolitului primat, datând tot din anul 1 92()4, în care
înaltul semnatar propunea conconvocarea unui sinod ecu
menic, chemat să .. qjute la dezlegarea diferitelor chestiuni

de ordin duhovnicesc-social, pe care le-au adus vremurile
şi pe carf viaţa omenească le doreşte În alt chip decât până
acum ". Intre aceste chestiuni se numără şi schimbarea cal
endarului iulian, .. ale cărui greşeli de Întocmire sunt
cunoscute astăzi de toată omenirea şi a cărui Întrebuinţare
ne pune Într-o nefirească situaţie ", Mitropolitul primat pre
ciza, cu acest prilej, că Sfăntul Sinod al Biserici Ortodoxe
Române a numit o comisie formală din cei mai de seamă
matematicieni şi astronomi care să prezinte, până în luna
octombrie a anului 1 920, studii le necesare pentru introduc
crea în ţara noastră şi în biserică a noului calendar.
Totodată, mitropolitul primat propune reluarea în sinoadele
naţionale a unor chestiuni cum ar fi fondarea de misiuni,
tipografii şi tipărituri comune, concluziile desprinse ur
mând a fi prezentate şi analizate într-un sinod ecumenic.

La întrebarea normală: cum a ajuns patriarhul orto
docşilor români să se bucure de o asemenea apreciere răs
punsul este simplu - nutrind sistematic gândul de refacere a
unităţii ecumenice, având o concepţie activizatoare şi mai
realistă despre îndatoririle bisericii, patriarhul Miron
Cristea şi-a elaborat un program durabil pe care, spre
împlinire, 1-a urmărit pas cu pas: pârghiilc acestui program
erau făurirea unei opere de adâncirc şi de valorificare a
învăţăturii evanghelice, ducerea consecventă a unei munci
umanitare, samaritene, de filantropie, detenninarea facto
rilor politici de a face ca alcătuirea legilor să se producă pc
temeiul dreptăţii evanghelice, asigurarea pentru Biserica
Ortodoxă Română - în rândul celorlalte biserici ortodoxe şi
a tuturor bisericilor creştine - a unui loc corespunzător
importanţei şi mărimii sarcinilor de ordin religios, moral şi
cultural, cărora trebuie să le facă faţă2.

În scurt timp, pe adresa mitropolitului primat au
sosit scrisori de felicitare în care semnatarii îşi exprimau
acordul la propunerile avansate. Amintim, între aceştia, pe
Dorotcus al Brusei, locţiitorul scaunului Ecumenic al Pa
triarhiei Constantinopolului, Damaianos, patriarhul Ierusa
limului, Kirinos, mitropolitul Ciprului5. De altfeL în acelaşi
an, în unna demersurilor amintite, se va desfăşura, la Con
stantinopol, Conferinţa interortodoxă pentru îndreptarea
calendamlui.
Contactele avute cu capii Bisericii Ortodoxe au
devenit de multe ori nemijlocite prin călătoriile lui Miron
Cristea la Patriarhiile din Constantinopol, Alexandria şi
Ierusalim, la Biserica greacă din Atena şi la cea din Serbia7.
Totodată, Miron Cristea a intervenit cu folos în stingerea
unor conflicte între biserici, ca de exemplu dintre Constan
tinopol şi Bulgaria. Tot din iniţiativa lui, pentru ca tinerii
teologi să se cunoască mai bine şi să încheie între ci legă
turi frăţeşti, la Bucureşti au fost înlcsniţi să studieze tineri
din Albania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Siria. De asemenea,
tineri români au putut să plece l a studii în Grecia, Polonia,
Franţa şi chiar în America. Nu mai puţin lipsit de însemnă
tate este faptul că tineri ortodocşi din România au avut
posibilitatea să frecventeze cursurile unor facultăţi catoli
ceX. Cu ocazia învestiturii sale ca patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, la 1 noiembrie 1 925, la Bucureşti s-au
întrunit distinşi delegaţi ai mai multor biserici: din partea
Constantinopolului, mitropolitul Ioachim al Calcedonului;

Este semnificativ faptul că încă la alegerea sa, de
către Sfăntul Sinod al Bisericii Oxtodoxe Române, la 3 1
decembrie 1 9 1 9, ca mitropolit primat al României, alegere
ce a primit investitura regală la 1 ianuarie 1 920, Miron
Cristea a optat pentru o mare apropiere de celelalte ramuri
ale Bisericii Ot1odoxe. Epistola de înştiinţare frăţească
adresată tuturor patriarhilor Răsăritului şi tuturor căpeteni
ilor din fruntea bisericilor ortodoxe autocefale, trimisă de
însuşi Miron Cristea, la scurt timp după alegerea sa ca mi
tropolit primat, constituie o primă dovadă în acest sens. Cu
acest prilej, este exprimată dorinţa sa de a susţine cu tăria
celor mai vrednici urmaşi, unitatea duhovnicească cu toate
bisericile pravoslavnice din ţările cu po-por ortodox,
văzând în aceasta o pavăză pentru Biserica Ortodo�ă
Română şi un izvor al întăririi în lucrările misiunii sale. In
interesul întăririi Bisericii Ortodoxe Răsăritene, este pro
pusă reluarea firului consfătuirilor în soboare comune. .. O
Întrunire ecumenicâ a hi.l·,·ricihw urtCJdoxe din wată lumea
- se apreciazii in cpistolti - este necesarâ, ci'ici curentele

contrar<' crcştinisnm/ui s-au Întiirit şi duşmanii hisericii au
sporit. Dect. u un ire a jor(dor morale şi o apă-rare
r ·mmmil se impune JW ha:'a unor .fi-L1ţeşti con.�/cltuiri ecu
mcnirc ''1.

in

acccnşi online de idei se înscrie �� o scrisoare a

Ierusalimului, mi tropolitul Dosodci al Sevnstici; a
Greciei, m i lropol i l ul Papicmp al Trica l i c i ; a Serbiei, m i tro
pol i tul l ·: milinn al TÎ..lll Ucului; Uulgatiei, mitropolilul Neo lit
al Vidinului; Polonici, m ilrupulitul Dionisie al Var:;;o vici.
Se în!elegc că Jiu partea Bi sericii 01todoxe Jin Kusia pro
priu zisa nu mai putca vem can:va. Totuşi la slrrducii.a cer
emonie a lilst prc?ent �· un 1crarh rus, un mmc ierarh care
trăia în rwih,,eie în Serbia, mitropolitul Antonie al
a
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Kievului9.
Nu trebuie să uităm că patriarhul Miron Cristea a
avut o contribuţie însemnată în liniştirea divergenţelor şi
potolirea tensiunii dintre vlădicii ruşi, iscate de tulburările
timpului, pe motive politice, iar în ceea ce-i priveşte pe
prelaţii ruşi răzle�ţi în refugiu a făptuit întru încurajarea şi
mângâierea lor.

., Pentru pravoslavnicele popoare din republicile
sovietice trebuie să ne rugăm mereu - spunea Miron Cristea
-, iar lupta Împotriva Comunismului trebuie săfie comună
tuturor popoareler (..) ; comunismul este azi inamicul cel
mai înverşunat alpăcii. ::::drobitorul culturii, al civilizaţiilor
mondiale şi al muncii liniştite de milenii. Apărarea noastră
de pericolul comunist a toate distrugă/ar trebuie să ne
apropie pe toţi În interesul de a salva omenirea de această
epidemie socială " 1 0.
Sub puterea aceluiaşi spirit ecumenic se fac pe
deplin înţelese organizarea, la Bucureşti, a Conferinţei
religioase a Alianţei universale pentru înfrăţirea popoarelor
prin biserică, participarea reprezentanţilor Bisericii
Ortodoxe Române 1 a Conferinţa internaţională a stu
denţilor creştini din Europa de sud-est sau la Congresul
general al misionarilor ortodoxiei din Polonia 1 1 .
Nu poate fi trecută cu vederea poziţia luată de
Miron Cristea faţă de concordatul cu Vaticanul. In inter
venţia sa de la Senat, 20 ianuarie 1 92 1 , patriarhul ortodox
iei române făcea următoarea precizare: ,.Noi ortodocşii

dorim să se dea Sfântului Papă de la Roma şi credin
cioşilor săi din regatul român, şi În viitor; cea mai dreaptă
şi largă libertate, dar să nu se ştirbească Întru nimic drep
turile inalienabile ale bisericii strămoşeşti ''i2.
Miron Cristea a avut, de asemenea, un rol pozitiv,
deosebit, în dezvoltarea relaţiilor Bisericii Ortodoxe
Române cu Biserica Anglicană.
Încă din anul 1 922, Patriarhia din Constantinopol
comunica Sfăntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române că
a deliberat chestiunea validită�i hirotoniilor anglicane şi
roagă toate bisericile surori să studieze chestiunea şi să
comunice rezultatele'J.

cum relata acelaşi comunicat, " să ia contact direct cu Prea
Fericitul Patriarh Miron şi cu distinşii săi sfetnici, spre a
continua firul discuţiilor doctrinare intre Biserica
Anglicană şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, cu
scopul de a înlătura dificultăţile care Împiedică apropierea
şi strân.m colaborare a tutumr creştini/ar " 1 6. Activitatea

comună se dqvedeşte fiuctuoasă, cu rezultate pozitive
remarcabile1 7. In urma acelei reuşite, în anul următor, patri
arhul Miron Cristea a fost invitat la Londra de arhiepisco
pul de Canterburry 1 8. Primirea a fost atât de cordială, încât
a confirmat într-adevăr legăturile durabile, existente între
cele două biserici. Apogeul vizitei a fost marcat de audienţa
particulară la regele Edward al VIII-lea19. Nicolae Iorga,
comentând evenimentul, şi-a făcut cunoscută următoarea
părere: . Ne bucură pe toţi cum a fost primit la Londra
.

patriarhul României. Părintele Mimn afraternizat cu Bise
rica Anglicană, pmtestantism biblic. dar cu liturghie şi ier
arhie episcopală după tradiţie. fraternizare pe care cer
curile religioase engleze o caută demult. Dar În ce ni se
comunică de la Londra nu e numai latura bisericească, ea
Însăşi interesantă, ci o adevărată manifestaţie de simpatie
pentru România şi mmâni "20 .

Alte mărturii din presă, de data aceasta engleză,
relevă prestgiul enorm, de care se bucură patriarhul român
în Anglia, mai multe cotidiane calificându-1 drept "cel mai

reprezentativ dintre patriarhii ortodocşi ai timpurilor noas
tre "2 1 . Elogiat în presa română, despre Miron Cristea se
scrie, între altele, într-un ziar al vremii: .. Călătoria
Patriarhul dr. Mimn Cristea În Anglia a fost (...) o fru
moasă ocazie de strângere şi mai mult a legăturilor spiri
tuale dintre noi şi poporul englez. El a făcut astfel Încă un
serviciu bisericii noastre dominante, care are toate mo
tivele de a fi adânc satisfăcută prin felul cum şefol său
suprem ştie să o apere, să o susţină, să o ridice şi să ofacă
preţuită În toate cercurile. de la cele conducătoare până la
marea masă a buni/ar credincioşi Întru ortodoxism şi
românism "22 .
Aceste mărturii atestă o dată în plus că Miron
Cristea, în înaltele cinuri în care a fost învestit, a contribuit
cu tot folosul la dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române, la
consolidarea prestigiului ei intema�onal şi, în egală măsu
ră, la promovarea spiritului ecumenic în întreaga lume.
Căci aşa cum spunea patriarhul român în anul 1 936, cu
prilejul vizitei la Bucureşti a I.P.S. Mitropolitul Dionisie, al
Poloniei, " Dându-ne mâna peste graniţă cu Încredere şi

În decembrie 1 924, Sfăntul Sinod trecea la stu
dierea acestei probleme şi intră în strânse şi permanente
legături cu Biserica Anglicană'4• La 1 iunie 1 935, la Bucu
reşti a sosit o impunătoare solie a Bisericii Anglicane, aşa
cum aflăm din ziarul Universul". articolul de fond " Bine
aţi venit "'S, o delegaţie alcătuită din mai mulţi episcopi şi
institutorii lor, în frunte cu episcopul Nugent de Lincoln şi
arhiepiscopul de Dublin, Gregg. Solia aceea venea, după

dragoste ca să colaborăm (..) pentru binele popoarelor
noastre şi pentm un viitor strălcit al ţărilor noastre, Împli
nim, În numele solidaritătii, îndatorirea noastră arhi'
erească "23.

..

1 . Arhivele Naţionale Istorice, fond Miron Cristea, dosar 37, f 1 85
2. Ibidem, dosur 35. f 4 1 -12
3. Ibidem, dosar 3, f 6X

Note

12. Ibidem, dosar 32. f 3 1

Ibidem. dosar 4, f 4 3 ş i urm.'itoare 1 <>
Ibidem
15. Thitlcm, r 45
lu. lbidcm
1 7. 1hidct ll, r 4<J şi urmillnarck
1 R. Thidcm, dosar 3':1, f U
13.

1 4.

r 69
!>. Ibidem, r 70-75
6. Ibidem, dosar 15, f 1 9

� . Thitl<:m,

şi unnătonrele
Ibidem
9. Ibtdem, dosar �5. r 2 1 şi unulto:rrelc
1 O. lhidcm. dosar Ji, r R9
7. lbidc•m, dos�r 17, r K6

X.

1 9 . Ihidcm

20.

ll:ndcm.f l i
r 1 (J
Ibidem, tltmtr 2 1 , 1'56

Ihidcm, r 14 : n

/./. . Thidcm,

1 1 . Thi<1cu•. r H<>, f IM

2J.
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Miron Cristea şi relatiile internationale ale Bisericii Ortodoxe Române

Zusa mmenfassung
Miron Cristea und die internationalen Beziehungen der
Rumanischen Orthodoxen Kirche
Aufgrund der Dokumentation aus dem pcrsiinlichcn Archiv von Miron Cristea, Mctropolilcn ( 1 920-1 925) und Patriarchen ( 1 925-1 938) der
Rumănischen Orthodoxen Kirche, wird der grol3c Bei trag zu der Entwicklung dcr von ihm scc1sorgcr1ich ge1eitct� 1nstitution, die Festigung ihres intema
tiona1en Ansehens, dic Forderung des iikumenischen Geistcs in der ganzcn christ1ichen Wclt hcrvorgchobcn. Von diesem Standpunkt aus wird seine vicl
seitige Tătigkeit ana1ysiert: die Veransta1tung von okumcnischen Tretlen der orthodoxen Kirchen, kontakte mit wichtigcn re1igiosen Oberhăuptem, die
1nterventionen zur Losung einiger Kontlikte zwischen Kirchen, sein bedcudender Beitrag zur Beseitigung der Meinungsverschiedenheiten unter den rus
sischen Prălaten, die aus potitschen Griinden entstanden sind, die Unterstiitzung der russischcn Prălaten aus der Emigration, die Entsendung der Studenten
der Teologie ins Aus1and zum Studium, die Tci1nahme an intemationa1en religoscn Tagungen, sein Beitrag zur Entwick1ung dcr Bezihungen zwischcn der
Rumănisehen Orthodoxen Kirche und der Ang1ikanischen Kirche. Diesc aufopfcmde Tătigkeit des rumănischen orthodoxen Patriarchen erfreute sich einer
breiten Ancrkennung, wobei das Aus1and ihn mehnna1s "dcr vertretendste unter den orthodoxen Patriarchen der Zeit" bezeichnete.

Ioana Burlacu
Arhivist, Asociaţia Arhiviştilor,
Bucureşti, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 29
Tel. 0 1 17462334 (domiciliu)
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Iconografia lui Miron Cristea

paremia (textul din vechiul testament) citită de Miron
Cristea şi continuat în mod armonios cu irmosul (primul
vers dintr-o cântare bisericească): .. Luminează-te, lumi

Printre reprezentanţii de seamă ai bisericii ortodoxe
române s-a numărat şi dr. Elie Miron Cristea ( 1 868- 1 939),
ca deţinător al unor înalte funcţii de episcop, mitropolit,
patriarh.

nează-te noule Ierusalim, că a Domnului mărire preste tine
a strălucit ". . .

Glasul arhipăstorului a propăvăduit evanghelia lui
J-Iristos, dar şi iubirea de limbă, de glie, de neam şi de ţară.
Inaltul prelat şi-a rânduit activitatea atât în cadrul intere
selor bisericeşti, cât şi a celor naţionale, menţinându-şi per
manent prestigiul pe linie bisericească din care n-a lipsit
niciodată duhul patriotismului.

Studiul îndelungat ş i profund asupra formelor arhi
tectonice, a picturii şi sculpturii bisericeşti s-a conturat prin
tr-o amplă lucrare ce a văzut lumina tiparului sub titlul :
Iconografia din internul bisericii răsăritene, semnată de
autorul ei Miron CristeaJ.
În introducerea cărţii sale, autorul menţiona:

Pe parcursul întregii vieţi a avut multiple activităţi
pe teme ecleziastice, istorice, arheologice şi nu mai puţin
iconografice.

.. Pictura

bisericească s-a dezvoltat sub influenţa locului şi
a înclinaţii/ar diferitelor popoare formându-se cu timpul
mai multe ramuri de pictură bisericească printre care una
e cea bizantină-orientală şi alta latină-apuseană "4 •

Pentru meritele sale deosebite, posteritatea i-a cin
stit memoria aşezându-1 pe piedestalul cuvenit unui simbol.
Tema prezentei comunicări este conturată pe aspec
tul legat de aportul neprecupeţit al înaltei feţe bisericeşti, cu
privire la ceremonialul religios din perioada când în mintea
luminată a episcopului Andrei baron de Şaguna, mitropo
litul de mai târziu, i-a răsărit ideea de a se construi la Sibiu
o biserică în formă de catedrală.
Lucrarea le-a fost încredintată arhimandritului dr.
Ilarion Puşcaşiu, vi car arhiepiscope'sc, precum şi asesorilor
consistoriali Mateiu Voileanu şi dr. Elie Miron Cristea1 •

Despre cele două arte, cercetătorul pictural vine cu
amănunte, prezentându-le prin comparaţie: .. Figurile tipice

ale artei bizantine sunt mai seci, mai uscăţive, uneori ţe
pene, ca nişte mumii, cufeţe lungueţe: au o statură smeri
tă cu contururi aspre, În culori Întunecate. Pietonii bizan
tin se abate de la natură, de la realitate şi se limitează mai
mult asupra reproducerii formelor tipice tradiţionale.
Pictura apuseană În schimb caută să prezinte însăşifigura
�jinţilor În forme cât mai.frumoase. Bizantinii dimpotrivă,
desconsiderăfrumuseţea naturii Înfaţa dogmeiar "5 .

Nemulţumit de unele icoane pictate d e aşa-zişii pic
tori - zugravi, existente în bisericile ortodoxe de dincoace
de Carpaţi, şi de câteva aspecte din arhidiecesa română a
Transilvaniei unde se găseau statuete de franciscani, iezuiţi
şi diferiţi sfinţi cunoscuţi numai în biserica apuseană,
Miron Cristea dă chiar şi explicaţii de ce şi-a spus cuvântul
în cartea sa, pe linia picturilor de icoane: .. Călăuzit de a

În urma cercetării unor biserici mai monumentale
din Bucureşti, laşi, Sinaia, Curtea de Argeş, Chişinău şi
multe alte centre culturale din ţară şi de peste hotare, Miron
Cristea a făcut un raport ce cuprindea un întreg proiect cu
privire la pictarea interioară a bisericii, propunând ca
icoanele şi scenele biblice să fie în caracter oriental, iar la
partea decorativă, pictorul să se inspire din motive ce
aparţineau de omamentica românească încredinţată pic
torului român Smighelschi Octavian.

contribui la înlăturarea acestei stări anarhice amfăcut mai
ales În timpul vacanţe/ar şi În orele libere În interval de 5
ani de zile studii de iconografie şi călătorii lungi În diferite
ţări pentru câştigarea şi îmbogăţir_ea cunoştinţelor mele pe
acest teren, la noi total înţepenit. Jntmcât m-au ajutat refe
rinţele mele de consilier consistorial m-am sfătuit cu clerul
şi cu alţi reprezentanţi ai bisericii ca În măsura posibilită
ţilor lor materiale de care ei di�pun să-şi procure pentru
bisericile lor icoane orientale care să corespundă - dacă nu
Întru totul stilului bizantin - cel puţin unui gust cât de cât
acceptabil, căci era din cale-afară de jenant să Însoţeşti
vreun savant străin venit anume să studieze starea popont
/iii mmân În hisel'i('i r�u astfel de icoane nepvlrivile 7idin!u

Clopotele comandate prin concurs de dr. Elie
Cristea au fost executate de firma Frideric Seltenhofer din
Şopron. Pentru sunetul celor patru clopote, ca ele să poată
produce o armonie evlavioasă, Miron Cristea a cerut opi
nia profesorului de muzică George Dima din Braşov, care
a propus ca ele să fie acordate în tonalitatea mi minor.
În cadrul Reuniunii române de muzică din Sibiu al
cărui preşedinte era Miron Cristea a avut loc un concert
:muntat anticipat printr-un articol semnat de preşedintele

rt!uniuuii :;;i publicat în paginile ziaru l u i Tc kgraful Romiln
(ce aparţim:a Jc M i tropolia sibiană), articol pt! cal'c autorul
1-n intitulat: Veni(i, sii ne i'nchinăm, ce era de tapt un

îndemn la rugădunt!2•
l'rol'l':>iunc<� a

început, în suneldc evlav ioase a le
clopoldor. Coml scminarial coT'!dus uc profesorul Deme
Lriu Cunţan a intonat cilntarca: .. lmpdruli: ceresr " urmat de
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catedralei ortodoxe româm' din ,\'ihiu rni-a dat avdnt pen
tru studiul meu Înteţindu-mi m unca i'n .\fWranfa cii voi ndn
vin tradiţia trecutului urtu dux şi mmânesc atât de ii-1/lori
tuan: odininară. /)r aceea m-am gtîndit sii inzcslrez ca/<.'
dra/a ru n picturii care in cudrele pro[p'l'.\'lllui ce 1-aji/cut
arta picturii să cuprimki Junnele si principiile Fechi. tra
diţionale, canon izate ale pictul'ii hizanfine. Drept concluzie
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am stabilit principiu/fundamental pe baza căruia ar trebui
să se de::mlte pictura bisericească "6.

vestigii greceşti, romane şi bizantine Tomis şi care era
cunoscută printre localnicii din oraşul amintit'�.

Despre pictura bisericilor, asesorul consistorial de
atunci descrie cu lux de amănunte cele două proceduri
folosite la tencuitul exterior al bisericilor. Mai întâi dă ex
plicaţii de pictura făcută pe tencuiala umedă numită frescă,
prin care zidarul face trei tencuieli. Prima tencuială se apli
ca direct pe cărămidă folosindu-se apa de var obţinută prin
arderea varului cu lemne şi nu cu cărbune. Cea de a doua
tencuială cuprinde în plus şi nisip bine spălat. Ultima ten
cuială trebuie terminată înainte de a se începe pictarea pro
priu-zisă, ca mineralele ce ies din stratul dat să se poată pie
trifica o dată cu culorile picturii, formându-se astfel un strat
durabil, ca de sticlă.

Tot la domeniul picturii murale, în cartea !cana
grafiei, autorul nu trece cu vederea pc un rafinat şi cunos
cut pictor bisericesc G.M. Tatarescu, cel care a pictat peste
50 de biserici. Deşi el îşi făcuse studiile in Italia, printre
altele a studiat pictura bisericească rusă şi cea din Orient.
Chiar dacă, era un bun cunoscător al artei picturale
răsăritene, lucrările sale bisericeşti păstrează o tentă mai
modernă. De pe urma sa a rămas printre altele. pictura bi
sericii Sfântul Spiridon din Bucureşti. precum şi cea mai
impunătoare lucrare în pictura Catedralei Mitropolitane din
Iaşi al cărui model i-a fost o biserică rusească din Moscova
inspirându-1 în pictura de stil bizantin. Cu toate acestea,
prin concepţia scenelor sfinte sau aşezarea formelor, artis
tul vădeşte o concepţie de stil apusean, italian din care
lipseşte stabilitatea in veşmintele sfinţilor ce caracterizează
pictura bizantină. Icoanele lui impresionează din punct de
vedere religios, deşi un ochi mai ager poate observa greşeli
de desen sau de perspectivă!O .

Al doilea sistem de pictură enunţat se referă la un
alt mijloc de lipire format din minerale fine amestecate cu
pământ majolica, miere de albine şi apă de clei aplicate mai
ales la decoraţiuni.
În vechime se folosea gălbenuş de ou şi lapte de
smochine. Pictura se obţinea prin înmuierea penelului mai
întâi în culoare şi apoi în lapte.

Despre arta sculpturală aplicată în biserica orien
tală, autorul iconografiei ne spune că sculptura sfinţilor nu
era admisă în Orient decât sub forma unor reliefuri pe cruci
lucrate prin mănăstiri de călugări cu fineţe şi meticulozi
tate. Astfel, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi este repro
dusă scena în care Simion spune: "Acum eliberează
Doamne pe robul tău. Stăpâne, după cuvântul Tău în pace",
iar în partea opusă este relieful Sfântului Gheorghe călare
ucigând smeul. Miron Cristea în cartea sa dă unele amă
nunte, pe C_!ll'e le-a remarcat în biserica Domniţa Bălaşa din
Bucureşti. In partea dreaptă din interiorul lăcaşului de rugă
ciune se găseşte o firidă rnărişoară, în care se vede un mor
mânt de marmoră albă, în care se află osemintele Domnitei
Elena Bălaşa plecată în lwnea drep�lor pe la anul 1 74 1 .
Lângă sicriu stă jos o prea frumoasă fată sculptată în
întregime din marmoră albă. Ea îşi reazernă capul pe mâna
stângă, iar mâna dreaptă o ţine peste genunchiul drept
având în mână o cunună de !auri. Deasupra rnormântului
este un înger copil sculptat în întregime din marmoră, care
îşi rcazemă ambele mâini pe un fel de scut.

În lucrare autorul aduce unele critici picturii bizan
tine decadente făcând afirmatia că sfintii nu au o culoare
omenească; au feţe arămii, cu' expresie �earbădă şi nenatu
rală iar uneori prezintă chiar greşeli anatomice. Apoi dă
câteva exemple de pictori-zugravi printre care îl pomeneşte
pe Vasile Damian, preotul, care după absolvirea şcolii de
Belle Arte din Iaşi şi-a dedicat întreaga sa viaţă picturii
murală considerându-1 chiar un precursor, dar mai primitiv,
pe care 1-a întâlnit pictând în câteva biserici bucureştene.
Criticile sale continuă şi asupra picturii şi oma
mentelor făcute în stil apusean de pictorul G. Ioachim
Pompilian, cu studii de specialitate în Italia, referindu-se
mai ales la picturile din interiorul bisericii Sfântul Gheor
ghe - fosta mitropolie a ţării -, despre care ieromonahul
autor ne spune că multe scene biblice sunt copii fidele bine
reuşite ale unor pictori celebri şi cunoscuţi.
Astfel, dă câteva exemple: Madona e concepută
după cea a pictorului baroc italian Guido Reni - autorul
frescelor din biserica San Gregorio din Roma; Christos
crucificat după Van Dyck; Coborârea de pe cruce şi
încoronarea cu spini după Rubens; Punerea În monnânt
după Caravaggio; Căderea dracilor după Agricola;
Judecatafemeii adu/tere după Plockhorst, precum şi altele
după Rafael, Guido Caniaci, Michelangelo, Velasquez7.
Despre conceptia artistică a lui Pompi lian, Miron
Cristea continuă analiza sa afirmând că în alte tablouri
murale pictorul a încercat să susţină preceptele iconografiei
orientale prin unirea bogăţiei stilului bizantin cu graţiile
picturii moderne. Astfel, pe cupola altarului tot de la bise
rica Sfântul Gheorghe lângă Maica Domnului cu Copilul
Iisus, arhanghelii Mihail cel cu spada şi Gavril cu crinul, ce
vestesc naşterea Mântuitorului se află tabloul alegoric în
care îngerul - reprezintă adevărul şi lumina dă în lături vălul
păgânismului, în spatele dimia se vede idolatria doborâtă la
pământ. C hip u l unei temei cu urechi de măgar s i m bo li zea
ză, progresu l ce c alcă în picioare ignoran{.a, motiv pentm
c are uceustii biserică ce-i poartă numele S făntului Gheor
ght: t: wnsideratâ pe drept c u v;i n t : " unicul templu religios
artistic. elin Rumânia "X.

Lucrarea omagială a istoriografului ardelean Vasile
Nctea intitulată: La Împlinirea vârstei de 70 de ani' ' i-a fost
dedicată primului nostru patriarh, din care redăm: Arhiereul
venerabil pe tâmplele căntia s-a Împletit cea maifrumoasă
cunună a ortodoxiei mmâneşti, de obârşie limpede şi vân
joasă ţărănească, a Însemnat poate mai mult decât orice
blazon de strălucită nobleţe, Ne spune chiar prea Sfinţia
Sa: Cât mă priveşte pe mine personal, mulţumesc prea
milostivului Dumnezeu că din simplufiu de ţăran pe care
1-a botezat un simplu cioban ce-şi păştea imensele sale
turme pe Munţii Moldovei, nu tocmai departe de satul
natal, de Topliţa română m-a ridicat la cea mai înaltă
treaptă, bişericească la care poate ajunge un om pă
mântean. Jnchinându-mă acest cioban la Sjănta icoană,
m-a menit să devin şi eu păstor cu turmă mare şi iată am
devenit azi păstorul neamului Dar oricât defavorabil s
ar aprecia munca mea Încordată, de trei dPrenii pe tăr/i
mul vit..'ţii noa'>tre publice În :.ile grele şi mai ales pe tărâ

mul bisericesc şi oricât de frliiiUJa<te li s-ar părea unora
calităfile mele sufleteşti, ele mt sunt Î/1 stare .\·ă ju.'>tifice
acea.'ilti înălţare 1 2.

U n alt exemplu de pic tură mural!\ criticati\ este cea
proveniti\ din icoanelt: allatc intr-o bisericii, din Constan{.a,
zugrilvitil de p i c to ru l ( ieorge Mi rea, a le cărui l ucrări nu
sugcrcazii sentimente de evlavie. Pe Sfi'lnta .Fecioară Maria

a pictat-o Jupa fotografia unei frumoa<;c tem e i ce-o repre7inlă pe doanma Dr. X, care I ncuia chwr in vechiul oraş cu
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Revenind la tema comunicări i enuntntii 1,., începui,
uupă apariţia ciirţii sale kunugrq/ia �i întocmirile din intcr
nul bise n c1 i rJ.săritcnc, distinsul p relal Miron C ri st ea , prin
intermediul ziamlui Telegraful Rom;în, a tacut un călduros
apel la cititori i publicaţiei biserlce� ti cer;îndu-lc sil sprij i ne
arta stilului românesc religios. Tn plus, autorul tace chiar şi
un comentariu la l ucrarea publ i c ata de 1 )r. Harcianu referi-
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Iconografia lui Miron Cristea

toare la introducerea modelelor ţărăneşti ce aparţin artei
populare.

emanate de la oameni pe care Îi socoteam incompetenţi,
.fiind convins că, nici o idee nouă nu poate prinde dintr-o
dată. Ea trebuie să-şi parcurgă cursul său normal până
când ajunge să .fie înţeleasă şi să-şi ocupe locul pe care-I
merită ".

Autorul-ieromonah în paginile publicaţiei reli
gioase face completări în care spune: " Eu Încă merg mai
departe, cerând aplicarea generală, pretutindeni, a moti
velor naţionale ce crează astfel un stil românesc. Dându
mi-se o bună ocazie În această privinţă cu prilejul zidirii
catedralei de la Sibiu am stăruit - În calitate de re.ferent şi
conducător a/ lucrărilor de pictură - pentnt aplicarea cât
mai bogată a motivelor româneşti atât În pictura decora
tivă, câj şi la ornarea Îmbrăcăminţii acolo unde ea se potri
veşte. Inainte cu câţiva ani - În Întâlnirile avute cu nume
roşi pictori şi sculptori - când am retinut ideea aplicării
motivelor originale româneşti În lucrările lor de concurs
am fost chiar ridiculizat şi batjocorit de către mulţi, dar
convins de succesul ideii, pe care artiştii o aflau admirabi
lă, am rămas " rece " la toate observatiile zeflemitoare,

De când e lumea, aşa au păţit-o mulţi; dar cârtitorii
au amuţit atunci când au văzut că ideea a triumfat mult mai
repede decât s-ar fi aşteptat ei.
Referindu-se apoi la lucrarea sa despre lconogrqfie,
autorul vine cu o completare: Cartea, mai ales după
punerea ei în aplicare la pictura catedralei din Sibiu, a
avut un mare rol, contribuind astfel /a reînvierea vechilor
tradiţii a zidirii bisericilor şi a .finisării interioarelor1 3•
Meritul arhipăstorului ortodox este cu atât mai mare cu cât
opera sa închinată propăşirii neamului românesc s-a înno
bilat în vremurile dominaţiei Austro-Ungare.
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Abstract
The Miron Cristea Iconography
In his whole life, Miron Cristea ( 1 868- 1 939) undertook multiple activitics on ecclesiastic themes, and also on historical, archaeological and no
less iconographical themes.
The subjcct of this papcrwork refers to thc particular contribution of Miron Cristea, conccming the religious ceremony in the period when thc
bishop Andrei Şaguna, !ater metropolitan bishop, eame with thc idca of building in Sibiu a church with a cathedral fonn. The working was entrusted to thc
archimandrite Dr. llarian Puşcariu, archiepiscopal dean, and also to the assessors Mateiu Vasileanu and Dr. Elie Miron Cristea.

Maria Roşea

Publicist, Bucureşti
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Din corespondenţa românilor din Secuime
cu Nicolae Iorga - anul 1919

" Pe aici românul cărturar are durerea sa m
tâmpine atâţia din neamul cari nu ştiu româneşte nici cât
trebuie pentru a spune ce spun totuşi, cu mândrie, În
ungureşte: Sânt român! Preotul le face liturghia în limba
străbunilor, dar predica trebuie s-o ţie În acea limbă pe
care oamenii o pot înţelege... Românii şchioa-pătă vorbind
limba lor, sfânta limbă de omenie a moşilor şi strămoşilor
lor, limba care numeşte seminţia lm: portul lor .fi11mos,
datinile minunate pe care le-au păstrat. "

IOAN RAFIROIU

Parohia Bisericei "Sfinţii Arhangheli"
Comuna Poiana Sărată , Judeţul Treiscaune [ 1 920]
Domnule director,
Cu onoare viu a vă cere concursul dv., rugându
va sa binevoiţi a publica în ziarul de sub conducerea dvs.
Apelul alăturat, mulţumindu-vă din inimă pentru sprijinui
dat comunei mele. Pentru eventuale spese administrative,
spese de publicare şi înserare a colectei ce vă rugăm să
întreprindeţi pentru noi, veţi retrage din sumele colectate
sau ne veţi anunţa pentru plătirea lor.

Aşa descria Nicolae Iorga, la început de secol XX,
drama românilor din Secuime, maghiarizaţi cu brutalitate
de către statul ungar. Aceeaşi realitate s-a păstrat şi în
momentul Unirii Transilvaniei cu România, în 1 9 1 8, reali
tate zugrăvită şi în scrisorile pe care marele istoric le
primea din Covasna în 1 9 1 9- 1 920 şi în articolele pe care
cunoscătorii acesteia le publicau în ziarul istoricului,
,,Neamul Românesc ". Lucrând la volumul VI din seria
,,Scrisori către Nicoale Iorga ", am găsit şi aceste materiale
în corespondenţa păstrată la Academia Română; ele merită
să vadă lumina tiparului. Trebuie menţionat şi faptul că, în
perioada de după 1 9 1 8, deseori Ni coaie Iorga s-a aplecat cu
atenţie asupra situaţiei românilor din judeţele de azi
Covasna şi Harghita. Iată materialele pe care le-a publicat
pe această temă:
l . Secuii, " duşmanii " noştrii, în "Neamul Românesc" din
30 ianuarie 1 9 1 9;
2. Şecuimea vorbeşte, idem, din 26 februarie 1 920;
3. In Ardealul anului încoronării, Bucureşti, 1 923;
4. Secui şi Români, în "Neamul Românesc" din 1 3 decem
brie 1 926;
5. O expoziţie de artă secuiească, idem, din 1 5 noiembrie

Primiţi, în numele enoriaşilor mei, consideraţi
unea deosebitei stime ce vă păstrăm!
Preot paroh, Rafiroiu Ioan
Domniei-sale,
Domnului director al ziarului cotidian "Neamul
Românesc " 1, Bucureşti.
B.A.R. Corespondenţa N. Iorga, voi. 282, f. 2 1 3 .
l . " Neamul românesc " era citit de mulţi români din jude
ţele cu majoritate secuiască deoarece, pe lângă informaţia
generală, aborda şi problematica specifică acestor judeţe.
Printre articolele de acest fel, şi acela semnat de G.
M,aniţiu-Galaţi, Vâlcele (nr. 239, din 28 octombrie 1 9 1 9);
" Injudeţul Trei Scaune, la zece chilometri depărtare de Sf
Gheorghe (Sepsisîngeorgiu) şi douăzeci şi cinci de
chilometri de Braşov se află localitatea Vâlcele, cunoscută
sub denumirea ungurească, aproape numai sub numele
urât: Elăpatak. Ţinutul Trei Scaune era destinat maghi
arizării cu orice preţ, dar mai ales În această comună,
unde În timpul verii veneau, pe lângă privilegiaţiii
maghiari, atâţia străini, între cari o mulţime de oameni de
viţă nouă din Vechiul Regat. Ungurizarea trebuia făcută
repede, forţată prin toate miiloacele şi metodele pe care le
a putut născoci mintea şovinistă a poporului unguresc,
pentru ca iubiţii visători să aibă impresia că se găsesc Într
Jm rolţ de paradis curat unguresc. Şi lotuşi, această loca
litate, aşa de pufin CIIIIOSCUTă, mai ales in patria marmi, sub
numf•le poetic de Vâlcele, afost şi a rămas o comunei exclu

1 934;
6. Începuturile şi motivele desnaţionalizării În Secuime,
şedinţa Academiei Române din 1 9 iulie 1 935, Bucureşti,
1 936;
7. Drumuri prin Secuime, în "Neamul Românesc" din 1 2
iulie 1 936, conferinţă la Radio din 1 O iulie 1936:
8. Consideraţii noi asupra rostului secui/ar, conferinţă
radio, în "Neamul Românesc" din 1 8 februarie 1 939 şi
broşură, Bucureşti, 1 939;
9. Pages sur le droits des Roumains dans les provinces

danubiens depuis 1918 au territoire de 1 'ancien royaume,
Bucarest, 1 940.
Citind scrisorile din Secuime către Nicolae Iorga
din 1 9 1 9- 1 920 ne putem întreba dacă după 80 de ani de

schimbat ceva. Răspunsul este ali.nnaliv: s-a schimbat, dar

în rl'iu pentm român i. Procesul dt: rnaghiarizarc a co nt inu
ai, duciind chiar la dispariţia unor întregi comunităţi. La tel
ca în l l:l l l:l, m u l ţi români mH;;i cuuusc lliuba materni\, sau
k t'Sle lndl si1 o vorbeasel\. 1 .11 fel ca în 1 9 1 9, aulorilălile
romil.nt:�ti ii fitvorizeaza p e reprezcnlan!ii maghimilor şi
aplicl'i strâmb legea, în defavoarea rornâmlor.

indrt:pliiţ ilă stăpânire românească asupra acestei zone s-a

T.nr·uitnrii, r'mn w·r•n mie de s!!flete, sunt toti p ugari
români. cari n-au pututfi maghiarizaţi nid t:uforţa. nici cu
wlt:"n"li:'nirile. Nurnele de Vâlcele l-a primii satul din timpuri
siv nnnânea.w:ă.
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innalte şi se întâlnesc toate in sat. Trei din ele izvorând din
innălţimile de la Apus se întâlnesc aproape in acelaşi
punct. Prima este Valea Mare, qu bolovani; ungurii au
botezat-o Elăpatak, adecă Valea lntâia, şi au numit apoi şi
satul tot Elăpatak. A doua vale este Valea Dragă, ungureşte
Druga-Patak şi a treia Valea Corbului, tradusă pur şi sim
plu ungureşte Szin-Patak, Szin=cărbune, patak=pârâu. A
patra coboară de pe povârnişurile de la răsărit şi se uneşte
cu celelalte trei surori in partea de jos a satului. Aceasta
este Valea Şipotului, fără alt nume unguresc. Demn de a
mintit este că prima vale, cea mare cu bolovani, primeşte
in stânga ei ca ajluent la Părăul Mămăligii, de numele
căruia este legată in conştiinţa poporului, unnătoarea le
gendă: Pe vremuri - când nu se ştie, că-i tare de mult - intr
un loc pe acest părău, ciobanii au focul o mămăligă cât
toate zilele, dar, când o mestecau cu mestecăul cel mare,
Dumnezeu a dat ploaie grozavă, cu tunete şifulgere, şi s-a
întâmplat că trăznetul a lovit tocmai în mijiocul mămăligii,
in mestecău, aşa că mămăligoiul, lovit de puterea celui de
Sus, s-a lăţit de tot şi apoi s-a pietrificat şi a dat naştere la
platfomw lată şi rotundă de piatră care se vede şi azi; iar
mestecăul din mijlocul mămăligii a primit de la Dumnezeu
putere de viaţă, a prins rădăcină şi a Început să crească, şi a tot crescut vreme Îndelungată, până s-afocutfagul cel
uriaş ce se vede chiar azi în mijlocul platfonnei de piatră.
De atunci, oamenii i-au zis acestui părău, Părăul Mămă
ligii, iar unnaşii acelor ciobani s-au numit Mămăligoi şi
trăiesc şi azi în satfamilii cu numele de Mămăligoi, dintre
care unul este domnul Mămăligoiu, primarul de azi al
Vâlcelelor.
Chiar şi numai din puţinele exemple aduse aici se poate
vedea destul de limpede caracterul vechiu românesc al sa
tului Vă/cele şi al intregii regiuni. Maghiarizarea a făcut,
totuşi, progrese Însemnate şi urmele silniciei ungureşti se
văd şi azi destul de tare, mai ales că nimenea n-a căutat
până acum să înlăture efectele acestei silnicii. Să citez
câteva din acestea.
Aproape toţi ţeranii şi ţerăncele ştiu mai bine ungureşte
decât româneşte şi s-au obişnuit să Întrebuinţeze În vor
birea zilnică numai numirile noi ungureşti. Animalele au
primit nume ungureşti. Badea Ion, acum !anei, îşi mână
boii la plug în dialect unguresc «ba meg». iar portul naţiq
nal a suferit împestriţări cu şireturi şi motive ungureşti. In
familiile unde bărbatul este ungur sau femeia unguroaică,
limba română a fost izgonită şi înlocuită cu cea ungu
rească, iar copiii ieşiţi din aceste Încrucişări privilegiate şi
ajutate de stăpânire, nici nu mai ştiu româneşte, cum este
cazul în multe din familiile Căşeştilor - Caşiu - azi Kasas.
Dar nu numai copiii acestora nu ştiu limba românească, ci
aproape tot tineretul vorbeşte cu mai multă uşurinţă ungu
reşte decât româneşte, căci stăpânirea ungară se îngrijise
de mult ca să înlăture compleei şcoala românească, aşa
încât copiii tinerilor noştri primiau insfl1tcţia şcolară ex
clusiv în limba maghiară de la dascălul ungur sau ungu
rizat, şi ni putem uşor închipui cu ce dispreţ vorbea dum
nealui copiilor români despre opinca românească.
Ocrotitoarea /imbei româneşti, a datini/ar şi obiceiurilor
străbune, rămăsese numai biserica, singurul /ac de unde n
au pufut.fi izgonit!:'. Dar şi 'Kt'asta ajust indirect lo vitâ prin
despreţuirea acelora cari se duceau la Biserică şi prin
ademenirea multor /ami/ii româneşti S(J!l� alte confi��it.mi,
mai ales spre cea unitarâ şi refhrmatu. In timpul din urmri

lucrul a fost şi mai uşU/; cciâ comuna Vâlcele râmt."isc.\'l!
.fără preo t român, aşa că biata tunnă cuvântâtoare câzuse
pradii lupilor hrâpân:ţi. Urmarea afost ca i'n general cre
dinţu in pupur a slâbit, uamenii s-au deprin� cu multe
lucruri rele şi s-au cam sălhăTiciT; de aceia organele bise
riceşti Sant ah.mlut datoare Sâ dea grabnic Cl''t'Sif:'Î CUffll/11e
preut şi Înwiţâtur bine pn•gâti{i sub toate raporturile.
Şi Încă n:va.
Comuna Vâlcele este o localitate balnearâ de prim

rang şi de aceia atenţiunea regimului maghiar s-a concen
trat mai ales asupra părţii din comună unde se află
izvoarele minerale. Aici românii proprietari de case, curţi
şi grădini au .fost cu desăvârşire înlăturaţi, prin vânzări
silite, şi chiar şi comuna a fost deposedată in timpul din
unnă de terenurile, de pădiuri/e ei şi de o Întreagă stradă,
care trecea chiar prin vatra satului. Desigur că şi această
deposedare s-a .făcut tot în mod tendenţios. silnic, meş
teşugit, ilegal, chiar dacă ar avea toale {ormele legale, nu
mai cu scopul ca să dispară orice urmă românească din
apropierea băi/ar şi apelor minerale şi 5pre a sărăci si
duce la sapă de lemn o comunitate română. Şi au reuşit,
căci comuna propriu-zisă este astăzi foarte săracă. fără
niciun venit, .fără local pentru Primărie, fără şcoală; iar
biserica şi casele parohia/e, zidite pe vremuri de prinţul
sârbesc Mi/oş, dărăpănate şi ruinate, au w-gentă trebuinţă
de reparaţii ".

AUREL NISTOR
TELEGRAMA
O-lui N.Iorga, profesor universitar, Bucureşti
Data: 30.09. 1 9 1 9
Transmisă Sepsiszent!,,'yorgy [Sfăntu Gheorghe]

Românii din Secuime, doritori de muncă pentru
răspândirea scrisului românesc până în cea mai ascunsă
colibă, văzându-se pentru prima oară adunaţi liberi şi
nestânjeniţi ca să reorganizeze Departamentul Trei Scaune
al Asociaţiunii pentru Literatura şi Cultura Poporului
Român, cugetă cu adânc devotament şi cu dragoste de d
voastră, apostolul muncii şi trezirii prin lwninarea sufletu
lui românesc. Vom merge înainte pe calea indicată de d
voastră.
Preot Aurel Nistor2, preşedinte
Gr. Păltineanu, secretar
din "Neamul Românesc", an XIV, nr.2 1 9 din 4 octombrie
1 9 1 9.

Originalul în B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, voi. 283, (
242.

Telegramă publicată de Ion Lăcătuşu, în "Identitaţe
"
şi cultură la românii din secuime , 1 995, p . 2 1 7 . In
"Neamul Românesc" este inclus şi răspunsul dat de N.
Iorga: " Preotului Aurel Nistor, Departamentul Asociaţiei,
Sepsisîngiorgiu.

Mai mare bucurie nu pot avea decât văzând cum
cultura noastră pretutindeni creşte puterile neamului În
ţara mărită, nici mai mare mândrie decât, că amfost print
re cei cari la munca noastră comună s-au trezit odată cu
zorile. Până la revedere, atâta vă pot spune scrisul. N.
forga. "
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2. Relaţia di n tre preotul Aurel Nistor şi N. Iorga va cu
prinde şi mţico1c scnmatc de cel Jintii.i in .. Neamul
Românesc ". Intre acestea şi o relatare a momentului rcin±i
intllrii Dq.lmiamcnlului ( DcspăJ1.ământu1ui ) ASTRA din
judeţul Trei ScaLUlC. " Neam ul Românesc ", an XJY, nr. 227
din 14 uctomhric 1 �1 �: "Se ivesc zorile la românii din
SecuinJe":
.. Secuii din An/eal În mase mai compacte locuiesc fn
trei jud,<fe, in ,·are şi )omea=ă majoritatea absolutli: Ciuc,
Odurhei şi T!l.'i Scaune. Cei mai i'ncamaţi secui sunr În Trei
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Scaune. A ici au persecutat cu o ură asiatică tot ce e româ
nesc. Ba mergeau În ura lor până acolo Încât contestau
existenţa românilor Înjudeţ, susţinănd că sunt secui româ
niza[i În decursul timpului.
In ciuda tuturor svârcolirilor lor, românii din judeţ şi
au păstrat În cea mai mare parte limba, legea, portul şi
toate obiceiurile din strămoşi: o parte din ei şi-au păstrat
numai legea şi conştiinţa că sunt români. Pe lângă comune
frumoase, curat româneşti, cum sunt Poiana Sărată, Buzău
cu peste cinci mii de locuitori, Vâlcele, Arini, Iarăşi, unde
vezi mândru/ nostru port mmânesc, sunt multe comune În
care numai după nume cunoşti că sunt români : Aifa Mare,
Medie şi Seacă, Belini, Chepeţ, Miclăuşoara. Băţani,
Chichiş. Dobolii. 1/ieni, Lisnău, Bicfalău, Miconi(alău,
Cernatul Inferior şi Superi01; Arcuş. Ghelinţa, Toria,
oraşele Târgui Săcuilor şi Sfăntul Gheorghe; În acestea
Întâlneşti numai nume de familii, ca Vancsa (Vancea), Pa
kular (Păcurar), Bokor (Bucur), Csiki (Ciucan), Mirese
(Mircea). Ofah (român) etc.. care de departe Îţi spun că
sunt mmâneşti. In aceste comune maghiarizate avem peste
tot preoţi români, cari serviciul divin îl ţin În limba română,
predica o rostesc Însă ungureşte, ca săfie Înţeleşi de cred
incioşi.
Populaţiunea română din Trei Scaune a avut să Îndure
persecuţiunifoarte grele, mai ales după intrarea armatelor
române În Ardeal. Dintre cei peste treizeci de preoţi români
din judeţ, au fost Închişi În temniţă şase, Încă din toamna
anului 1 915 - În procesul celor 16 fiind judecaţi unii la
moarte prin ştreang; În 1916. o mare parte a preoţilor a
fost dusă Între suliţele jandarmi/ar şi i[!ternată pe la
Sopron, alţii au avut timp să se refitgieze. In 1 91 7-1 918 În
Întregjudeţul au rămas trei preoţi mai hătrâni: morţii se
îngropaufără preoţi, cu copiii nou nâscuţi alergau credin
cioşii cale de zeci de chilometri, pânâ găseau un preot
să-i boteze. Iar şi atunci câtă greutate până primeau iga
zolvany de drum - ausweisurile ungureşti fiindu-le de
multe ori refuzat, căci le ziceau să-şi hoteze copiii la preoţi
maghiari. S-a făcut o presiune nemaipomenitâ asupra
românilor din judeţ, mai ales asupra acelora cari nu ştiau
să vorbească româneşte, să se lepede de legea ortodoxă;
mulţi au şi trecut la catolicism sau la r�formaţi. După câş
tigarea României Întregire, s-au reintors o parte din ei la
religia străbună.
Aceşti fraţi ai noştri trebuie întâi salvaţi din ghiarele
maghiarismului, să Înveţe din nou limba românească, să
imbrace iar portul românesc, să simtă şi să trăiască ca
români. Aceasta şi-a pus-o ca (intâ conducătorii români
dinjudeţ, având a stabili însă un plan de muncă întocmit şi
executat cu multă tragere de inimă. Primul lucnt ce trebuia
făcut. era să li deştepte mândria că sunt români. Pânâ
acum mt au avut ocazie sâ vadâ comorile atât de bogate
ale sufletului românesc; li s-a spus de unguri, la toate oca
ziile, că să se ruşineze, căci fac parte dintr-o " naţionali
tate" - nu negau dreptul de naţiune - "lipsită de cultură,
săracă, întru toate inferioară celei ungureşti". Li-au su
gerat ideea, care a şi prins, câ românii sunt o rasă
decăzută, urmaşi de slugi şi păstori veniţi din alte părţi În
Ardeal. că ei nu au nici cultură, nici lucruri de samă ca
artă, port, obiceiuri etc. Ca să convingem pe aceşti români
maghiarizaţi, s-a organizat În centru/ judeţului, În oraţul
Sfăntul Gheorghe, - mai Înainte Sepsiszentgyărgy - o mare
serbare populară, În ziua de duminecâ 15(28) septembrie,
la care au luat parte fhmtaşi şi ţerani din toate colţurile

şi că am ajuns minunea să ne vedem stăpâni În acesl oraş.
După serviciul divin, s-a ţinut adunarea de reorganizare a
Despărţământului Asociaţiunii pentru Cultura şi Literatu
ra Poporului Român din judeţ. Sala Prefecturii era prea
mică ca să Încapă toţi; o parte din public a rămas pe afară.
S-a fixat programul de muncei, s-a ales comitetul de acţi
une, s-au Înscris membrifoarte mulţi, mai mulţi ca În ori
care alt judeţ pur românesc din Ardeal. S-au trimis
telegrame M S. Regelui, d-lui N. larga şi Ministent!ui de
Culte din Sibiu. La urmă au fost invitaţi toţi românii ma
ghiarizaţi, care erau de (aţâ În număr de aproape o sută, să
vie lângă masa prezidenţială, unde era şi prefectuljudeţu
lui. Li s-a vorbit în limba maghiară, explicându-le rostul
acestei adunări. care e anume chemată pentru ei, ca să-i
readucâ la tot ce e românesc. Li s-a arătat portul frumos
românesc a/femeilor din sală, fiind Îmbrăcate ţărăncele şi
toate doamnele În costum naţional, unele în costum de
Sâlişte, altele de Bran-Rucăr. Bicaz, Moldova etc., care de
care mai frumos. S-au convins ei, cu ochii lor proprii, de
măiestriafemeii române la cusut şi (esul, care nu o gâseşti
la alte popoare. Li s-a spus că pot să fie mândri că-s
români, căci avem conducâtori care jertfesc timp, aste
nea/ci şi bani, numai ca sâ vadă pe sătean Înnaintat în cul
tură şi avere. Atât de emoţionaţi erau bieţii (raţi ai noştri
maghiarizaţi, Încât la terminarea vorbirii, printre lacrimi
unii făcându-şi cntce, au izbucnit cu toţii, căci atâta ştiau
româneşte: " Trăiască România Mare!".
După masă a fost o mare serbare populară În pia{â,
jucându-se toate jocurile naţionale, Începând cu hora, la
care s-au incins toţi cei de fa{ă, bătrâni şi tineri, ţerani, pre
oţi şi toţi ceilalţi intelectuali, Încât nu ne Încâpea piaţa, cea
mai largă piaţă din câte cunosc în oraşele ardeleneşti. Ţi
era mai mare dragul să vezi cu ce însufleţire jucau În horă
românii maghiarizaţi, trăgând cu coada ochiului tot la
vecinii din horâ, cum să-şi întocmească paşii, sâjoace şi ei
Iafet! Şi s-au deprins: după câteva minutejucau depare că
tot cu hora au crescut! S-a jucat apoi Ardeleana, Breaza,
Sârba şi alte jocuri. De toată fntmuseţea au fost jocurile
câtorva părechi din Poiana Sărată, ca Năframa,
Mânioasa,jucate cu atâta desteritate şi eleganţă, Încât cre
deai câ vezi artişti dansând şi nu ţerani. Ar merita să să se
facă un .film numai din dansurile din acea comună, cari
spuneau ei că sunt peste şaptezeci la număr, tot alte şi alte '
Scopul adunării şi serbării a fost atins. Pentru prima
oară s-au văzut adunaţi toţi_fiiijudeţului, ca sâ se cunoască
unii pe alţii, s-au văzut uniţi În hora de înfrăţire: s-a pus
temelie muncii de regenerare naţională. Rămâne ca munca
Începută să se continue cu aceiaşi dragoste, zel şi pri
cepere. Preot A urei Nistor, Arpătac, judeţul Trei Scaune ".

GHEORGHE POPP
Berna, 1 2.v. l 9 1 9
Schwartzthorstr 20
Mult stimate domnule profesor,
Profit de un curier care pleacă în ţară spre a vă
trimete salutările mele şi expresia celor mai bune senti
mente pe cari mi le înnoieşte vederea întâmplătoare a unui
număr al . . N(ewnului) RonuÎni!SC ".

judeţului şi cure u reusltfoarte ji'lmws.

f'c-� la omFlc� li Jimineu(a, au innpul să vină căruţele
din toate fJârţile in şiruri lungi; adwuindu-se in piafa larg/!
a oraşului; fiecare sat venia deo.w:hit. inji-tmte cu prl!utul
!fi cu drapelul tricolor: ra nare!C' 9 şi jumâtate, au servit
şaisprc�zN.·e pr<!o(i i1nhr·ăcaţi ti7 od,iidii un , . 'li'-! Jewn ".fi?s
ti\{ in mijlocul pieţii, aducând mul(timire Tatâlui de Sus. câ
a cţjulal sold,tlului nnnân la infiipluirea vistdui str/iw�(:hiu
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Spe::r �.:ă din luna ianuarie:: in�.:oa�.:c ziarul d-voastrll n
început sll pi'ltrundll în Trnnsilvnnin mai hine:: . Din parte-mi
vă adresez mgăm.intea de a ne trimete şi nouă zinrul d voas
rrn prin po�t.'l a c:irt:i cin:ula(it: spre:: 1.ară a li1sl rduată.

Mă liJ ioscs�.: dt: această ocaz1unc spre n vll atrage::
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PETRE ŢURLEA
atenţiunea asupra lucrărilpr d-lui N.P. Comnen, apărute în
timpul războiului nostru. Intr-o vreme când tăcerea noastră
aici înleznea atât de mult propaganda vrăjmaşă, activitatea
d-sale, literară şi personală, a fost nepreţuită pentru cauza
noastră. Eu însumi, ca şi alţi români, am profitat şi profităm
mult de excelentele legături personale pe care a ştiut să şi le
creeze şi de simpatiile pe cari a ştiut să le cultive. Hărnicia,
priceperea şi dezinteresul cu care a lucrat dânsul aici mer
ită să fie remarcate, şi de aceea am îndrăznit să atrag atenţi
unea d-voastră asupra lucrărilor saleJ. Pentru mine cel puţin
a fost o mică revelaţie şi o adevărată bucurie de a întâlni
aici un bucureştean care e aşa de străin de tipul secăturii
bucureştene.

îndoiesc că ea va triumfa curând sau târziu. După lupta
pentru dezrobirea noastră în afară, urmează lupta pentru
dezrobirea noastră din lăuntru. ,� Erasez 1 'infâme! ' " va fi
deviza noastră faţă de oligarhie. Imi pare bine şi doresc ca
Guvernul să ne silească şi mai departe a urma lupta alături
de dv. contra acestui vrăjmaş al viitorului şi dezvoltării
poporului românesc unit.
Urându-vă izbândă în lupta ce veţi duce în
viitoarele Corpuri Legiuitoare. vă rog să primiţi, donmule
profesor, încredinţarea stimei şi consideraţi unii mele stator
nice.
Gh. Popp

De altfel, aşteptăm şi noi momentul când vom
putea să ne întoarcem acasă ca să ne putem apuca de vreo
treabă folositoare în vastul câmp de probleme şi de muncă
ce se deschide acasă.

Nu este dorinţa mea ca această scrisoare să apară în pub
licitate.
B.A.R:, Corespondenţa N. Iorga, vol.289. f.506-507.

in aşteptarea .. Neamului Românesc ··, ca a unui sol
bun. vă rog să primiţi încredinţarea respectului şi stimei ce
vă port. Al dv. devotat,

B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, vol.28 l , f.424-425.

3. Propaganda revizionistă maghiară a încercat permanent,
după Marea Unire, să-i incite pe secui împotriva românilor;
o reflectare a acestei tentative deseori o găsim în coloanele
.. Neamului Românesc ", ziar care publică scrisorile româ
nilor din Covasna şi Harghita �ătre N. Iorga, sau articole ale
istoricului pe această temă. In " Neamul Românesc ", an
XIV, nr.23 din 30 ianuarie 1 9 1 9, N. Iorga senma articolul

GHEORGHE POPP

"Secuii "duşmanii" noştrii?":

Ploeşti, 6Nl 1920

" Pentro ca să-şi j01meze o oaste de tâlhari contra
noastră, În nădejdea că astfel (!) vor putea dovedi lumii
caracterol maghiar al Ardealului, patrioţii de la Cluj, ispi
tesc cu bani o seamă de bieţi secui demobilizaţi prin voinţa
lor proprie în ceasul desfacerii tuturor legăturilor militare
şi politice şi, supt conducerea generalului de operetă care
salvează naţia, îi trimet asupra paşnice/ar sate româneşti.
Obiceiul nu e nou. Ca să arate că Înseamnă ceva în părţile
ardeleneşti, unde vechile lor aşezări istorice sânt semănate
doar ici şi colo în pîlcuri - căci, În ce priveşte oraşele,
majoritatea populaţiei ungureşti a alcătuit din tot felul de
paraziţi ai oficialităţii maghiarii au întrebuinţat pe secui.
i-au scutit prin toate mijloacele, iertate şi neiertate, chel
tuind cu nemiluita Înfolosul unei părţi numai din locuitorii
ţerii banul strâns de la totalitatea lor. Le-au datpământuri,
li-au împărţitfUncţii. li-au Întemeiat şcoli, i-au sprijinit şi i
au măgulit În totfelul, ca pe purtătorii şi apărătorii, prin
toate mijloacele, dar mai ales prin pumnul brotal, prin
ciomagul învârtit deasupra capetelor, ai ideii de stat
naţional maghiar. Şi pentru această misiune aufost Înteţiţi,
necontenit, în fiecare clipă, precum o ştiu bine toţi arde
lenii, dar În special aceia dintre români cari au convieţuit
cu dânşii În margenea de către Ţara Bârsei a Haromsecu
lui lor.
Şcoala şi presa erau cele două mijloace mari pentro a
trezi şi Întări entuziasmulfiilor celor adevăraţi, singuri/ar
fii adevăraţi ai patriei maghiare pe pământul cucerit al
Transilvaniei. De la cele d 'intâiu învăţături din partea das
călului de sat, ales Între aleşi pentru a ţine focul sacro,

Gh. Popp

Mult stimate domnule Iorga,
Bolnăvicios, hotărâsem să nu iau parte la alegeri.
Totuşi, în ultimul moment am primit chemarea alegătorilor
din ţinutul mieu natal (Treiscaune, circumscripţia Tg.
Săcuilor), dar m-am convins că a fost o naivitate să cred că
acel ţinut a fost anexat la România Mare odată cu restul
Ardealului. Un birou electoral, compus exclusiv din un
guri, mi-a înlăturat candidatura, invocând ca pretext propria
lui neglijenţă în pregătirea operaţiunilor electorate. El a
uzat de acest cinism, spre a asigura candidatura unică tot a
unui ungur, Fekete. Am apelat, nu în numele unei vechi pri
etenii personale, ci în numele dreptăţii jignite, la şeful
Resortului de Interne, cerând amânarea unei alegeri ilegale.
Dar prietenul Bucşan nu mi-a răspuns. După asemenea în
tâmplare şi altele ce am văzut în ţinutul mieu, mă mir, nu
că Guvernul a răuşit, dar că nu a tacut unanimitatea în
Ardeal !
De aceea, nu mă mir de căderea d-voastră la Sălişte.
Nu am obiceiul să-mi defaim prietenii numai pentru mo
tivul că mi-au devenit adversari politici; sentimentul acesta
de respect şi pietate pentru legăturile personale trecute este
aşa de puternic la mine, încât vă mărturisesc că nu am fost
în stare să mă asociez nici chiar celor cari insultau pe
Mangra, deşi le dădusem deplină dreptate. Acest obiceiu
mă opreşte şi acuma de a spune cev:1 despre :�legere<J de l<1
Săli!;Olt!. "lillu!;Oi, am !inul si\ vi\ sc ri u aceste rânduri spre a vă
asigura dl atflm cât cunosc cu Ardealul nostn1, situa�ia ti
voastră în acel ţinut e s te cea vccht:. Put.:ţi să tiţi sigur �i
acum de dragostea, înerederea şi :�clmimţi:� n1t11ror cl c
mcnt.clor d i n A r dc:al l:ar i uu o.-au " zmijkal ", adică nu s au
pol i tic:: i anisat inc� cu tot11l . Şi nu renunţ la năd ejdea cii c:k
vor Lri urn lit în ct!le din unnl\ .

nu am

I I H Hrrcnt �o vii i e l i sau indoieli asupra at i tud in e i ce trebue să

Oin partt:-m i simt fericit cii

iau În ClizeJe ŞÎ fi·omonlllri J<; �><.>!i\i<;.,: Ui.JI uilimd!: 4-5 l un i ,
A m fl.1sl �i voi li !;'i in viitor aHituri de dcmocra\ic şi llll mii

avut nici un

puiul de secui era deprin� cu f!,ândul âl ace-i L·ari nu vor
/)(�sc 1111/{ltrr�ştr nu sant oameni ca şi dânşii, cei impotriva
lor se pnate incerca totul, câ e u duturic:J(Iţâ de neam să se
loveascci la urice prilej şi cu orice arnw i1m·-inşii, ră in
(dul ucesla hinemerilează cineva de la SfÎntul lvfc7f!.. Yaror
·szâg al stnilnmilur: Al slnibunilor comuni, r:ăd fn ar:r?ast"
doclriml de na(innalism P•'nfru tulburareu liniştii cunvic:
(u ilorilor paşnici un punrt ���en(ial e uceslu ni n u exislii
secui. ci numai maghiari. şi cei Între at:t�şli maghiari un rol
mare. de bârbăţie şi de Îndrâznealâ, e păl·h·at acclnr pe
,·ure sourlu i-u pus griiniceri şi .l't:rt'iJ�c'l'i În margineu nisti
riremlă a A rdeaiuiui. de ccitre V"l"hi - în ţara cărora cine
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ştie dacă nu se va pătrunde cândva, În chip trainic, pentn1
a libera pe ji'G{ii unguri ce zac În rohie şi a Întemeia până
la Siretu o Ungarie Nouă, Canaan de roadă pentru aceia
care au dobândit-o.
Istoria, Însă, le zice a/ţfe/ decât cărturăria dască/ului pa
triotic din satef.e secuieşti, cu care vom mai avea de fiwcă
fărâ Îndoialâ. In prefata la "Actele româneşti din Ardeal
pivitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu
Moldova (extras din Buletinul Comisiei Istorice a Româ
niei , II, Bucureşti, 1916) am arătat că vechile teorii cu
privire la origina secui/ar trebuie, hotârât, pârâsite, măcar
de acei cari n-au interesul sâ le sustinâ. Nu există nici un
act autentic care sâ arate prezenţa s�cuilor În aşezările lor
de astăzi innainte de anul 1224. La această datâ ei apar
Într-o singurâ localitate, Sepus a/ lor, Sepsi de azi, care e
românescul Sebeş. Ţinutul acesta e o ţarâ, ca ale noastre,
şi secuii, aşezându-se Într-Însa, se organizează româneşte,
În " scaune ", care sunt scaune de judecată, judeţe, de la
care îşi iau şi numele - căci Szekely, Secuiu, Înseamnă om
din judeţ, ori, cum s_e zicea la noi pe vremuri, ţeranului
liher şi ostaş, judec. In_fruntea lor apare la 1235 un ductor
(În latineşte), care înseamnâ voevod. Aşezaţi pe acest timp.
târziu, între români, de la cari iau felul de trai ca şi orga
nizarea şi, fără îndoialâ atâta din Însuşi sângele nostru,
cum li se vede dupâ faţă, colonişti ai cavalerilor teutoni

care atunci întemeiaseră şi Braşovul În coasta lor, aceşti
secui, indatâ ce ies din ros/urile lor militare, exclusive,
Îndatâ ce Împrejurări/e-i prefac În simpli săteni, au nevoie
pentru a trăi, nu de puţina şi depărta/a câmpie ardeleană
ci de şesurile moldovane a căror stăpânire regii unguri li
o rezervqseră lor, darpe care noi le-am.făcut domnie româ
nească. Indreptarea lor Într-acolo e determinată până şi de
nevoia păşuni/ar, căci am tipărit atâtea acte În care arată
cum se mgau, până după 1 700, de moldoveni să-şi poată
paşte turmele pe munţii cari ţineau de tîrgoveţii din Târgu
Ocnei, pe Muntele "Hauşul" (Havas), "care munte se chi
"
amă Cheşcheş-Jiroş în hotar , sau prin Vrancea. Fâră a
mai pomeni de atâţia cari, numai să capete un ogor de
roadâ, primiau să fie şi iobagi, şerbi, în ţara lui Ştefan cel
Mare. Cum la populaţiile inferioare hotărăsc nevoile eco
nomice, e de mirare oare câ secuii priviau pe Ştt;(an, pe
Petru Rareş ca pe domnii lor şi că luptau nu ca aliaţi, ci ca
supuşi În oştile noastre.
Şi În vremea nouă casele cele mândre din Secuime sunt
făcute cu banii din bielşugul României, pe care cei ce vin
aici după câştig o numesc, ca şi românii de peste munţi:
Ţara lor, fiindcă aşa afost şi.fiindcă aşa este, duşmanii de
azi vor lupta mâine şi ei supt steagul mănoasei şi bunei
Românii, la care şi ei se vorfi alipit după nevoie şi datină ".

Abstract
The correspondence of the Romanians from the "Trei Scaune" County
with Nicolae Iorga - 1919
The author presents a part ofN icolac Iorga' s m ail rrom 1 9 1 9 : the part i n which the great man of cui ture met the Romanians from the .,Trei Scaune"
county. among thcm: Ioan Rafiroiu. Aurcl Nistor and Gheorghe Popp.
Many of thc letters of thc Romanians from Covasna and Harghita counties to Nicolae Iorga or articles of thc grea! historian are published in the
.,Neamul Românesc·· newspapcr.
Thc author also prcscnts lettcrs or tclcgrammes ofthe Romanians from .,Secuime" to Nicolae Iorga and vice versa.
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Câteva consideraţii prMnd mişcarea politică
maghiară din România (1919-1939)

maternă, indisolubilitatea consiliilor judeţene şi municipale
pe toată durata mandatului lor etc.

În cadrele României integrale, minorităţile
naţionale au avut de la început posibilitatea de a-şi construi
o viaţă politică proprie, creându-şi forme de organizare
îndreptate spre o asociere eficace care să le permită pătrun
derea în forul legislativ suprem, înviorarea conştiinţei
apartenenţei lingvistice şi etnice, reprezentarea în plan in
ternaţional, cultivarea intereselor spirituale etc. 1

Examinarea cererilor avansate de liderii Partidului
la concluzia că, de fapt, această politică
urmărea două obiective principale: pe de o parte, folosirea
limbilor minoritare (îndeosebi a celei maghiare) în mare
măsură şi în toate domeniile vieţii publice, iar pe de altă
parte, prin metode autonomiste, să se diminueze gradual
autoritatea şi suveranitatea statului român, până la dispa
riţia lor completă4.

Maghiar conduce

Dacă minoritatea germană a fost prima care,
recunoscând noile realităţi politico-statale, a procedat la
propria-i organizare politică prin înfiinţarea de partide şi
participarea la alegerile locale şi parlamentare, în primii ani
care au succedat actului Unirii, minoritatea maghiară din
România, îndeosebi comunitatea din Transilvania, s-a ară
tat dczorientată în acţiunea sa politică ca urmare a faptului
că liderii acesteia considerau actul de la Alba-Iulia drept
episod pasager, fapt pentru care au adoptat tactica rezis

Candidaţii minorită�i maghiare au luat parte la
toate alegerile generale şi locale care au avut loc în
România)nterbelică, înainte chiar de constituirea partidelor
politice. In anul 1 922, când minoritatea maghiară nu era
încă organizată din punct de vedere politic şi când cele
două partide maghiare tocmai se constituiseră, în legislatu
ra din 27 martie 1 922-27 martie 1 926, în Parlamentul
României au pătruns 3 deputaţi maghiari ( Ermyei Ărpad,
Kiss Geza şi Bemady Gyorgy) şi 3 senatori ( Balazs Erno,
Fulop Bela şi Pal Istvan). Acestora li s-au alăturat, din ofi
ciu, ca reprezentanţi ai bisericilor minoritare, Gustav
Maylath (episcop de Alba-Iulia), Miklos Szechenyi (epis
cop de Oradea), Carol Nagy (superintendent al diocezei
refonnate din Cluj) şi J6zsef Ferencz (superintendent al
diocezei unitariene din Cluj).

..

tenţei pasive ".

Debutul mişcării politice maghiare din România a
avut loc în anul 1 92 1 când la adunarea de la Huedin, din 5
iunie, s-a constituit Partidul Popular Maghiar (Magyqr
Neppart) care îl avea ca preşedinte pe Albrecht Lajos. In
iulie 1 92 1 , ia fiinţă la Cluj Uniunea Maghiară (Magyar
Szovet.wig), sub preşedenţia lui J6sika Samu, care a avut o
existenţă efemeră, doar de câteva luni. După interzicerea
acestei organizaţii politice de către prefectul Clujului pe
motivul neparticipării preşedintelui său la spectacolul de
operă organizat în cinstea vizitei reginei Maria în acest
oraş, activitatea sa a fost continuată de Partidul Popular
Maghiar, care a hotărât, la 1 5 mai 1 922, să-şi extindă acti
vitatea la nivelul întregii Transilvanii2. La 1 2 februarie
1 922, aristocraţia şi mica nobilime maghiară înfiinţaseră un
nou partid, Panidul Naţional Maghiar (Magyar Nemzeti
Part), avâ,ndul ca preşedinte pe episcopul reformat Nagy
Karolyi3. In acelaşi an, în luna august, a avut loc adunarea
generală de constituire a organizaţiei pe ţară, la iniţiativa lui
Grandpierre Emil, când s-a pus şi problema unificării
politice maghiare prin fuzionarea Partidului Popular Ma
ghiar cu Partidul Naţional Maghiar. Evenimentul a avut
loc la 28 decembrie 1 922 când s-a înfiintat
' Partidul Ma-

La alegerile parlamentare din anul 1 926, Partidul
tăcut cartel cu guvernul prezidat de Alexandru
Averescu şi a obţinut, figurând pe listele guvernamentale,
12 mandate de deputaţi ( Bela Parecz, Jeno Kotze, V
Weiss, Sandor Lăszlo Deszo, J6zsef Willer, Gyorgy
Laszl6 Szoboszlay, Gyorgy Bethlen, Janos
Bernady,
Sebessy, Jânos Josika, Andras Torok, Laszlo Ignatz) şi 1 3
mandate de senatori ( Artur Balogh, Bela Barabas, Elemer
Domahydi, Geza Ferenczy, Elemer Gyarfas, Joachim
Gorog, Ivan Kocsan, Molnar Kâlman, Peter Szakacs, Artur
Teleki, Jozscf Sandor, Gyula Tornya, Sandor Makkay).

Maghiar a

Prin legea electorală din martie 1926 s-a introdus
principiul grupării majoritare şi al recompensării ei, respec
tiv a aceleia care întrunea cel puţin 40% din totalul
voturilor pe ţară. Partidul sau coaliţia aflată în această situ
aţie obţinea o primă de 50% din totalul mandatelor.
Gruparea majoritară participa şi la împărţirea celeilalte
jumătăţi din
mandate, care se făcea propo�onal cu
numărul voturilor primite de fiecare partid. Cei care nu
întnmeau 2% din numărul Lol.al al vo turi l ur pil:rJcau man
datele, acestea tiind repa1tizate gmpilrilor carc i n lrau în par

ghiar (Magyar Part).

Axa revendicărilor înscrise în programul acestui
partid format din marii beneficiari ai regimului austro
ungar, unicul reprezentant al maghiarimii din România în
Parlament, a constituit-o autonomia naţională în virtutea
căreia se cerea: recunoaşterea în Constitutia tării a mino
rităţii maghi are, ca suhiect de drept public, guv ernarea ma
ghiarimii prin proprii ei naţional i auministmlil' şi j ustitie
proprie, a l egerea functionarilor p ub li ci (în spccial a pretu
,

rilor şi notarilor) pc baza votului universal în cadrul auto
nomiei administra t i ve, s upri marea tutclci auminisu·ativc,
organil'.area unei armate separate, sub forma m il i ţiilor, cu
serviciu militar de trei luni �i in strui rea recrulilur în l i mba

lament.
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La alegeri le parl amentare din anul l 926, din totalul
populaţiei de 1 6 'J26 X 1 4 locuiton, pe listele electomk au
fost înscrişi doar 3 496 814 cetăţeni cu drept de vot, adică
20,-1%. Alegeri le din anul respectiv au înrcbrist.mt �i un
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număr considerabil de neparticipanţi: 874 249 sau 25%.

J6zsef Sandor, Sandor Makkay).

În situaţia scrutinului de listă cu primă de guver
nare, practica cartelurilor electorale a făcut din minorităţile
etnice elementul hotărător pentru câştigarea primei majo
ritare de către una sau alta din listele de partid concurente.
De aici, tranzacţii electorale întemeiate pe concesii pozitive
de guvernare între partidele minorităţilor şi cel aflat la pu
tere, de aici renunţarea, de cele mai multe ori, la principiile
politicii de stat faţă de minorităţi.

La alegerile din 1 937, nici un partid nu '\. reuşit să
obţină 40% din totalul voturilor exprimate. In aceste
condiţii, repartiţia mandatelor, făcută pe baza voturilor
obţinute, era foarte favorabilă minorităţii electorale.
Partidul Maghiar, de exemplu, obţinuse, ca urmare a celor
1 36 1 39 voturi, un număr de 1 9 fotolii de deputaţi. Ca
urmare a situaţiei cu total excepţionale, în care nu se putea
constitui o majoritate parlamentară. aceste alegeri au fost
anulate.

La alegerile amintite, din totalul de 2 662 565 voturi
exprimate, gruparea majoritară, respectiv Partidul Popo11llui în cartel cu Partidul Maghiar, a întrunit 1 366 1 60
voturi, adică 52% din total, deci cu o depăşire suficientă a
limitei de 40% impusă de Legea electorală. Dar, dacă
avem în vedere că aproximativ 400000 voturi minoritare
ungureşti şi săseşti au mers cu guvernul, atunci 1 5% din
totalul de 52% 1-a reprezentat aportul elementelor
minoritare. Dacă aceştia ar fi mers cu opoziţia, respectiv
cartelul Partidul National - Partidul Tărănesc, care obtinuse
.
27,73% din totalul �oturilor, prima de guvernare ar fi mers
la alţii, prin voinţa aceloraşi minorităţi etnice.

Prin instaurarea regimului personal al lui Carol al
II-lea, în februarie 1 938, toate partidele şi grupările politice
au fost de.sfiinţate şi înlocuite cu Frontul Renaşterii
Naţionale. In virtutea articolului 6 din Regulamentul de
aplicare a legii privind înfiinţarea acestei organizaţii poli
tice, care stipula că minorităţile etnice înscrise în acest par
tid puteau să-şi valorifice, prin propriile lor secţiuni drep
turile care le erau asigurate prin lege. La 1 7 ianuarie 1 938,
liderii minorităţii maghiare au semnat acordul de adeziune,
continuând să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Uniunii
Populare Maghiare. Ca urmare, în urma alegerilor din 1
iunie 1 939, minoritatea maghiară a trimis în Parlamentul
României 8 depuaţi (Bartha Ignatz: Gus Walderman,
Kovăcs Carol, Ludwig Gyula, Orosz Carol, S6os Istvân,
Teleki Adăm, Tompor Lajos) şi 8 senatori ( BanftY Miklos,
Bartha Carol, Barthalis Sandor, Gyârfas Elemer, Mârton
Aron, Szâsz Bal, Varga Bela, Văsârhelyi Jânos6.

Numărul de 23 mandate parlamentare a fost acordat

Partidului Maghiar şi ca un gest de bunăvoinţă româneas

că în vederea unei colaborări loiale şi amicale cu populaţia
majoritară. Gestul a făcut impresie doar de moment deoa
rece, ulterior, liderii maghiari nu au dat dovadă de spiritul
necesar de înţelegere.

Parteneriatul partidelor româneşti cu cele mino
ritare, în lupta electorală, a îmbinat oportunismul politic cu
spiritul celor înscrise în Rezoluţia de la Alba-Iulia, în con
stituţiile şi legislaţia românească chiar dacă a creat confuzie
în rândul alegătorilor sau luări de poziţii partizane extrem
de virulente. Dintre acordurile electorale stabilite între for
maţiunile politice româneşti şi cele ale minorităţilor naţio
nale din această perioadă, cel mai celebm la epoca res
pectivă, dar şi cel mai puţin cunoscut în istoriografia româ
nească a fost Pactul de la Ciucea " încheiat între Partidul
Poporului şi Partidul Maghiar, la Bucureşti, la 23 octom
brie 1 923. Documentul semnat de Octavian Goga şi Con
stantin Bucşan, ca mandatari ai Partidului Poporului şi de
Emil Grandpierre, Elemer Gyărfâs, Gavril Păli, Stefan
Hajdu şi Bela Szele, ca mandatari ai Partidului Maghiar,
înscria dorinţa celor două organizaţii politice de a-şi uni
forţele .,pentru a lepune în serviciul intereselor superioare
ale ţării"7. Este cunoscut şi sub numele amintit cu toate că
la Ciucea nu se întâmplase altceva decât că s-a dat o masă
festivă la care fiecare semnatar a primit câte un exemplar şi
câte o fotografie autografă a mareşalului Averescus. Recu
noscut şi aprobat şi de regele Ferdinand, textul acestui
acord a rămas totuşi secret până în anul 1 938 când a fost
dezvăluit de Gyârfâs Elemer în scopul influenţării, în sen
sul acestui pact, a tratativelor româno-ungare în curs de
desfăşurare la data respectivă.

La alegerile din 1 927, Partidul Maghiar a făcut car
tel cu minoritatea germană obţinând 7 fotolii de deputaţi
(Dezso L�szlo, J6zsef Willer, Gyorgy Bethlen, Lajos Szo
beszlay, Arpad Pali, Bela Szentkeresty, Sândor Balogh) şi
2 fotolii de senatori (Elemer Gyârfâs,Sândor Makkay).
În decembrie 1 928, Partidul Maghiar s-a prezentat
la urne atât pe liste proprii, cât şi în cartel cu guvernul sau,
în câteva circumscripţii, cu alte partide româneşti, reuşind
să trimită în Parlament 16 deputaţi (Bela Pârecz, Beni
Szabo, Bela Szentkeresty, Lâszlo Dezso, J6z�ef Willer,
Gy6rgy Bethlen, Ferencz Lâar, Jânos Josika, Arpăd Pali,
Bela Barabăs, Elemer Jakabfy, Ede Abrudbănyai, Jănos
Vasarhelyi, J6zsef Săndor, Elemer Gyărfăs, J6zsef
Gyorgy) şi 7 senatori (Artur Balogh, Lâszlo Fâbian, Elemer
Gyârfas, Gabor Pal, Jânos Sebessy, J6zsef Sândor, Sandor
Makkay).

.,

.,

În legislatura 1 5 iulie 1 93 1 - 1 O iunie 1 932, în
Parlamentul României şi-au desfăşurat activitatea 1 O de
putaţi maghiari (Nândor Heghedfis, Beni Szâbo, Găbor Păi,
Sândor Bethlen, J6zsefWiller, Ferencz Lâar, Jânos Josika,
Elemer Jakabfy, Bela Barabâs, Bela Szentkeresty) şi 4 se
natori (Elemer Gyârfâs, J6zsef Săndor, Geza Kiss, Săndor
Makkay).

În anul 1 932 au intrat în Parlamentul României 1 4
deputaţi maghiari (Nândor Hegedfis, Beni Szabo, Gabor
Păi, Gyorgy Bethlen, Zsigmond Ferenczi, Imre Rethy,
J6zsef Willer, Ferencz Lâar, Jânos Josika, Elemer JakabftY,
Bela Barabăs, Bela Szentkeresty, Ede Abrudbănyai,
Miklos Gaal) şi 6 senatori ( Artw· Hal ugh Pctri Hanlos,

În afara laturii sale electorale, documentul trebuie
situat, din punct de vedere politic, în circumstanţele interne
de atunci. Comparând cele înscrise în acest acord cu pro
gramul Partidului Maghiar, conc luzia ce se desprinde este

,

Elcmcr Gyarfas, AnJras Mathyas . .l<izsef Sandor. Sanrlor
Makkay). U n i i uintrc ace�Lia au candidat pe listele Pm1i
du/ui Maghiar. cei l al ţi pe cele ale partidulu i ele guver
uflmiinl can; lUcuso.: cartel eu Partidul Micilor Agrarieni
Maghiari (Magyar Kisgazdapârt).

În lcgblatura 1 ii:bnmrie 1 934-20 noiembrie 1 937,
minoritatea maghiar;! a trimis in Parl a m entul României 8
dcputali (Bcni Szabo, Gabor Pal. Gyiirgy B cth l m , Fcrcncz
Lăar, J 6zse r Wi ller, Jimus Josika, Bela Szentkcrcsty, M i 
klos G aal) şi 4 senatori (Artur Balugh, Elemer Uyar!Us,

",
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acet:a că padul l i m ita absurdclc prctcnlii maghiare amintite
deja, intr-o vrem e când organiL.a\ia politică rnaghi ard. se
rlovedeil mai h11otică şi mai primo.:juioasă ea orieând9. Pe de
11 ltă parte, trebuie subliniat că maghiarii. o.:h i ar dacă aco.:ep
tau să eohoare di apa?on u l pretenţiilor politice pe perioada
parteneriatului cu Partidul Poporului. sco pu l unnărit erd
bine c onturat şi rulLunc ao.:cla al aeecuerii , in pri m u l rând, in
structuri le administraţiei locale. 1\cela:;;i l ucn1 reiese şi din
Protocolul încheiat pentru ulcgcri le locale uin 1 926 in tre
Tnncred Constantinescu, din partea Pnrti dul ui N11ţional
Libera l , �i Hemady Uyork'Y· .t\rthur Telcki, A rpad Pal i şi

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Câteva consideraţii privind mişcarea politică maghiară din România ( 1 91 9-1 939)

Acelaşi lucru era susţinut şi de Lâar Francisc, can
didat ca deputat pentru judeţul Mureş, la adunarea de pro
pagandă politică a Partidului Maghiar din Reghin, ţinută la
I l decembrie 193 7, afirma că, în urma alegerilor din 1 926,
grupul de parlamentari maghiari s-a dovedit a fi ineficient
deoarece nu cunoşteau limba română15.

Mihail Toldalagy, din partea Partidului Maghiar, pentru
alegerile locale din judeţul Mureş l o.
Din acest scurt istoric privind participarea
minorităţii maghiare la viaţa parlamentară românească re
zultă că Partidul Maghiar a fost reprezentat în toate legis
laturile, cu un număr variind între 6 şi 26 parlamentari care
reprezentau o populaţi.e ce cu greu atingea 7,9 % din totalul
demografic pe ţară. Intre cele două războaie mondiale,
interesele maghiarilor au fost susţinute în forul legislativ
suprem din România de un număr total de 225 reprezen
tanţi în timp ce, de pildă, cei 1283535 minoritari din Un
garia aceleaşi perioade (numărul este aproximativ egal cu
cel al populaţiei maghiare din România) nu au avut nici un
reprezentant în Parlamentul de la Budapesta1 1 . Dacă ne
gândim la reprezentarea românilor în Parlamentul Ungariei
antebelice, deosebirea de tratament este şi mai evidentă. De
exemplu, în ultima sesiune parlamentară a fostei Ungarii,
cele 3 milioane şi jumătate de români nu aveau decât 5
reprezentanţi din 256 membri ai Parlamentului ungar, pe
când cei 1 353276 unguri şi secui din Transilvania erau
reprezentati de 1 6 deputaţi.

Prestaţia parlamentarilor maghiari din România a
fost considerată nesatisfăcătoare atât de ziariştii unguri de
la Budapesta cât şi de proprii lor concetăţeni. Doi gazetari
din Budapesta, de exemplu, Boldizsar şi Nemeth, după
analizarea situaţiei maghiarilor din România, au întocmit
dări de seamă dezastruoase despre conducătorii Partidului
Maghiar, prezentându-i drept arendaşi ai pretinselor inte
rese maghiare, care vedeau doar interesele lor personale,
ignorându-le pe cele ale ţărănimii pe care o dispreţuiau ca
şi înainte. La Bucureşti, afirmau aceştia, reprezentanţii
maghiarimii se arătau slugi, plecate pentru a obţine favoru
rile guvernanţilor, pentm ca la Budapesta să treacă drept
martiri şi să încaseze şi acolo şperţuri morale şi materiale
pentrq a crea nemulţumiri artificiale, îndeosebi prin presa
lor16. In aceeaşi ordine de idei, Ferenczi Gyi:irgy, directorul
revistei politice .. Kimondom ", făcea următoarea constatare
despre o anchetă politică efectuată în judeţele Trei Scaune
şi Ciuc; .. Cele constatate acolo - scria cel amintit - m-au
convins că ungurii şi secuii nu au duşmani mai mari decât
domnii din Partidul Maghiar care s-au aşezat pe g111mazul
acestui popor care merita o soartă mai bună. M-am con
vins că fiecare ungur şi secui cinstit trebuie să lupte ca pe
aceşti oameni să-i alunge din drum şi să cureţe viaţa poli
tică ungurească din România de aceşti viteji care se pre
zintă drept conducători ai Partidului Maghiar /../ Am con
statat cu bucurie că în Transilvania, Partidul Maghiar
există numai pe hârtia ziarului .. Keleti Ujsag " şi în cârciu
ma excelenţei sale, baronul Szentekeresti, şi că 1111 este
departe ziua când secu ii vor lua mătura şi îi vor alunga pe
Bethlen Gyă®J, Gyarfas Eleme1; Willer Iosifşi pe toţi acei
care aparţin acestei grupări "17.

Cei 80000 de români rămaşi în Ungaria postriano
niană prezentau o situaţie şi mai tristă deoarece aceştia nu
dispuneau de nici un drept politic. Este interesantă, în acest
sens, susţinerea pe care o acorda jurnalul budapestan .. Pesti
Hirlap " unui scriitor ungur care cerea respectarea drep
turilor cetăţeneşti de către regimul tascist al lui Horty. . . Ce
unguri suntem noi - scria ziarul amintit- dacă dăm guver
nelor vecine exemplu de opresiune a concetăţenilor !../
Ungurii din statele succesorale potfi uşor reduşi la tăcere
cu următoarea replică: Ce vreţi ? Ungurii din Ungaria au
mai puţine drepturi decât voi. Cum să ne putem noi erija i'n
apărători ai minorităţilor ungureşti din ţările vecine din
moment ce noi înşine nu recunoaştem dreptul /a libertate
pentnt poporul nostru " 1 �.
Din analiza acestei reprezentări parlamentare,
autorii maghiari ai monografiei Metamorphosis Transilva
niae desprindeau două aspecte demne de a fi luate în con
siderare.

În continuarea rapmtului, numiţii Boldizsar !van şi
Nemeth Ladislau, afirmau că .. Mulţi nu vor să-şi dea
seama că Ardealul, astăzi, aparţine teritoriului României.
Partidul este străin de popor. Nu cunoaşte situaţia reală şi
pe cei mai bunifii ai maghiarimei îi trimite în tabăra.franc
masonilor şi a comuniştilor. Populaţia nu are Încredere nici
în conducători nici în partidul însuşi. Această lipsă de
încredere a avut consecinţefatale. La ultimele alegeri (din
1934 - n.n.) unele sate pur ungureşti şi-au dat votul pentnt
candidaţii mmâni din opoziţie " 1 8 .

Unul din acestea se referă la categoriile sociale pe
care le reprezentau trimişii maghiarilor în Parlament şi,
indirect, la compoziţia socială a Partidului Maghiar.
Referindu-sc la alegerile din 1 933 (pe care însă le consem
nează în mod eronat) sursa maghiară repartiza mandatele
parlamentarilor în felul următor: 3 magnaţi (contele Beth
len, baronul Josika, baronul Szentkiralyi), 1 preot (Lâar
Francisc), 1 director de bancă (Gyarfas Elemer), 3 avocaţi
(dr. Willer, dr. Abrudbanyai, dr. Gaal), 2 profesori (Balogh
Arthur, Sandor Jozsef), 1 meseriaş (Szabo Beni). " După
cum se vede din tabloul de mai sus - se spune textual- din
această listă lipsesc cu desăvârşire ţăranii, deşi majori
tatea alegătorilor unguri sunt ţărani sau mici proprietari,
iar această pătură ar trebui să aibă cel puţin trei deputaţi
din zece, după cum şi micii meseriaşi ar trebui să aibă cel
puţin doi deputaţi În parlamentul român "13.
Celălalt aspect se referă la eficienţa susţin�rii intere
selor maghiare de către reprezentanţii acestora. . . In primele
timpuri - continua sursa maghiară- abia unul sau doi de
putaţi sau senatori din Partidul Maghiar ştiau limba statu
lui şi adeseori parlamentarii noştri au ajuns în situaţii
jenante deoarece au cttit cwnvu di.,·cm·., urile ce 11 s-au pus
i'n .Ji.lf<i dar n-uu ştiut s'i nisp undâ la intrebi/riie pu.w> de
ceilalţi dqmtaţi. Şi din/re reprezentanŢii noştri parlamen
tari tk o:ci (1 9.?7 - n. a.) doar 5m--;, ştiu utc"ilu rvmâneşte
Încât JWf să se urce.fără teamii la tril111mi. in ucest.fd, fi
reşte, capacitutea de a1.:jiunt: u grupului parlmnentar este

jiwrtc: par"liz"tâ " 1 4.

Aureola apostolilor minoritari care se jertfiseră pe
altarul cauzei naţionale se spulbera odată cu trecerea tim
pului. O revistă independentă de la Cluj îl acuza pe Willer
Jozsef, secretarul grupului parlamentar maghiar, că acesta
îi luase hingherului din Târgu-Mureş un onorariu de 1 O 000
lei pentru a-i aranja cetăţenia română. În Bihor, se spunea
că Nandor Heghedus, care s-a distins prin diligenţa depusă
spre a obţine pensionarea funcţionarilor care refuzaseră ju
rământul de fidelitate, în Ungaria niciodată n-ar fi pătruns
în parlament pe când în România, făcând politică minori
tară, a devenit milionarl9. Cei incriminaţi nu au dezminţit
aceste acuze.
Deşi democraţia parlamentară românească din peri
oada analizată a dat posibilitatea cetăţenilor români indife

351

rent de na!ionalitale de a-şi exprima opţiunile pol iti ce fără
nici o l i m itli (chiar şi abuzurile autoritălilor locale nu au
afectat cu nimic participarea m inoritarilor) totuşi reprezen
tarea parlamcntarr1 m�1gh inrli m1 s-a 1idicat la procen t ul de
mogra fic (7 ,9%)'0 Astfel , la alegerile din 1 922, numl!rul
maghiarilor din Pa rl a ment atmgea 1 ,U%, la cele din 1 92ti,
4,4%, la cele din 1 927, 1 ,()'}'!,, în 1 928, 4,0%, în 1 93 1 ,

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VIRGIL

PANĂ

2,0%, în 1 932, 3,0%, în 1 934, 2,0%, în 1 939 3,0% din
totalul fotoliilor de deputaţi şi senatori (între 1 922 - 1 938
Parlamentul României avea în componenţă 565 membri, în
1 939 numărul acestora a fost coborât la 434). La nivelul
celor două camere, procentele erau repartizate astfel: în
1 922, la Cameră 0,8%, la Senat 1 ,5%; în 1 926, la Cameră
3,0%, la Senat 6,0%; în 1 927, 1 ,0% şi 0,5%; în 1 928, 4,0%
şi 1 ,0%; în 1 93 1 , 2,0% şi 2,0%: în 1 932 3,0% şi 3,0%; în
1 934, 2,0% şi 2,0%; în 1 939, 3,0% şi 4,0%. Reprezentarea
proporţională a maghiarilor din România în Parlamentul

ţării nu reflecta realitatea demografică a acestei minorităţi,
şi aceasta nu din cauza llllOr vicii ale sistemului electoral
românesc ci a altora care rezultau fie din situa�a specifică
a acestei comunităţi (de pildă aşezarea insulară, îndeosebi
în Transilvania unde întrlllel au majorităţi absolute doar în
cele trei judeţe secuieşti), fie din disfuncţionalităţile înre
gistrate în planul vieţii politice (erodarea încrederii în liderii
Partidului Maghiar, dizidenţele apărute în cadrul acestuia
la începutul deceniului al treilea, aderarea unor maghiari la
partidele româneşti etc.).

N ote
1 . Vezi i n acest sens ŞTEFAN DELUREANU, "Germanii din România inainte
şi după 1 945''. in .,Revista istorică", VIII, nr. 1 -2, 1 997, p.5-24.

2. GYO RY (ST\·As, ,,A politika", in "Metamorphosis Transilvaniae'",
Kolozsvă.r, 1 937,p.9.
3 . Ibidem, p.l6.

4. Vezi in acest sens ALEXANDRA OLTEAN, "Le mouvemcnt politiguehon
grois en Roumanie", in ,,Revue de Transylvanie", Cluj, 1935, nr.2, p. l 88;
M1K6 IMRE, "Huszonket ev az erdelyi magyarsâg politikai t6rtenete 1 9 1 8
dec.

1 -tol

1 940 aug. 30-ig", Budapest, 1941; M I RCEA M uşAT, IoN

ARDELEASU, "România după Marea Unire", Bucureşti, 1 986; P.ll, voi. 1 ,
p.71 6-726; vol.ll, p. 356-384.
5. N. DAŞCOVICI, "Scrutinele electorale şi legea noastră", in "Societatea

de mâine", III, Cluj, 2o-27 iunie 1 926, p.453-454.

consilierilor maghiari urma a fi fim! de prefectul judeţului sau de şefol
organi=afiei locale a Partidului Poporului În În(elegere cu delegatul
Partidului Maghiar (În municipii, numărul consilierilor urma săfie core
spunzător raportului dintre numărul alegătorilor maghiari şi numărul
total al alegătorilor); 4. În delegaţii/e permanente, acolo unde românii
aveau majoritatea, aceasta urma să fie respectată şi in delegaţi (acolo
unde consiliul eraformal În majoritate din maghiari, aceştia urmau săfie
majoritari şi in delegaţii); 5. in comunele rurale se admitea principiul
reprezentării in consilii pe baza proporţionalităţii CII observaţia ca, În
centrele În care populaţia maghiară era majoritară, numărul consilierilor
maghiari putea fi mai mare decâtjumătate (primarul urma săfie maghiar
sau român dupâ negocieri cu prefectul sau În urma înţelegerii dintre şejitl
Partidului Popontlui şi reprezentantul Partidului Maghiar).
10. D.J.A.N.- Mureş, "Fondul personal Bemady Gyorgy", doc.45.
I l . Arhivele Naţionale - Bucureşti, ,,Fond Preşeden�a Consiliului de

6. Pentru reprezentarea parlamentară maghiară vezi VASILE M. TEoDo
REscu, "Transilvania sub maghiari şi români", Bucureşti. 1 94 1 , p.- 57-69
şi colec�ile revistelor "Magyar kisebbseg" şi "Glasul minorităţilor'' din

Miniştri", dosar 1 20/1 939, fila 1 0 (tablouri comparative).

1 2. Apud ŞnF�N PAs c u, "Istoria Transilvaniei", Blaj, 1 944, p.227.

anii 1 923, 1 926, 1 927, 1 929, 193 1 , 1 932, 1 934, 1 938.

1 3 . G YO RY l LLf:s lsTVAN, in op.cit., p. I S- 1 9.

7. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale - Mureş (D.J.A.N.Mureş)
"Fondul personal Bemady Gy6rgy", doc. 33 (textul integral al Acordului
de la Ciucea); varianta in limba maghiară a fost publicată şi de Mik6 lmre
în op.cit., p.274-284; textul documentului a fost publicat şi in volumul

1 4. ldem.

15. D.J.A.N.- Mureş, "Fond Prefectura judeţului Mureş", Acte politice,
dosar 1 937.

Statului din România, Bucureşti, 1 995, coordonatori IOAN ScuRTU, LIVIU

1 6. "Glasul Mureşului", Târgu-Mureş, 15 martie 1 936 .
1 7. Ibidem, 1 6 februarie 1 936.

BOAR, p. 623-629.

1 8. "Curentul", 16 mai 1937.

8 . .,Curentul", 1 3 mai 1 937.
9. În conformitate cu Pactul de la Ciucea, bazele colaborării dintre Partidul

20. La alegerile comunale din februarie 1 926 din judeţul Mureş, de pildă,

.,Minorităţile Naţionale din România 1 9 1 8- 1 925", elaborat de Arhivele

Maghiar şi Partidul Poporului erau următoarele: 1. În municipiile şi
comunele urbane, chiar cu majoritate maghiară, număml total al consili
erilor mmâni de drept şi aleşi va fi de cel puţin jumătate plus unu din

numărul total al consilierilor de drept şi aleşi (se exceptau oraşele Aiud,
Salu-Mare, TâfXU-Mureş, S(ântu-Gheorghe, Gheorgheni. Miercurea
Ciuc, Odorhei şi Turda În care maghiarii wmau să aibăjumătate plus unu
din numărul consilierilor); 2. in toate comunele urbane reşedinţe dejudeţ
şi in municipii, primarii urmau să fie români CII excepţia localităţilor
A iud, Gheorgheni, Salu-Mare şi TâfXU-Secuiesc; 3. În comunele urbane
sau municipii, În care majoritatea alegătorilor nu era maghiară, numănt!

1 9. ldem.
pentru succesul listei sprijinită de guvern, care inscria 15 minoritari şi 9

români, comunele ungureşti au beneficiat, pe o intindere de 30-40 km, de
8 secţii de votare, fiecăreia revenindu-i cel mult 2 000 de alegători. În ceea
ce-i priveşte pe românii de pe Mureş, aceştia au fost trimişi intr-o comună
ungurească de pe Niraj, cei din comuna Râpa au fost trecuţi la o comună
săsească, iar cei de pe Câmpie au fost deplasaţi fie la Reghin, fie la Tărgu
Mureş. Toate aceste şicane, cărora li se adăuga şi faptul că unei secţii de
votare din comunele amintite ii erau arondaţi 3000-4000 de alegători,
urmăreau ca românii

să nu poată participa in totalitate la vot ("Mureşul",

Târgu-Mureş, 6 iunie 1926).

Quelques consideration sur le mouvement politique Hongrois de la Roumanie (1919-1939)
ua115 la Ro1umanlc Integrale, 1.::;, ouiuo11 itcs etlw.iques unl tou la posstbtl itc etc vovrc une vie po l itiquc p;uticuli�rc,
Lion ve" unc nssocintion cfficncc lcsqucllcs lcur dotme la possibilite ue pcndoeo dans k l'arltorntonl ruumam.

cn

crcmot des

limnes tl' urganisa

Entre les deux guerres, la oninnritc ho ngroi s de la Ruumanie a ere reprcscntce par 1 2'i p>�rlernc-nlain:"s pour une populatiun yui rcprcs�.-ntait ;\ peine
par mptl0•1 a Hnngric, pnr exemple, ol1 les minorites ethniqucs. cn numlm: c..l'-= 1 2R" ') " '), n 'ont e.u nucun rcprcscnlant

7.9 du total de la population du pays,
d�n!':. le l'�rlem�nt hongrois.

Virgil PanA

Yiuzcograf, Muzcu l j udeţcnn de Istorie Murcş
Tg. Mureş, Str. Horca, nr. 24
"Ici. o(,5 1 1 36987
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ANGVSTIA, 4, 1 999, pag. 353-357

" OITUZUL'' Gazetă independentă de informaţie
culturală, socială şi politică
-

Odată cu nr.3 din 15 decembrie 1 935 al gazetei
primul număr al publicaţiei româneşti
scrise în limba maghiară: " Igaz.wig ". Redactorul acestei
noi apariţii în presă era cunoscutul publicist şi proprietar al
revistei " Kimondom " ( " Spun răspicat "), Gheorghe de
Ferenczy. Astfel, redacţia " Oituzului " se bucura de «Încă

Impresia generală, pe care o lasă la lecturare " gaze
ta independentă de informaţie culturală, socială şi poli
tică ", " OITUZUL ", e dorinţa fierbinte ce transpiră din fie

. . Oituzu/" apărea şi

care articol, aproape indiferent de domeniul la care se refe
ră, de a contribui şi mobiliza masele, indiferent de naţiona
litate, la lupta, ce se ducea pe plan intern şi extern, de a
menţine şi apăra integritatea teritorială a României, chiar
dacă pentru aceasta preconiza şi propunea uneori măsuri cu
caracter naţionalist şovin.

un ajutor În lupta contra minciunilor răspândire de presa
revizionistă maghiară şi contra Îndemnurilor necurate ale
partidului maghiar. ( ..) Nu cu ochii îndreptaţi la Budapes
ta, ci spre Bucureşti, "Kimondom " este o revistă antire
vizionistă ungară. Ziarele Universul, Curentul, Viitont!,
Gazeta Antirevizionistă, Hotarul, Frontul românesc,
Familia, aduc elogii bine meritate atitudinei domnului
Ferenczy şi revistei dumisale!i2.

Ziar săptămânal, .. Oituzu/" se ocupa pe larg de situ
aţia economică, socială, politică şi culturală, de eveni
mentele locale, de vieţuirea între români şi maghiari, ce nu
în puţine cazuri cunoaşte neînţelegeri, duşmănie, acţiuni şi
măsuri vindicative, atât din vina românilor, care cer impe
rativ supunerea maghiarilor fără rezerve statului român, cât
şi a populaţiei maghiare, care sub influenţa instigaţiilor
revizioniste şi măsurilor antipopulare ale guvernelor româ
neşti, manifestă uneori atitudine refractară chiar legilor sta
tului, nu numai convieţuirii pe bază de colaborare.

După cum bine se ştie, în zona ., secuiască " a
Transilvaniei mii de români au fost maghiarizaţi cu forţa.
Maghiarizarea s-a făcut pri!,1 biserică şi şcoală, dar mai ales
prin schimbarea numelui. In articolul " Chestiunea nume
lor maghiarizate", Ioan Dragomir redă un reportaj din
ziarul .. Universul", il)titulat " Nu haina .face pe om, nici
numele pe maghiar". In acest reportaj se arată cum «tmgu

În multe din editorialele sale, . . Oituzu/" dă un
"Răspuns provocări/ar ungureşti": «În ziarul " Szeke(v
Nep " apare o dare de seamă asupra şedinţei delegaţiei
J!.ermanente a partidului maghiar din 24 octombrie a.c. ( ..)
In această şedinţă, partidul maghiar se pronunţă asupra
legalităţii măsurilor luate de statul român, acelor fimcţio
nari care ascultând de sfaturile date ale partidului ma
ghiar; nici după 1 7 ani n-au ajuns să-şi Însuşească limba
oficială a statului.

rii revizionişti îşi sprijină statisticile lor pe nume, dar ei nu
spun că mai mult de jumătate din cei care poartă nume
maghiar sunt români curaţi care nici măcar nu ştiu vorbi
limba lui Tuhutum. De la I859, de când au luat fiinţă În
Ungaria registrele stării civile şi până la Unire, absolut
toate numele româneşti aufost schimbate.

Fantezia ungurilor în acest domeniu nu a cunoscut
nici ntşinea, nici rezervele. Iată cum procedau ei (aici
autont! citează din valoroasa lucrare a domnului Aurel
Gociman: " România şi revizionismul maghiar "): " Mun
teanu a devenit Hegyesi; Văleanu - Vălgyesi; Lupu Farkas; Uwt - Medve; Rotariu - Kerekgyârt6; Olariu Fazakas ".

( ..) Partidul maghiar se consideră cu un fel de
drept de exteriteriorialitate căci el nu are in ţara româ
nească alte organe cărora să se adreseze decât Ministent!
de Externe. (.. .) Noi credem că mai bine trăiesc minoritarii
la noi ca În "fericita Ungarie", căci chiar În parlamentul
din Budapesta, Tibor Eckard cel de fericită memorie, fost
fibirău în Ardeal şi "reprezentant" al Ungariei la Liga
Naţiunilor strigă Guvernului "Daţi-ne atâta libertate
măcar, câtă au .fraţii noştri maghiari din România". Dar
partidul maghiar nu ar avea rost dacă nu ar protesta şi nu
s-ar lamenta.

.. Numele germane se maghiarizau după modelul
următor: Stern - Sterenyi: Kremser - Râkossy;
Hund�dărfer - Hunfalvi; Weimberger - Vâmberg; Weisman
- Vâzsony ".
" Numele slave au fost maghiarizate după reţefa
următoare: Tomich - TamâS.\)': Georgevits - Gyărgy:fY:
Stefanek - Istvânf!Y; Lehotzky - Lovassy ".

( ..) Glasul autorizat al domnului Nicolae Titulescu
i-a trezit ca dintr-un vis pe care-I visează de 1 7 ani:
"Fraţilor noştri secui noi nu le vom face ruşinea de a-i
considera alături de cele spuse de contele Bethlem. Pe
fraţii noştri secui îi vom trata ca pe fraţii noştri; le vom
arăta calea cea dreaptă, nu le vom cere .\'ă se lepede de

rdil(itl şi turţiunea lor, in.wi le �·om cere Ctl în uceu.\·tti (t1rii
liheră şi dtwrocrată .�ă se pmrrte ca cetăţ1�ni cinstiţi şi
loiali. Ne vom lua sarcina a-i jilt:e .wi cunoască pe acâ
carP vorhP.w' În nume/� lor, cărora ci le-au jtJ:!it până mai
ieri iohal(i, aşa cum .o;utrt şi astăzi ţăranii tiin llnl(uria
undt• aproape 1. 000 dt• familii de nohili deţin ca propri

etar 1/2 di11 Cl11�arin de

azh> 1

" Trebuie să mai menţionăm aici maghiarizarea
numelor geografice, ca ale comunelor; râurilor; munţilm:
Străinul care va vizita de aproape Ardealul va avea să

oh.1·erve Între altele, câ numirile pciraidm; clcaluril01;
coastcl01; pciduri/or şi platourilnr sunt curat româneşti.
A cum câteva ::.eci ele ani lot aşa româneşti erau şi numele
comune/m; iar mai inainte� ale oraşelor ".
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De m.·c�etJ, îl rugâm câldwvs pe domnul mi
.Justitiei sâ 1 •imi chiar În actuala sesiune parla
mentmâ n1 o mor#fir"m>' r7 t..•gii mmrdm; ii1 sensul ca să se

nistru al
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Îngăduie luluror românilor de incontestabilă obârşie, ale
căror nume aufos/ Înstrăinate, să-şi reia vechile apelative,
fără p/atâ de tar:e şi fărăformalităţi descurqjante»3.

adus gând şi vrere românească În oraşul care prin as-pect
şi adâncime Încă nu ne aparţine.
Momenul afost sănătos şi necesar. in cuibul În care
revizionismul. gând rău şi duşman, Încolţeşte În szţflete des
şi cu speranţă, el afost ca o vorbă spusă tare, ca să se Înţe
leagă: Din plaiul acesta. copilul neamului creşte hrănit cu
dragostea de doină, de câllfec şi ohiceiu românesc, drept
chezăşie de viitor ( ..).

Problema românilor secuizaţi este amplu dezbătută
în mai multe articole ale gazetei .. Oituzu/", după cum vom
vedea. Ne vom opri însă, acum asupra unui material scris
de Ioan Fulger: .. Principii călăuzitoare În ac{iunea de
reromâni::.are "4. Autorul reia problema românilor secui
zaţi, problemă pe care o mai analizase deja într-un articol
anterior: .. Conştiinţa românilor În ţinuturile secui::.ate "S.
Ioan Fulger spunea: «Necesitatea reromâni::.ării e indis
cutabilă: e o chestiune vitală a neamului nostm (. . .)
Pentm ajungerea acestui scop o condiţie sine qua non. este
ins11f!area acelui duh Încălzitor de suflete , animator de
năzuinţe mari, patriotice: conştiinţa naţională.

( . .) Ruşine acelora care dezertaseră de pe jivntu/
datoriei.faţă de neam şi patrie. Ruşine acelora care, deşi se
numesc români, re.fitză cu cinism un ziar românesc, care
luptă În numele unei dreptăţi istorice, contra nedreptăţilor
Înscăunate în ţara noastră de azi, subjugată ieri, preferând
lectura .fiţuici/ar maghiare. Pe aceşti trădători de neam,
vom şti să-i punem la stâlpul if!famiei».
Editarea gazetelor .. Oituzu/" şi . . Igazsag " a stâmit
multe reacţii controversate din partea partidului maghiar
din localitate. Acesta a sesizat apariţia celor două publicaţii
în ziarui .. Szekely Nep ", într-un articol cu nuanţă de comu
nicat. Ca urmare, redacţia . . Oituzului " s-a simţit datoare să
dea «"Un răspuns partidului maghiar": .. Acesta insin
uează că spiritul În care sunt redactate aceste /oi n-ar core
spunde deziderate/ar "de Înfrăţire Între masele majoritare
şi cele maghiare şi de pace socială": de asemenea că:
., lucrăm sub inspira{ia oficialităţii pe care domnii dinfnm
tea partidului maghiar o socot vinovată "de a agita spi
ritele".

( . .)Suntem o colectit·itate de ini{iativă românească,
din care fac parte to{i . fi1111taşii t·ie{ii noastre administra
tive, şcolare, to{i intelectualii liber profesionişti, indiferent
de coloritu/ politic şi de opiniile ce.fiecare le profesează pe
alte domenii. A ici pe terenul preocupărilor naţionale sun
lem cu /o{ii o Închegare şi dacă, prin coincidenţă, scopul
nostru. de luminare a maselor româneşti ca şi maghiare
din acesljudeţ, se Înlâmplă săfie acelaşi, nu cu al partidu
lui polilic azi la pulere. ci cu al oricămi alt partid româ
nesc, acea.�la nu prezinlă pentm noi nimic incomod, ci din
contră. o salisfac{ie şi o Îmbărbătare că la apelul impera
tive/ar româneşti suntem cu toţii un crez şi un stţflet.

Evenimentul de duminică iese as/fel din cadml va
lorilor locale şi intră in programul manifeslării româneşti,
ce necesar ar trebui să se desfăşoare pe pământul strein al
Secuimei.
Organizată desâvârşit de d-1 Petre Marcu, dir.
Gimnaziului, sărbătorirea de Duminică a fost pe deplin
croită după sufletul d-sale (.. .).
Şi lotuşi. cine ar fi trăit duminică momentul cu care
ne.fălim. dacii preşedintele As trei locale - din iniţiativă pro
prie - n-ar fi invitat Şcoala din Braşov şi n-ar fi suportat
cheltuielile inerente? La şedinţa Astrei, când s-a centt votul
de aprobare, mt s-a putut vedea prea mult entuziasm.
Şi apoi, mai lârziu, duminică pe stradă, Înfnl
Întâmpinarea oa.1peţilor şi Înapoi. pe jos alături de cântec
şi voioşie, d-1 Mmru - mi se pare - cânta şi ei»S.
.. Solidaritatea naţională " este şi ea o tematică
destul de importantă pentru redacţia săptămânalului
. . Oituzu/", pentru a fi chiar titlul unui editorial. «Arma cul
turii cu mijloacele ei de manifestare rapidă a ziaristicii şi
radiodifitziunii nu poate fi făcută ino.fensivă numai printr
o rezistenţă pasivă. Puterea ei de insinuare e cu mult mai
mare decât puterea opresoare a tiraniei politice de altă
dată şi ei nu i se poate răspunde decât printr-o forţă simi
lară. A amplifica dar această cultură, a-i accelera mersul
de dezvoltare, printr-o sforţare comună care să nefacă să
recâştigăm timpul pierdut, iată ce impune lupta de azi.
Cultura, ca mijloc de afirmare şi de cizelare a l'irtu{ii/or cu
care e inzestrat popoml nostnt, iară menirea către care tre
buie să tindem cu toţii. Ea singură ne va asigura un loc de
cinste În concertul popoarelor.
(.. .) Creaţiune a solidarităţii etnice, acest bloc de
voinţi şi tendinţe contopite, cultura, pregăteşte armele
rezistenţei şi expansiunii noastre Întârziată de Împrejurări
vitrege, care azi au fost eliminate din calea noastră. Ei să
ne dedicăm toate puterile noastre»9.
Pe lângă editoriale, articole şi reportaje pe diferite
teme, în ziarul .. Oituzul " avem surpriza plăcută de a găsi şi
statistici . .. Populaţia Transilvaniei " t O este motivul unei
statistici preluată din gazeta .. Observator " din Bucureşti I l .
Astfel, la acea vreme, în Transilvania, pe un teritoriu de
1 02.200 km2, locuia o populaţie de 5.547.000 locuitori.
Trei Scaune avea 1 36.000 locuitori, din care 25.000
români, I l 0.000 unguri iar 1 .000 de altă naţionalitate. În
procente, acest lucru ar însemna: 1 8,3% români, 80,8%
unguri iar 0,9% de altă naţionalitate. Tot din această statis
tică rezultă că ungurii fonnau majoritatea numai în trei
judeţe din Ardeal: Odorheiu, Ciuc şi Trei Scaune.

(. . .)Nu ne putem totuşi reţine de la o exclamaţie iro
nică: "tocmai cei care Îşifăcuseră o metodă de lucru din
a agita aceste mase, din a le abate din calea paciniciei
convieţuirii spre care le Îndrumau instinctul lor nativ şi o
comuniune sufletească ce s-a verificat a fi Întotdeauna
Între români şi săcui, tocmai aceştia se erijează, azi, În
apărătorii păcii sociale şi ai bunei convieţuiri Între
români şi maghiarb)6.
.. Un spectator " anonim din Trei Scaune împărtăşea
cititorilor gazetei . . Oituzu/" impresiile sale despre . . O
grandioas'i man((es/are mm,Îneaw:ii ", la care a part icipat:.
iiFestivalul artistic literal; dat dC' A snrinţin .. ASTR A ". Sf
Gheor"Khe, in după-amiaza zilei dP 2.fi�bruarie. fn benefici
ul i'?/iHnetaţilor din Basarabia. cu concursul direcţiunii şi
devilor liceului . . A . .Y<wuna " din Rraşov. a luat pmpor(iile
unei J:!.rwulioase man ţjeslaţiun i naţionale» 7.

Î n acclnşi numl'ir n i ziarului l;>'i despre acda�i eveni
m en t scria şi Alcxilndm Ion: <<(. . . ) Uraşul in ntre nu se
intdmplâ niciodaiLi nimic, şi mai ales niciodată mmânesc.
intr-o ;;; i pe inserate, a {i1st riisco/il de ras galgditor ŞI VOiO
şie Je copil. V7iislar tJ,, niltlejtle a neamului, copilul ne-a

Î nlr-un cditoriill, "Oituzul" lansa un apel către toţi
cei care ii puteau deveni eolaburdlori, care să vină cu idei şi
cnre să lnse lu o purle "fi·ivolitatea şi vnrbc'iria": <<Ne trl!
buic colahora/ori din toale clasele şi mai ales ne trehuiesc
solu(ii nu constuliiri. Ne lrebuie libertate, dar mat ales
curaj de p,ândire şi de afirmare. Fără consideraţii de per
sntmt'i. vn:'m luptii de idei şi uterle n-au cruţat niciodarâ
flt'J ".')'O(Inele!>' 1 2 .
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românismului". Un rezumat al acestei dezbateri ni-l face
anonimul colaborator al . . Oituzului ", D.VM., într-un edi
torial cu acelaşi titlu: «Domnul profesor Rădulescu-Motru
a arătat ce înseamnă cuvântul românism, căutănd a ne
face să-I înţelegem şi să-I valorificăm înfapte, fără de care
el nu arputea exista. "Românismul- a spus conferenţiarul
- nu este decât o formă nouă a naţionalismului. (...)
Nationalismul cel vechiu era pornit dintr-un sentiment de
pr�testare: era iredentist Îl putea avea oricine. Româ
nismul este pornit dintr-un sentiment de răspunderefaţă
de viitorul neamului. De aceea nu oricine poate face
românism "» l 3 .
Răsfoind gazetele maghiare din localitate, colec
tivul ziarului . . Oituzul" putea constata « "Ce urmăreşte

scrisul cotidian maghiar ... .. : .. Să nu se uite de nimeni că
scrisul cotidian maghiar nu urmăreşte altceva decât înven
inarea sufletului minoritar cu totfelul de ştiri tendenţioase
şi că prin acest scris se păstrează, o cât mai strânsă legă
tură între acţiunea revizionistă de dincolo de hotar şi
"scremăturile iredentiste din cuprinsul ţării noastre"» 14•

.. 6 August ", . . 14-15 August '' sunt zile importante,

care au rămas înscrise în istoria neamului nostru şi pe care
redacţia publicaţiei, avută în vizor în această lucrare, con
sideră că se cuvine să le sărbătorească în paginile sale: «Se

făcuse în acea zi "schimbarea lafaţă" a soartei poporului
român, căci de atunci, afară de pacea efemeră, şi în care
nimeni nu a crezut din aprilie 1 918, soarta războiului a
început să se schimbe. Şi ca o încoronare a zilei de 6
August 191 7, vine În anul 1919, alt 6 August, cu ocuparea
Budapestei, cu care se împlineşte visul nostru naţional, de
a ne vedea toţi strânşi în aceaşi ţară, sub acelaşi scep
tru» 1 5.

«Se împlinesc astăzi douăzeci de ani de când ostaşii
români, În cântece de bucurie, şi după aşteptări de veacuri,
au trecut Carpaţii Într-un avânt, spre a cuceri . . ce aveau de
cucerit". (. .) Ardealul a fost cuvântul care ne-a legănat
copilăria, Ardealul a fost cuvântul pe care l-am visat,
Ardealul a fost idealul nostru naţional în al cărui cult am
crescut;; 16.

ită, cu interesul care se cuvine, de capii ambelor biserici,
arătând şi unii şi alţii, că doresc ca unitatea neamului să se
desăvârşească şi prin unitateaformelor religioase.
(..)Nu se poate ca În numele lui Dumnezeu, pe care
îl rugăm toţi cu aceeaşi evlavie, săfim despărţiţi, noi fraţii
de acelaşi sânge, fii ai aceluiaşi părinte.
Mari şi grele vorfi Încă nevoile ce le va aduce vi
tregia vremurilor; ele să ne găsească măcar uniţi într-un
suflet, într-un gând, într-o simţire şi o credinţă. Noi toţi, din
toate unghiurile ţării, să ne strângem pentru a cere, într-un
glas, unitatea religioasă, după cum se va săvârşi unitatea
politică»1 8 .
Ziar de informare, cu independenţă culturală, soci
ală şi politică, . . Oituzu/" a replicat în permanenţă la sesi
zările mai mult sau mai puţin răutăcioase ale partidului
maghiar şi ale presei maghiare din localitate. De asemenea,
colectivul redacţional al .. Oituzului " a încercat să-şi .. lu
mineze " cititorii, dezvăluind anumite tactici ale revizionis
mului maghiar: «Întâia poruncă din decalogul bunului

revizionist este să menţină În opinia publică maghiară con
vingerea că statul român şi societatea românească sunt
putrede până în măduva oaselor şi, deci, aşa fiind, acest
stat absolut neviabil ca orice organism putred Iar pe de
altă parte trebuie împiedicat cu orice mijloace ca minori
tatea maghiară să se simtă mulţumită cu situaţia ei în noua
patrie. Pentru realizarea acestui scop, nu-i este Îngăduit
nici unui maghiar adevărat şi nici unui ziar Într-adevăr
unguresc să ia act de nici un progres al maghiarimei şi nici
o îmbunătăţire a soartei ei În România.
Minoritatea maghiară trebuie să aibă permanent
senzaţia că patria ei actuală constituie maximul de nenoro
cire şi prin urmare dorinţa ei statornică trebuie să fie
revenirea ei la soarta de altădată.
De aceea, zic ei, România este un iad, iar Ungaria
un adevărat paradis, fără şomeri, fără impozite mari, cu
cea mai ideală administraţie şi unde toată lumea zburdă de
fericire şi mulţumire» 19.
Sute de generaţii au suferit pentru ca românii să se
poată bucura împreună de acel 1 Decembrie 1 9 1 8, de
această Românie Mare în care trăim şi astăzi. Parcă fiecare
rând din .. Oituzul " emană o admiraţie şi un devotament de
o profunzime uneori incredibilă. Cu atât mai mult, acest
tribut al recunoştinţei era mai evident când, în fiecare an al
apariţiei, întreaga redacţie împreună cu cititorii ei sărbă
torea această zi măreaţă şi glorioasă a poporului nostru:

Redactorul Petre Simoiu sesiza munărul mare al
populaţiei din Trei Scaune, care a participat la Blaj la
aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea ASTRE!, într-un
articol intitulat: "ASTRA din secuime la serbările de la

Blaj ": «ASTRA care şi-a sărbătorit la Blajjubileul a 75 ani
de la înfiinţarea ei, a mobilizat multe suflete şi conştiinţe
româneşti, făcând ca aceste serbări să strălucească, săfie
prilejul unei recapitulări a activităţii culturale, să facă în
acelaşi timp un program de muncă pentru viitor. (..) Cât
priveşte populaţia din Trei Scaune. aceasta a fost bine
reprezentată la serbările de la Blaj. Au luat parte 1.600 de
oameni aproape din toate comunele acestuijudeţ>;l 7.
Dacă în alte zone ale ţării, unitatea teritorială a
românilor, dar mai ales cea spirituală se realizase mult mai
uşor şi mai repede, aici, în . . secuime ", românii trebuiau să
scape, înainte de toate, de . . complexul maghiarizării ". Şi
dacă acest proces de maghiarizare s-a făcut prin şcoală, bi
serică şi schimbarea numelor, atunci " demaghiarizarea "
trebuia făcută prin aceleaşi căi. Editorialele şi articolele din
.. Oituzul ", din care am citat până acum în această lucrare,
sunt dovada vie a unei puternice şi îndfujite mişcări de
" reromânizare " a conştiinţei şi fiinţei româneşti din Trei

«Neamul nostru are multe şi măreţe zile de mândrie, dar
ziua de 1 Decembrie le Întrece pe toate prin măreţie şi sim
bol, că În această zi măreaţă, mormintele străbunilor s-au
cutremurat de adâncă bucurie, iar temniţele În care au stat
ferecate trupurile atâtor eroi care au înfruntat vitejeşte
opresiunea duşmană, au tresări! ruşinate de neputinţa că
tuşe/ar şi lacătelor sub care s-au îndoit, dar nu s-aufrânt.
Strălucirea acestei zile, care a făcut în anul 1918 să nu
existe decât un Popor şi un Rege, mângâie pe toţi cei care
au suferit opreliştea şi umilinţa trecutului>;20 scria Petre
Simoiu în 1 936 în editorialul său.

În acelaşi an, 1 936, G. Iordache-Căprioru îşi înce
pea articolul cu versurile lui Octavian Goga de dinainte de
1 Decembrie 1 9 1 8: ,.Avem un vis neîmplinit / Copii ai

SZf(erinţii! 1 De jalea lui ne-au răposat 1 Şi moşii şi

�i �.:on linua �.:u - aproap�.: la ICI ,,k lrurnuasc :;;i
semni licalive - versurile scrise de el l a 1 De�.:emhrie 1 9 1 X:
, , Sub soan• azi. o (uni numi 1 Se 'ntinde de la Tis a 'n Jvft.�r�·.
1 Cu .�ânge .w:ump .fi.l hotezată, 1 f:tema Românie Mare! "

Scaune.

N. A. Tornult:st:, prt:ul Jiu S lănlu Gheorghe, abor
dează într-un n u măr al gazetei noastre chestiunea unirii bi
sc.ril'ilor Wimint', dt:spi:lrţilt: dt: 200 (.k :mi. Ac�··•i�lă prob
lemă «a (ust ridicate/ ,hiur de M. S. R. Cwvl a/ 11-/ea, cu
ocaziu serhtlrii de lu .. A.'ITRA " din ucest un şi ajiJst prim-

piirinţii! "
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«La 1 LJecemhrie a.c. se linplinesc 18 ani. de cândpentru
primu uurâ, toţii românii uu putut striga exaltaţi defericire

., Triiiuscii Rumiiniu Jl;fure, liberă, şi huturele ei fireşti!"
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Tot in această zi se serbează două decenii de la intrarea
României in război pentru Întregirea neamului. Această zi.
vafi serbată in tot cuprinsul ţării, cu totfastul cuvenit.
În ziua aceasta, ziua neamului, se cuvine ca intreg
mmânismul. să stea un moment îngenunchiat sub icoana
trecutului. să-şi aprindă in suflet candela amintirilor şi
capul 1Î1tre mâini, cu ochii umezi de duioşia fericirii, să
munnure plini de pietate către Dumnezeu rugăciuneafără
de prihană»-::. 1 •
.. Oituzu/" - ziar independent d e infonnaţie cultur
ală, socială şi politică, cu apariţie săptămănală între anii
1 935- 1 938 - s-a impus din punct de vedere al conţinutului,
devenind una dintre cele mai importante publicaţii locale
de după Unire. Puternica propagandă întreprinsă în vederea
insuflării unui sentiment românesc în conştiinţa populaţiei
din Trei Scaune, precum şi procesul de reromânizare a
românilor maghiarizaţi din " secuime " sunt probleme pe
care redacţia gazetei " Oituzul " le-a abordat cu îndrăzneală
şi cu responsabilitate, dar nu sunt ,!Jnicele chestiuni abor
date şi analizate în coloanele sale. In fiecare număr găsim
rubrici - unele dintre ele pennanente - care să lămurească
cititorul despre evenimente naţionale şi internaţionale.
La .. Cronica politică " descoperim infonnaţii legate
de ceea ce se întâmpla în Parlament sau ce decizii mai lua
guvernul, ce implicaţii politice aveau asupra României
evenimentele externe: «(..) Urmările denunţării tratatului
de la Locarno, de către Germania se pare a avea la noi o
repercursiune asupra vieţii politice interne.
Mai târziu, urma a se ridica starea de asediu şi cen
zură. Evenimentele externe însă, aufăcut ca legea stării de
asediu şi cenzură să se voteze din nou.
Al doilea, Consiliul superior al apărării ţării, a fost
convocat sub preşedinţia M S. Regelui.
D-1 Prim-ministru Tătărescu a făcut un expozeu
asupra înzestrării ţărei cu armament. (..)
Din acest expozeu se desprinde faptul că înzes
trarea ţărei cu armament va costa cam 13 miliarde lei.
(..) În parlament s-a votat legea pentru chemarea
sub arme a contig. 1 936, care se va încorpora la 1 Apr. a.c.
Sesiunea parlamentară se va prelungi până la 15
Apr. a.c. pentru ca şi celelalte legi care sunt la ordinea zilei,
săfie votate, de asemenea şi bugetuf»22.
În ceea ce privesc " Chestiunile externe ", Luciliu A.
Olteanu este cel care îşi pune semnătura pe această rubrică
pennanentă: «Războiul dintre Italia şi Abisnia a avut darul
să aţintească privirile Europenilor asupra operaţiunilor
militare din Africa de Est şi asupra Genevei, unde Liga
Naţiunilor se străduieşte să găsească, pe cale paşnică sau
pe caleforte. împăcarea lucrurilor.

al Japoniei. Ceea ce caracterizează activitatea aceasta
japoneză În China, şi deci în inima intereselor engleze şi
sovietice din China, nu e numai o dorinţă de expansiune
{...)»::.3.
Petre Simoiu analiza într-un număr al ziarului
luptele, care aveau loc în Spania: (((..) În Spania se dau
lupte Între un guvern apatrid şi ateu şi nişte reheli naţion
alişti. Acolo se ciocnesc două principii: comunismul şi
naţionalismul. Primul este regimul /egal in Spania. iar al
doilea este rebeliunea. Rareori s-a crezut că rebelii vor
deveni mântuitori.

(. . .) Rebelii - criminali distrug patria şi religia, ca
infosta Rusie, iar rehelii mântui/ori salvează patria şi reli
gia, ca in actuala Spanie. Aceşti din urmă rebeli vor deveni
mântuitori. {.. .)
Generalul Franca este astăzi rebel, ca mâine săfie
mântuiton>24.
În fiecare număr al gazetei . . Oituzul ", pe lângă arti
cole de fond, reportaje şi relatări despre acţiunile de
reromânizare, sărbătorile naţionale sau despre provocările
maghiarimei revizioniste, ştirile şi . . informaţiunile " vin să
completeze gama largă de cunoştinţe oferite cititorilor din
judeţ: ((Comuna Estelnic. Sectanţii, " sâmbătaşi " depu
nând a activitate extraordinară, au reuşit să câştige dintre
romana-catolici mulţi aderenţi. Cuihul lor de activitate este
in comuna Ojdula. unde sunt bine organizaţi, având mai
mulţi pmpagandişti. care in timp de noapte cutreerând
satele din regiunea Breţcului, ţin adunări cu scopul de a
oh(ine aderenţi»25.

((Duminică, 22 mai a.c. se va ţine În oraşul nostru,
adunarea generală a învăţătorilor din acestjudeţ.
Va participa şi preşedintele asociaţiei generale din
România, dl. D. V. Ţoni.

Seara va avea loc unfestival artistic în sala teatru
lui orăşănesc, dat de învăţători, după care va urma
dans»26 .
În ceea ce priveşte gramatica şi vocabularul folosit,
textele gazetei " Oituzul" prezintă lipsurile şi stângăciile
inerente începutului de drum. Dar această lipsă de profe
sionalism, de perfecţiune, este compensată de intenţiile
declarate ale ziarului de a-i infonna, culturaliza şi mai ales
de a-i româniza, pc cititorii săi.
Multe materiale publicate îq .. Oituzul " erau ano
nime sau semnate doar cu initiale. lntrucât Arhiva Natio
nală din Sf. Gheorghe posedă �işte fonduri foarte redus� şi
pentru că nu există nici un număr al .. Oituzului " din anii
1 937, 1 938, ne-a fost imposibil să descoperim numele per
soanelor care se ascundeau în spatele acelor iniţiale.
Deoarece majoritatea editorialelor acestui săptămânal pur
tau semnătura întregii redacţii, de asemenea, va rămâne
pentru noi o necunoscută identitatea acelor oameni cu atât
de multe idei valoroase.

E ciudat că, aproape în tot acest răstimp Germania
şi-a încetat svârcolirile oficiale. Aceasta înseamnă că. În
aşteptare, a lucrat ceva pe sub mână.
Si e tot atât de ciudat

că

Publicaţia a adunat în j urul său personalităţile cul
turale ale judetului Trei Scaune, care sub oblăduirea statu
.

tocmai În acest răstimp

lui unitar romfin, au dezvoltat în paginile .. Uituzului . un

Japoni; a .fin·ţat câteva provindi chineze din Nord sti se
declare independent('.

profund sentiment de naţionalism sau - mai hint: l'.is - dt:
românism. A�.:csl sim\ărnânl izvoră.j;Le tiin sulerin\<J. a ge
neralii intregi de români , gener.J.Iii, care au simlil lipsa unei
astfel de publicaţi i în care să-şi exprime punctele de vedere,
să-şi promoveze valorile atât de româneşti de acolo, d in
.. .st?cuinu: · ·.

Jmlependt,n(u, c numai o vurbti. lr!flucnţa.Japonezâ
va KUVcnw . . independenţa " acestor pmvinc:ii, de a/tfi!l
.foarte hoKafe.
Arrsta r. dtqJt'i Mrmduria, al doilt•rJ pa1· indriizm•ţ
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Note
1 4. Oituzul, nr. 30, 26 iulie 1 936
1 5. Oituzul, nr.3 1 , 9 august 1 936
1 6. Oituzul, nr. 32, 16 august 1 936
1 7. Oituzul, nr.38, 27 septembrie, 1936
1 8. Oituzul, nr. 39, 1 1 octombrie, 1 936
19. ldem
20. Oituzul, nr. 46, 29 decembrie 1 936
2 1 . Oituzul, nr. 46, 29 decembrie, l 936
22. Oituzul, nr. 1 5, 1 5 martie, 1 936
23. Oituzul, nr. 1 , 1 5 decembrie, I 935
24. Oituzul, nr. 33, 23 august, 1 936
25. Oituzul, nr. 1 2, 28 februarie, 1 936
26. Oituzul, nr. 22, 17 martie 1 936

1 . Oituzul, nr. 3, 1 5 decembrie, 1 935
2. ldem
3. Oituzul, nr. 3, 1 5 decembrie, 1 935
4. Oituzul, nr. 8, 26 ianuarie, 1 936
5. Oituzul, nr. 6, 9 ianuarie. 1 936
6. Oituzul, nr. 1 O, 9 februarie, 1 936
7. Oituzul, nr. 1 0, 9 februarie, 1 'l36
8. Oituzul, nr. 1 O. 9 februarie, 1 936
9. Oituzul, nr. 1 2 . 23 februarie, 1 936
1 O. Oituzul, nr. 1 5, 15 martie, 1 936
I l . Observator, nr 8, 29 februarie, 1 936
12. Oituzul, nr. 1 5, 1 5 martie, 1 936
13. Oituzul, nr. 1 7, 29 martie 1 936

Abstract
Oituzul - independent newspaper of cultural, social and political information
"
Starting with the 1 st of December 1 935, in the Trei Scaune county a new "independent newspaper of cultural, social and politica! in formation ,
entitled Oituzul, carne out.
Among the 34-founding members of the weekly newspaper. the large majority of the politica! and cultural leaders from the county: G. Iordache
Căprioru, George Briota, 1. Rafiroiu, 1. Dragomir, 1. Fulger, P. Simoiu was counted. The newspaper appeared under the management of an "editorial
committee", having as "editor in chief' the newspaperman Petre Simoiu.
The Oituzul newspaper conta ins reference intonnation, really necessary for writing the local history of that period. Marked by the clumsiness of
the starting period, by the absence of the professional newspapermen, and often by the petty politics of that age, Oituzul had as purpose the thriving of the
Romanian communities from ali the localities of the county, the increase of the trust in one's own forces and the solidarity of the Romanians' from the
Covasna county, the knowledge of the historical truth about the Romanians from South-Eastem Transylvania, also by underlining the dramatic
denationalization process which took place in Secuime in the last hundreds of ycars, the promoting of the Romanian culture and spirituality and also the
promoting of some natural inter-ethnical rclations. by the elimination of intolerance and ethnical exclusivism.
Though over 60 years have elapsed since the corn ing out ofthe Oituzul newspaper, the problems discussed in its pages sti li remain identica! and
unsolved, too.
Jf Oituzul should appear again, it whould have the same problems to debate, and that's because we are too tolerant.

Alina Iancu

Muzeograf, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
TeL 067/3 1 4 1 39
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Biserica Ortodoxă şi viata românească din Covasna
sub semnul tranzitiei şi incertitudinii
(1944 - 1945)

A. în contextul administratiei
româneşti (sept. - nov.l944)

cile vorfi rezidite şi redeschise. Starea voastră se va îmbu
nătăţi, ca să nu maifiţi umiliţi de unguri. Dacă bunul Dum
nezeu îmi va ajuta, nu peste mult timp voi veni să vă văd
faţă la faţă şi eu, să vă aduc cuvânt de mângâiere, să vă
cunosc rănile şi lipsurile, ca să ştiu ce măsuri trebuie luate
pentru îndreptarea lor. Şi până atunci, trimiţându-vă arhi
ereasca binecuvântare pentnt voi toţi cei care vă Întoarceţi
iarăşi în sânul Maicii voastre sufleteşti, de la care aţi fost
ntpţi prin silă, vă îmbrăţişez cu cea mai caldă iubire părin
tească " ' . Circulara Mitropolitului '\licolae Bălan are în

Pentru starea de bucurie, exprimată de români în
momentul eliberării Ardealului, relevantă şi plină de sem
nificaţie, pentru suferinţa celor patru ani, este circulara tri
misă îp ziua de 25 septembrie 1 944 de Mitropolitul Ardea
"
lului, Inalt Prea Sfinţitul, Nicolae Bălan, Dezrobirea regi
unii secuizate " credincioşilor din zona Arcului Carpatic,
zonă, care prin strădania marelui ierarh, îşi dobândise după
unirea din 1 9 1 8, demnitatea şi nobleţea prin ridicarea fru
moaselor biserici, care, acum, nu mai reprezentau multe
dintre ele, decât o frumoasă amintire. "Acum patru ani, o

conţinutul ei exprimată toată nădejdea unei vindecări a
rănilor, din cei patru ani, pe care le-a îndurat Biserica
Ortodoxă românească în toată Transilvania de nord, dar
mai cu seamă aici, unde s-a depus atâta jertfă în anii stăpâ
nirii româneşti de după Marea Unire din 1 9 1 8. Abordarea
celor trei luni de administraţie românească prezintă impor
tanţă în condiţiile în care se spera într-o reluare firească a
cursului vieţii româneşti întreruptă dramatic la 1 940.
Aceleaşi speranţe erau nutrite în ziarul .. Tribuna ", în care
lp 1 4 septembrie 1 944, apărea articolul " Am văzut
Invierea ", menţionându-se în acelaşi spirit al bucuriei că

hotărâre nedreaptă a duşmanilor poporului românesc v-a
pus din nou sub jugul maghiar, pe care strămoşii noştri
i-au îndurat înainte vreme îndelungată. Grele au fost chi
nurile şi prigonirile de care aţi avut parte în răstimpul
acestor patru ani. Aţi fost batjocoriţi, loviţi, ucişi, avutul
vostru a fost jefoit, bisericile În multe locuri v-au fost
dărâmate, arse sau închise, preoţii voştri aufost alungaţi şi
sufletul vostru a fost oprit de a-şi mai arăta credinţa stră
moşească şi dragostea de neam. Cu mare durere primeam
veştile despre suferinţele voastre şi în tot acest timp nu am
încetat a înălţa rugăciuni către Dumnezeu să scurteze vre
mea aceasta de încercare şi să vă aducă iarăşi la sânul
Patriei româneşti, ca să puteţi trăi în libertate, după voia
sufletului vostru. {. . .] Ştim iubţii mei, că pe mulţi dintre voi
asupritorii unguri v-au silit cu ameninţări de moarte să
treceţi la bisericile lor, ca să văfacă mai uşor unguri. Dar
sufletele voastre nu s-au lepădat în adâncul lor de credinţa
strămoşească. Ştim cei mai mulţi dintre voi aţi îndurat toa
te batjocorite şi suferinţele, dar nu v-aţi lepădat de legea
părinţilor voştri. Laud acestă alipire a voastră către Biseri
ca noastră. Acum şi cei care aţi trecut sau aţi fost trecuţi
cu de-a sila şi fără ca măcar să fiţi întrebaţi. la alte legi,
sunteţi liberi să vă întoarceţi iarăşi netulburaţi la sânul
Maicii Voastre celei bune, la �fânta Biserică cea adevăra
tă, care este a noastră a românilor. Ca Părinte şi Pastor
sufletesc al vostru, vă chem pe toţi să vă Întoarceţi acasă,
la credinţa voastră moştenită de la părinţi, lepădând de pe
sufletul vostru orice urmă şi orice lanţ al străinului. Să ştiţi
că de data asta eliberarea voastră de sub jugul maghiar
este pentru totdeauna. În curând vă voi trimite preoţi de-ai
noştri să vă întărească în credinţă, întntcât se va putea pe
aceia care v-au păvtorit înainte cu patnt ani şi pe care îi
L"Unuaşfl:'{i. Sei-i primiţi <'U htH:urie, ca pe nişte soli ai hiru
in{ei IVIIUÎneşti. Mulţume.�c fn numele vustru şi al meu f'rea
.'>Yin{itului m�'lljmte, Episcopul Nicolae al Clujului, can� s
a in1-.rrijit de voi cu iubire în aceşti patru an i de prigon ire a
cn�dinţei voa1·tre, întrucât cât a putut, trimiţând la vo i câţi
va prenţi şi venind chiar Prea .'ifin{ia Sa. Vremuri mai bune
se deschid de aid Înainte fJ('nli-zl oricint· e rnmân. Biseri-

nu există răstignire fără înviere. Am văzut răstignirea
neamului şi a pământului transjlvan. Cu inima strânsă de
durere, ne-afost dat să vedem Invierea. Rară bucurie pen
tru vieţui/arii aceleiaşi epoci. Niciodată, ca În zilele aces
tea de adevărată apoteoză românească, nu ne-am dat mai
bine seama de cuvinte�e· " Nu există înviere fără răstig
nire ". Da! Am văzut Invierea dreptăţii! Indreptându-ne
spre nedreptul hotar inima bătea să ne spargă pieptul. Ne
apmpiam doar de altarul pătimirilor româneşti, de biseri
cile văduvite de crucea valahă, de preoţi şi de simţirea
românească ". Sugestive rânduri, prin emoţia trăită în mo
..

mentul revederii locurilor româneşti, pustiite însă acum, de
urmele celor patru ani de încercări şi primejdii. Eliberarea
oraşului Sfântu Gheorghe la 8 septembrie 1 944, a fost un
simbol al libertăţii redobândite, pentru toţi românii, şi pen
tru cei rămaşi pe loc, dar şi, penţru cei care se întorceau în
zonă, după patru ani de refugiu. In oraşul Sfântu Gheorghe
după aceeaşi relatare a ziarului Tribuna, pentru începutul
unei bune organizări, românii s-au constituit în gărzi
naţionale . .. Viaţa lor (a românilor) in cei patnt ani de civi

lizaţie maghiară afost un chin, - se spune În relatarea unui
martor ocular - erau mai mult lapoliţie şi în temniţă decât
acasă. Unguri au rămas destui În oraşe şi sate, afară de
tineret care s-a înrola! În vitezele armate ale lui Horty, sau
de cei care au fost uneltele teroarei împotriva valahi/ar şi
a omeniei. Printre românii care ne-au Înconjurat se găseau
şi unguri. Şi de la unii şi de la alţii am •?flat cii stâpânirea
maghiarâ i a dus la sapii de lemn. ne.�pre jime{imwrii
români nir'i vnrhâ. Nici unul n-a (ost menţinut in slujhâ. O
adevcirafci prigoana a .fost in
ta/ii Împo"·iva fllfiiiYJr
ucelora care fndrăzncau sâ griiia.scci în limha valahă pe
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care s-a născut. Cât priveşte religia, apoi aceasta era con
siderată ca cea mai mare duşmană a statului maghiar"2.
Un tablou sumar, dar revelator pentru atmosfe_ra ce a c�
racterizat cei patru ani de ocupaţie oraşele ŞI satele dm
Secuime şi din întreg Ardealul de Nord.
Momentului de euforie a victoriei i-a wmat însă,
episodul retragerii trupelor maghiare şi german� din toam
na anului 1 944, care, în semn de răzbunare au distrus tot ce
le-a ieşit în cale, provocând pierderi similare . cu cele ale
războiului . Toate aceste fapte reies din relatănle preoţilor
aflaţi în zonă, şi a celor care au dorit să .se �eî':'toarcă în
parohi după eliberarea Transilvaniei . . s.lujiton a1 al�arulm
Bisericii ortodoxe, în perioada ocupaţiei, au fost c�I p�tru
învăţători trimişi ca preoţi misionari î� zon� Se.cun�m de
. ClujulUI, ongmar
Episcopul Nicolae Colan al Episcopie!
pin Araci, judeţul Covasna, căruia în ci�culara prezentată
I.P. S Nicolae îi aducea calde mulţumm . Aceştia au fost:
Alexandru Petrut, care datorită împrejurărilor a slujit în
mai multe biserici, ajungând apoi să administreze .Proto
popiatul ortodox din Sfăntu Gheo.rghe până la desfimţarea
protopopiatului cu sediul la Prejme�, protopopiat. . cre�t
vremelnic în 1 942 - pentru a admm1stra parohulc dm
Secuime ce nu au intrat în teritoriul ocupat - preotul Ioan
Roman din parohia Valea Mare, preotul Aurel �abiciu d�n
parohia Covasna, preotul .Teo?or �ăm�rte�n . dm paro�Ia
Bretcu. Toti cei patru preoţi au mtreţmut m limitele posibile
situatiei e�istente, un minimum de viaţă religioasă pentru
românii rămaşi, înfruntând mari riscuri şi primejdii: pentru
curajul de a sta în mijlocul credincioşilor. Un ment aparte
îl are preotul, Alexandru Petruţ. .absolvt;:nt al Ş�olii. No�
male, născut pe Valea Someşulm, care m aceşti am grei,
cum arată documentele vremii, a tinut loc de protopop,
preot, diacon şi clopotar. Pen� .ace�t luc':l a suferit o serie
de necazuri din partea autontăţ!lor maghiare. Era chemat
de jandarmi să fie cer�eta� şi .în t!mpul slujb:I�r, .fi.1.nd de
multe ori scos afară din bisenca_ m timpul savarşm1 unor
slujbe. De c�mun a;or� cu credi�c�o�ii din �n:Ie l?arohii,
mergea să slujească m zile de dumimca sau sarbato�� �lui
preotului Alexandru Petruţ a fost remarcat de aut?ntaţ1, aşa
încât în toamna anului 1 944, un cetăţean maghiar al ora
şului Sfăntu Gheorghe, membru al serviciului de Securita
.
te, venind la Oficiul parohial să-I aresteze, î� tim
p �e p n�o
tul Alexandru Petrut se îndrepta spre emer sa-ŞI nd1ce
pardesiu!, 1-a împuşc�t în. cap,_glo�ţul .î�să, a ricoşat în bor
_
dura sobei de teracotă, ajungand m piciorul drept ş�_ ranm
du-1. Căzut la pământ este ridicat de un vecin maghiar ca�e
îl duce pe ascuns la spitalul oraşului3 . Deşi s-a produs eli
berarea regiunii Ardealului de Nord în septembrie 1 9.44,
toţi cei patru preoţi au rămas în parohii, . în �ursu� aml?r
1 944 şi 1 945 până la reîntoarce��a preoţilor ti�!an, a.n . m
care nu au fost scutiti de primejdii, dm partea non admmis
tratii sovietice şi a noilor ei susţinători . Un val de ade�ărată
ostilitate s-a revărsat asupra populaţiei româneşti, în t.Imp�l
retragerii armatelor ma�iare şi �up� aceas� dată. Situaţia
generală în judeţele Tre1sc�une ŞI Cmc dupa trec�rea_fron
tului, cerea imperios nec�si.tat�a un.o.r �orţe �e ordme, �n�
cât efectivele Jandarmene1 ŞI Poliţiei romane reven�te m
zonă nu puteau face faţă, fiind supuse unei �iscredităll pe:
.
manc n lc lk m agh iari Situatia s-a agravat 111 cond 1ţ11le J_TJ
care, pe fimclul retrngerii trupelor ma�lu are , o p ar�e a r�m1n
�
ni lor se în torceau în zonă, dar care, m unna millmplanloi
auzite cu ocazia schimbări i frontului şi a jafi.1rilor ttl.Jpclor
innmicc, fl\ceau dnunul de întoarcere de frica unor �c\JLUII
îndreptate impotriva lor. La �loro�ncul Mare, J Ude\ ';1 1
Covasna, primii j andann i romfim ati aJuns la 20 scptcmhne
1 944 in<tilllt:u l ur sosind în local itate o Uintatc mi litara de
volm tari români . Cu ajutorul acestora s-a înce p ut str.:i.n
gerea ann e lor şi muniţiilor de 1� po�ulaţie, capturarea sol
. Postul dcym
daţi lor maghiari şi gcnnrun rătăc 1�1 pnn zona.
darrm raportil la 24 scptcmbl"ic, di l)Jsem:a ortodoxă ŞI cea

greco--catolică din comună, fu�ese� devastate de_j an��ii
unguri, cu concursul populaţiei băştmaşe. Nu sosise mc1 un
funcţionar român, poşta, telegraful şi telefonul nu fun
cţionau, fiind firele rupte de către armatele în retragere, care
stricaseră şi podul de la intrarea în comună. De asemenea,
calea ferată Sf'anţu Gheorghe - Breţcu şi toate podurile f\1seseră distruse". Intre primii preoţi veniţi, a fost preotul dm
parohia Bixad, sosit în zonă la 30 septembrie 1 944, dar
nevoit să părăsească parohia în mai multe rânduri, căci
datorită împrejurărilor create de armatele în retragere nu
s-a putut stabili. O parte din "credincioşii săi, cei mai mulţi
foşti ortodocşi români din motive uşor de Înţeles, se tem să
se pronunţe sau să se arate români "5. Din parohia Belini 1�
sfărşitul lunii septembrie rapoartele postunlor de Jandarmi,
arătau prezenţa în localitate a unui pretor maghiar din Târ
gu Secuiesc, func�e îndeplinită în toţi cei patru ani de ocu
paţie, iar acum acesta era păstrat în post de către comanda
mentul sovietic. La Belini acest pretor maghiar, a făcut pro
paganda maghiară, destituindu-i pe toţi cei numiţi în fu�cţie
de către autoritătile române, ordonând să nu se pună mei o
firmă româneas�ă, iar în şcoli să se vorbească în continuare
limba maghiară6. Tot în timP.ul retragerii, Biserica din
localitate suferă grele lovituri. În .. Telegrafol Român " din
1 8 octombrie, preotul din Belini relata că: . . în ultimul timp,
când armatele române au început să-i alunge, au găsit de
bine că, dacă altceva nu mai pot face, să dărâme biserica,
aşa că, au tras cu tunul În ea. Patnt lovituri În plin au
căzut pe biserică, stricând parte din acoperiş, tumu� din
dreapta, cu acoperişul dinfajă''7. �c.estea sunt �ele .dm�e
semnele pe care le-au lăsat m ammtlre trupele mamice m
retragerea lor. Momentului retrag�rii aces�ora. îi �ează
apariţia trupelor eliber�toare, care m e�f<;m� v1ctone� s-au
dedat la o serie de jafun asupra populaţiei dm oraşe ŞI sate.
O relatare în acest sens, o face preotul Tepdor Sămărtean
din parohia Breţcu care povesteşte că ..In timpul e�eni
mentelor, locuitorii s-au ascuns pe unde au putut, wr o
parte dintre ei au trecut din nou peste munp Îf_! �omân�a..
cinci oameni au fost duşi de armata maghtara mc1 astazi
nu se ştie unde, majoritatea gmpodăriilor au fost incendi
are cu vădită i[Itenţie de către armatele duşmănoase în re
tragerea lm: In ziua de 14 septembrie, înainte de a fi
început Sfânta Liturghie, a intrat în biserică o femeie
îmbrăcată in unifonnă militară rusească însoţită de patru
ofiţeri ruşi. Femeia s-a repezit la 1�ine "!_i-a rupt stiharu �n
care eram îmbrăcat, fiecare bucata o trantea ŞI o arunca 111
mine, după care m-a scos afară din Biserica [. . .] matri
ca/ele parohiale împreună cu alte obiecte de valoare, au
fost puse încă din timp Într-o ladă, iar lada îngropată în
pivniţă [. . .] soldaţii ruşi au săpat În pivniţă. �-rezând că
vor găsi un butoi cu vin, şi au dat peste lada 111 care . erau
obiectele de valoare. Furioşi că n-au găsit vin, au distrus
registrul J110rţilor din Poiana Sărată şi al p��ohei Breţcu,
filă cufilă şi arse în pivniţă''S. Rapoartele pnvmd s�rea d.e
lucruri creată de retragerea armatelor arată acelaşi senţi
ment de furie manifestat împotriva populaţiei româneşti. In
plus, prin prezenţa lor, trupele ruseşti, socotite elib�r�toare,
şi-au manifestat repede calitatea de ocupant, pa�t1za�d cu
cei care până de curând luptaseră împotriva lor. SI�ţia er:
menită să semene neîncredere în rândul populaţ1e1 roma
neşti , care văzând prolec!ia comandantului rus în ma! I�mlte
locuri cuns1dcra veridice zvonurile răspii.mli lt:, potnv1t cii
rara a 1turităl ile româneşti în cwând vor pleca din zonă. Tut
în octombrie 1 944, în localitatea Mllltincni, se raporta
Legi unii d e Jandanni Sfăntu G hcorf!:hc că: ':1().1:/e/c�
_ u :'-�c:_cw.e.w· co tmua
autnritâ(i maghiare ale Pretunt. Tw11,
!�
a-şi ml!n(ine autoritatea i'n p/a�a re.'"!""''/\'{�, a;uta e.ftm de__
.
�arnizoana loca/ii rusă. Din cauza eLi ruşu sunt 111 stransa_
..
lcr?.âlură cu ma�hiarii, ce se duu tlrt'fll rnmunişfi "\ . ]'1. S1
biserica din Mărti\nuş a fost martora trccc1:i i trupdur
maghiare prin loc.nlitnte, tJ"e';'cre. c�,; s-a făcut �uznn e bom
bclc care au distrus nmml B 1 sencn , 1ar
a fost bat-
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jocorit. Un obiectiv atins acum la retragere a fost devas
tarea caselor parohiale întâlnite în cale, pentru a-i împiedi
ca pe preoţii români ce se întorceau în parohii să facă c�le
întoarsă. Cele care nu au fost devastate au fost puse la dis
poziţia trupelor ruseşti. S-a acţionat conform unei sinta��e
binecunoscute în istorie "după noi potopul ", în cond1ţule
în care pentru moment lucrurile puteau lua altă Întorsătură.
Ideea revenirii la situatia dinaintea lui 1 940 devenea o
iluzie, iar entuziasm�! se stingea încet în ini-mile
românilor încercaţi de noi şi grele valuri.

B. în contextul instituirii administratiei
sovietice (nov. 1944 - 6 martie 1945)
Cele trei trei luni de administratie românească au
constituit, aşa cum s-a observat, un ti�p mult prea scurt
pentru reluarea şi consolidarea vieţii româneşti. Contex�l
instaurării administratiei sovietice s-a tăcut pe fondul dis
creditării autoritătilor româneşti în zona Ardealului de
nord, şi într-un palier general, ca rezultat. al Conve�ţi�i �e
annistitiu de la Moscova din 1 2 septembne 1 944. Piedicile
puse î� tot acest răstimp de către elementele maghiare .şi
trupele ruseşti au fost în măsură să, stopeze multe dm
măsurile luate de organele româneşti . In acest cadru, relu
area normală a vieţii religioase a românilor şi-a avut lim
itele impuse de autorităţile existente. Situaţia credinci�ş.ilor
din parohiile săteşti a fost şi mai gravă, întrucât nestab11ire.a
preoţilor în parohii a întreţinut o permanentă stare de provi
zorat şi de nesiguranţă. Şi cum în condiţii extreme, când în
aer pluteşte teama şi nesiguranţa, zvonurile se transfonnă
în informaţii veridice şi situaţia tinde să iasă de sub control,
perioada administraţiei ruseşti s-a transformat într-o veri
tabilă vreme de teroare asupra populaţiei româneşti, cul
minând cu arestări în rândul preoţilor români pe baza unor
diverse motive, a populaţi�i civile, interzicerea unor drep
turi ale românilor, etc . Incepând cu luna septembne,
Arhiepiscopia Sibiului a manifestat interes deosebit pentru
numirea cât mai rapidă a unor preoţi noi în zonă, tăcând, în
acelaşi timp, şi apeluri insistente de revenire a preoţilor
plecaţi în 1 940. În momentul sistării administraţiei
româneşti însă, şi instituirii celei ruseşti, asistată de
maghiari, aproape toţi preoţii au fost nevoiţi să se reîntoar
că în locurile din timpul refugiului, aşa încât începutul
promiţător al activităţii lor a _încetatl3. Un luc11._1 important
de mentionat este faptul că eliberarea Ardealulm de nord n
a dat �urs din partea populaţiei româneşti la acte de
răzbunare împotriva autorităţilor sau locuitorilor maghiari,
deşi în timpul retragerii şi după plecarea .al!toriţăt.ilor
româneşti, a fost provocată în repetate rândun. Inlocmrea
administratiei româneşti cu cea sovieti-că, reprezenta un
act din sc�nariul alcătuit de forţele comu-niste, menit să
discrediteze autoritătile româneşti prin faptul că în cele trei
luni de guvernare �u acţionat în lllOd răzbunător p�ntru
suferinta îndurată în cei patru ani . In plus, Convenţia de
Armistitiu din 1 2 noiembrie lăsa loc de interpretări, care s
au potri�it acestui scenariu întocmit, şi al c��i rol principal
era jucat de Comisia Aliată de Con�o.l dmJată de comu
niştii ruşi, aflaţi în căutare de aderenţi �� susţmăton: As.tfel,
perioada până la instalarea guvernulUI pro-s.ov.Ietlc dm 6
martie 1 945, prin conjugarea intereselor sovietice cu cele
maghiare s-a ajuns la un nou val de teroa-re, la care au
căzut victime - prin arestări, ameninţări, expulzări şi bătai
- românii. La învinuirea de "a fi român" şi "ortodox" se
adaugă acum, aceea de . duşman al democraţiei ", care în
fond, putea să însemne orice. Astfel, cei reveniţi .î� sep
tembrie au făcut cale întoarsă, termenul de revemn reli
gioase pentru români a încetat, preoţii ortodocşi au fost sil
iţi să plece, iar o parte din cei rămaşi sunt aresta�, metodele
de intimidare s-au intensifica!, generând o crescândă
atmosferă antiromânească. Cât priveşte starea de spirit a
populaţiei româneşti rămasă pe loc, în convingerea că răul
cel mare a trecut, aceasta trăia o profundă dezamăgire, după

În climatul antiromânesc, întreţinut de vechile auto
rităţi maghiare şi de reprezentanţii fostelor unităţi paramili
tare maghiare, încurajat şi de trupele sov!etice s-au �e�ecut
în acest episod al retragerii fapte deosebit de grave m JUde
tele din sud-estul Transilvaniei, la toate victime căzând
�omânii. În acest context de necesitate stringentă a menţi
nerii ordinii în zonă, trebuie amintit Batalionul de Voluntari
. . Iuliu Maniu " Braşov, care a acţionat în judeţele Trei
Scaune (Covasna), Ciuc, Mureş, Odorhei. El fusese orga
nizat Ia Braşov, la apelul ziarului ţărănesc " Tribuna ". Avea
în jur de 600 de oameni şi, ca s�op pri�c.ipal pyegăti�ea.tere
nului pentru reinstaurarea admimstraţiei romaneşt1 In JUde
tele mentionate lo. De o organizare a vieţii religioase în
Protopopiatul ortodox Sfântu Gheorgh�, î� aceas��
perioadă, nu se poa�e v.orbi . .Absenţ� p:eoţ1lor m pa:ohu,
distrugerea multor b1senci, frica credmciOşilor romam de a
reveni la ortodoxie, firava administraţie românească în zo
nă, au constituit cauze ce împiedicau reluarea vieţii reli
gioase normale, în fapt a întregii �icţi româneşti, înU:,ell._lptă
la 1 940. Această stare de lucrun a fost consemnata ŞI de
preotul Alexandru Petruţ într-un raport înaintat Arhiepis�
copiei Sibiului . " După 23 august 1 944. am trecut cu toţu
prin multe greutăţi. Am stat mai multe zile Închişi, la unnă
eu am fost Împuşcat În picJorul stâng, suferind mult de pe
urma �cestor Întâmplări. in două luni cât a durat adminis
traţia noastră nu am avut timp să râs�ţflăm liniştiti. La 14
noiembrie când au plecat autorităţile (române) ne-am
evacuat şi unii dintre noi, pentru câteva zile, până s-au mai
liniştit spiritele. La câteva zile am .fost la datorie. După
aceastâ datâ mulţi dintre noi (preoţi şi credincioşi) am avut
de su.ferit din nou "1 1 . Calvarul populaţiei româneşti contin
uă în forme mai diminuate, dar percepţia celor ce se întâm
plau, era de natură să sădească nădejdea revenirii cu greu
sau chiar deloc la situatia creată de statul român după 1 9 1 8
în Secuime. În fapt, vr�mea aceasta a perioad�i interţ>eli�e,
constituia pentru români imaginea modului de v1eţmre
firească. Pe tot timpul administraţiei româneşti, în dec.urs��
celor trei luni, atât preoţii catolici şi reformaţ1, cât ŞI unu
dintre locuitorii maghiari, au avut a o atitudi�e duşmă�oas�
fată de instaurarea ei . Ca dovadă, la Breţcu t1mp de tre1 luni
pr�oţii maghiari s-au refugiat, revenind în localitat� �oar �
cursul lunii noiembrie, când s-a mstaurat admm1straţ1a
rusească 1 2 . La fel au procedat şi o parte a locuitorilor
maghiari din sate şi oraşe, care s-au temut de o even�ală
răzbunare din partea românilor, care de fapt nu a existat,
nici acum şi nici după 6 martie 1 945, deşi provocări s-au
manifestat în acest sens, din partea părţii maghiare.
Pretextul instaurării administraţiei sovietice, a fost această
presupusă răzbunare a autorităţilor :omâne�ti . . A�ti�i�tea
administraţiei româneşti s-a dovedit scurta ŞI lipsită de
autoritate, pe fondul unui haos provo�at de aceste ��ate
în retragere, precum şi de ostilitatea ŞI refuzul autontăţilor
maghiare de a-şi părăsi vechile po7.iţi i avute în cei patru ani .
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retragerea adminislra!ici nunâncşti. " Deccptionaţi şi Îngri
io raţi de ziua de mâine, - scrie pt: T. 5iânulrtean din Bretcu
ta 1 4 irm1.wri1� 1 CJ45 zilnic sunt intrebat de cei cu care mâ
Întâlnc.\'( ·, _ owt� ce va .fi cu noi, şi când r�vin alllorită(ile
române. In chestiunile pe care le au ru autoritâ{ile fex ix!!J.J
fentef. mâ duc cu.fiecu� ·e in parte ca sa tw.fie insultat .
Din pune! de vedere adm i n istrativ, chiar dacă b'Tam!a se
ucsfiinţasc, cele două prolopopialc ortodoxe române, unul
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până atunci când, după intrarea autorităţilor române care
este în curs, problema parohiilor şi preo�mii din Secuime
îşi va primi rezolvarea lor definitivăl5. Lucrarea pornită în
1 942 în acest protopopiat, a avut în vedere obţinerea de aju
toare materiale pentru credincioşii de dincolo de graniţă,
adăpostirea celor care se refugiau, preoţi si credincioşi,
consemnarea situaţiei bisericilor etc. "Preoţii care au avut

cu sediul la Sfăntu Gheorghe - administrat de preotul
Alexandru Petruţ- şi altul cu sediul la Prejmer - adminis
trat de preotul Ioan Ludu -, îşi continuă activităţile reli
gioase şi administrative în mod separat ca şi până acum, 
în conditiile anulării dictatului de la Viena şi desfiinţarea
granitei - existenţa protopopiatului de la Prejmer creat în
contextul războiului nu îşi mai avea raţiunea. Deşi au exis
tat din partea preoţilor din parohiile cuprinse în pro
topopiatul de la Sfăntu Gheorghe cereri numeroase privind
reorganizarea protopopiatului anterioară anului 1 940. prin
desfiintarea celui creat în 1 942 cu sediul la Prejmer,
Arhiepiscopia Sibiului şi I.P.S. Nicolae a considerat ino
portună încă acestă reorganizare, cele două prgtopopiate
fiinţând separat până în toamna anului următor. Infiintarea
Protopopiatului ortodox cu sediul la Prejmer a fost o
măsură benefică pentru parohiile româneşti aflate dincolo
de graniţa pusă în 1 940. In timpul ocupaţiei s-a căutat prin
toate mijloacele contactul cu credincioşii ortodocşi români,
iar după august 1 944, preoţii de aici au făcut naveta pentru
oficierea sfintelor liturghii, botezuri, înmormântări, paras
tase, acolo unde încă preoţii plecaţi în 1 940 nu reveniseră,
pe fondul frământărilor de ordin politic din Ardealul de
Nord. Motivele sunt subliniate şi într-o analiză de sinteză
a celor trei ani de activitate, întocmită la începutul anului
1 945 de preot Ioan Ludu, în care se arată că înfiinţarea pro
topopiatului cu sediul la Prejmer, a fost o necesitate care
şi-a adus roadele sale, strângând într-un mănunchi cele 2 1
de parohii, izolate şi lipsite de conducerea lor legală, rea
ducând-se viaţa bisericească normală în aceste parohii.
Deşi creat cu caracter provizoriu, prin faptul că Ardealul de
nord a fost ocupat, după eliberare, "acesta a fost măcar
nominal eliberat" şi protopopiatul nostru a trebuit în mod
firesc să ia sub ocrotire şi să se îngrijească de bunul mers
şi de organizarea parohiilor din secuime, unde au putut
pătrunde preoţii noştri. Grija faţă de aceste parohii din
Secuime constituie o problemă separată pentru protopopiat

curajul să rămână acolo - scrie preotul protopop Ioan
Ludu - s-au văzutfiefără credincioşi, jie expulzati cuforţa
din parohiile lor, încât la un moment dat nu mai aveam în
Întreaga Secuime nici un preot ortodox în jimcţiune, şi
eram bucuroşi să putem trimete credincioşilor cel puţin
cărţi de rugăciune, apă sfinţită, anaforă, şi câte un cuvânt
de Îmbărbătare "16. Evenimentele, ce au avut loc după luna

august 1 944, au afectat în bună măsură şi activitatea proto
popiatului de la Prejmer, prin prezenţa maselor de refugiaţi,
prin retragerea armatelor române, prin intrarea armatei so
vietice, prin schimbarea regimului, stânjenind activitatea
bisericească. Corespondenţă bogată s-a purtat între proto
popiatul de la Sfăntu Gheorghe şi Arhiepiscopia ortodoxă
a Sibiului. Preotul Alexandru Petruţ trimitea rapoarte amă
nunţite despre evoluţia vieţii religioase a românilor şi greu
tăţile existente în parohii. Dată fiind lipsa unui mijloc de
transport, a banilor, pr. Alexandru Petruţ nu se putea depla
sa decât în parohiile din apropiere, astfel, majoritatea lor
rămâneau necercetate iar lipsa de informaţii despre ele era
mare 1 7. Preoţii numiţi de Episcopia Clujului au fost lipsiţi
în toate aceste luni de salarii, situaţie foarte grea în condiţi
ile în care alte surse de venituri nu existau. Poşta nu furniza
în zonă colete sau bani. Primăria oraşului Slantu Gheorghe
a refuzat să acorde parohiilor cantitatea de lemne care le era
destinată în fiecare an pentru consum. Au existat în acest
sens nenumărate cereri adresate de protopopiat, care au
rămas fără rezolvare. Administratia rusească a fost doar
începutul a ceea ce urma să vină î� anii postbelici.

Note
1 . Mitropolitul NICOLAE, ,,Mântuieşte Doamne, poporul tău", Sibiu,

I l . Arhiva Centrului Eclesiastic de Documenatre "Mitropolit Nicolae
Colan", Fond Protopopiat Ortodox Român, Sf. Gheorghe, aniul 1 944,
lila. . 86
1 2. Fond Protopopiatul Ortodox Român - Sfăntu Gheorghe, anii 1 9441 945 nr. 27, fila 775,
13. ldem
14.Arhiva Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitroppolit Nicolae
Colan", Sf. Gheorghe, Fond Protopopiatul Ortodox Român Sfântu
Gheorghe, anii 1 944- 1 945, fila 534
15. Arhiva Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan", "Fond Protopopiatul Ortodox Român Prejmer, anii 1 944-1 945,
fila 58
16. Arhiva Centrului de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Fond
Protopopiatul Ortodox Român Sfântu Gheorghe, anii 1944- 1 945, fila
1 34
1 7. Arhiva Centrului de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Fond
Protopopiatul Ortodox Român Prejmer, anii 1 944- 1 945, fila 768

1 945
2. Arhiva Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan", Sf. Gheorghe, Fond Manuscrise
3. Ibidem.
4. IOAN CJOLAN, Transilvania prigonită de unguri, Casa de Editură
Petru Maior, Târgu Mureş, 1 997, p.58
5. Arhiva Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan", Sf. Gheorghe, Fond Manuscrise p. 23
6. IOAN CJOLAN, op. cit. p. 56
7. Arhiva Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan", Sf. Gheorghe, Fond Protopopiatul Ortodox Român Sfăntu
Gheorghe, anul 1 944, fila 37
8. Ibidem, fila 86
9. Ibidem, fila. 74
10. PETRE ŢL1RLEA, Monumente non grata, Falşi martiri maghiari pe
pământ românesc, Bucureşti, 1 996 , Editura Bravo Press, pp. 1 8- 1 9,

362

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Biserica Ortodoxă şi viaţa românească din Covasna sub semnul tranziţiei ...

Zusa mmenfassung
Die Orthodoxe Kirche und die Rumanische lebenweise in Covasna
unter den zeichen des Uberganges und Unsicherheit
Die Unterlagen der damaligen Zeit. zeigen uns das nach der Befreiung des Sf. Gheorghe Stadtes, am 8. September 1944, im Landkreis die
rumănische Verwaltung eingesetzt wurde. Es hat sich gezeigt das die rumănische Verwaltung kurz und ohne Autorităt war; auf Grund eines Chaos,
provoziert vom Riickzug der Armeen und Ebenfals von der Feindseligen Einstellung und Verweigerung der ungarischen Behorden die alten Stellungen zu
verlassen. November 1 944, bringt die Einsetzung der sovietischen Verwaltung mit, das alles wurde durchgebracht auf Grund einer Diskreditierung der
rumanischen Verwaltung aus Siebenbiirgen. Die sovietische Verwaltungsperiode hat sich in eine echte Tcrorzeit fur die Rumănien verwandelt, der
Hohepunkt wurde ereicht als Priester und Mcnschcn aus der civil Bevolkerung des Covasna Landkreises inhaftiert wurdwn. Die Periode bis zur Einsetzung
der prosovietischen Regierung am 6. Mărz 1 945, unter die Fiihrung von Petru Groza, verbinden ebenfalls sovietischcn und ungarischen lnteressen, war eine
der Voraussetzungen von dal3, was spăter dic Autonome Ungarische Region seien wird.

Violeta Pătrunjel
Muzeograf, Centrul Ecleziastic de Docwnentare M itropolit "Nicolae Colan",
Sf. Gheorghe, Str. Şcolii, nr. 2
Tel/Fax. 067/3 1 3534
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ANGVSTIA 4, 1 999, pag. 367-376

Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului
Colindatul şi colinde - aspecte evolutive

rând, de efectele politicii culturale bine cunoscute, care au
afectat, în general, tradiţiile, folclorul şi implicit rezultatele
cercetării. Zona Buzaielor a scăpat în final de coopera
tivizare, datorită caracteristicilor solului şi rel iefului. Dar
aşezarea geografică şi finalizarea în deceniul al patrulea a
căii ferate, care o leagă de Braşov, îi asigură o deschidere şi
penneabilitate, inclusiv culturală. Efectele gramofonului,
ale radioului şi ale spectacolelor de folclor susţinute cu rit
micitate, de noile ansambluri profesioniste în cadrul cămi
nelor culturale din centrele comunale, se resimt intens în
preajma anilor '70. Prestigiul noului cântăreţ de muzică
populară este în continuă creştere. Fonnat sau reciclat în
conservatoarele populare sau academice în urmă cu două
decenii, el a devenit de o bună bucată de vreme modelul la
care aspiră bunii cântăreţi întorsureni. Valorificarea folclo
rului sub presiunea politicii culturale obediente şi a unei
concepţii estetizante, care operează prin selectări, amputări
şi prelucrări, a reuşit să modifice sau să altereze concepţia
şi tradiţia rurală. Repertoriul muzical vehiculat de profe
sioniştii orchestrelor de muzică populară, de soliştii pe care
îi acompaniază, anulează interesul localnicilor pentru re
pertoriul muzical folcloric al zonei. Cel puţin deocamdată,
nu s-a instalat pasivitatea în ceea ce priveşte practica cân
tării vocale: Ia petreceri, la nunţi, în mod deosebit, se cântă
individual sau în grup. Bunii cântăreţi se străduiesc să redea
cu fidelitatea posibilă repertoriul unor cântăreţi preferaţi în
zonă (Ion Cristoreanu, Felician Fărcaşu, Lucreţia
Ciobanu). Primele genuri abandonate, care vor alcătui ceea
ce folcloristica numeşte " fondul pasiv " sunt cântecele cu
texte adecvate dramatismului războiului sau cătăniei, căro
ra li se adaugă acum, cântecele cu text liric şi de dragoste
(va supravieţui un timp, cântecul miresii). Aşa cum se cu
noaşte, în general, colindatul şi colinda împărtăşesc o con
diţie cu totul diferită în compar�ţie cu cântecul şi alte câte
va genuri muzicale folclorice. In anii '50, colindatul este
interzis iar în ceea ce priveşte valorificarea scenică, colinda
este de acum un gen discriminat. Ea îşi face loc in reperto
riul cântăreţilor profesionişti mult mai târziu. Drumul ei
spre scenă este pregătit, iată, de unii cântăreţi amatori şi
grupuri vocale, care cu acceptul unor folclorişti membrii în
juriile de concurs, aduc în festivalul de folclor (vezi Fes
tivalul Naţional "Cântarea României") colinda cu text laic
(colinda cu text religios va fi reabilitată după 1 989).

Cadrul larg de manifestare cultural ştiinţific, pe care
Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit "Nicolae
Colan", înfiinţat la Sfăntu Gheorghe, în judeţul Covasna,
după 1 989 şi mai recent, îl oferă, de această dată, inclusiv
etnologiei, a detenninat reluarea, extinderea şi finalizarea
unor cercetări mai vechi în zona Carpaţilor Răsăriteni.
Astfel, a devenit posibilă publicarea în cel de al III-lea
volum al noii reviste ., ANG VSTIA a rezultatelor p[imei
cercetări asupra folclorului muzical din dcpresiunea Intor
surii Buzăului 1 _ Efectuată în cadrul Institutului de Folclor
din Bucureşti, în anul 1 949, de o echipă, alcătuită din câţi
va reputaţi etnomuzicologi, aceasta lasă în unnă primele
înregistrări cu fo-nograful, parte preluate pe disc,
cuprinzând folclor muzical din zona Buzăului Ardelean.
Ghidată de criterii deopotrivă ştiinţifice şi estetice, această
primă culegere se remarcă printr-o diversitate tipologică
satisracătoare, rară a excela însă, în nici un caz prin latura
cantitativă. Desfăşurată strâns, pe parcursul a doar două
zile, ea are meritul de a pregăti, cum se va constata, inves
tigaţiile coreologice care vor începe în deceniul imediat
următor. Acestea, cum era firesc, au scos la iveală pe lângă
materialul coregrafie propriu-zis, melodiile de joc speci
fice. Deşi notate exclusiv di-rect, după auz, ele vor da o
anumită consistenţă repertoriului instrumental provenit din
zona Intorsurii. Nici una din culegerile al cărui obiectiv
principal a fost cercetarea jocului, nu a reuşit să adauge
vreo înregistrare sau notaţiţ directă cu material muzical
aparţinând genului vocal. In aceste condiţii, repertoriul
vocal, în special colindul, dar şi cântecul, vor apare într-o
disproporţie nefirească în raport cu repertoriul instrumental
de jocuri. De asemenea, colindatul, în general, şi colindat
ul în "ceată" nu apare suficient în in-fonnaţia etnografică.
".

În consecinţă, abordarea în primul rând a acestor
aspecte, publicarea de materiale reprezentând melodiile de
colind şi de cântec propriu zis este întru totul oportună.

În general, materialele, pe care le vom reţine în a
cestă lucrare şi care vor constitui baza analizei noastre, sunt
excerptate dintr-un material mai amplu rezultat în urma
culegerilor efectuate de noi începând cu anul 1 967_., în satul
natal Floro�ia Mică (localitate asimilată oraşului Intorsura
Buzăului). In legătură cu aceste culegeri, se cuvine să adă
ugăm câteva detalii în plus. Ele au avut mult timp un carac
ter oarecum simptomatic (destaşurate în timpul vacanţelor,
a scurtelor reveniri în zonă), s-au întins de-a ll!flgul unei
perioade ce a depăşit mai bine de un deceniu. In absenţa
un u i aparat de inregistran;, intregul material muzical a fost
notnt nircct, dupl'l ntl7. 1 Jl ierior, doar o parl.e a li1st i nregis
trat şi transcris. 01ic um , culegeri le noastre au căpătat rigoa
rea cuvenită în momentul in care decizia de a ne a prop ia de
ccrcctnrcn ctnonH.J>".ieologica n fost defin itiva. Dar sedi
mcntnrcn l ent!\ n mntcrinlului n fost delermina l[t in cea mai
mare parte de noul cadru socio-cultural; de efectele moder
niL'\rii, ale industrializării şi nave li smu l u i şi , nu în ultimul

11

În momentul în care ne desfăşurăm culegerile co
lindatul în , ceată ", foarte bine reprezentat în primele de
cenii ale secolului, dispăruse de mai multă vreme. Colin
.
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datul, în general, lipsit de opul enţa de al tildatli, se men[ine,
totuşi, Îll fUHill' rda ti v diverse, d eş i n ecmd nte . Înnintea
decen i u l u i şapte, încă mai funcţionează răzleţ grupurile de
,. hăhari " (alcătuite din maturi, <.:ândva •practicanli ai culin
uutul ui in ., ceatâ " ) . De asemenea, ,. tll'â(ii " - tmeri ndolcs
�:<.:H\i :;; i uu lllllllai, lkg.hiza! i în ţignni, cu feţ ele vopsite - co
limlă la ruu<.: �i la vecinii din sat. Cei care nu renunţi cu
tutul la coli.ndat până în momentul de faţă sunt ţigani i ; e i il
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folosesc ca pe o modalitate eficientă a cerşetoriei mascate.
Tot aceştia până la o vreme păstrează unele tipuri rare de
colind (unele cu text laic). Românii preferă, de multă vre
me, colindul cu text religios, înrudit cu cântecul de stea, şi
în general, producţiile noi direct influenţate de cântarea bi
sericească. In general, se colindă în grupuri alcătuite ad-hoc
după criterii familiale comunitare (ţiganii colindă adesea
individual). Este o evidenţă faptul că, în pofida interdicţi
ilor exercitate cu un plus de intensitate în preajma aceleiaşi
perioade a anilor '50, ca urmare a unui ateism mai puţin real
şi mai mult mimat, colindatul nu a dispărut cu totul; chiar
dacă el nu a reuşit să redobândească formele anterioare pe
rioadei de stagnare ce a caracterizat anii războiului şi cei
care au urmat. Efectele noii politici ateiste le-am constatat
însă, nu mai departe decât în culegerea efectuată în anul
1 949 în cadrul Institutului şi pe care le-am comentat în
lucrarea din volumul anterior al revistei " Angustia ' '2.
Semnalam atunci nu doar un interes redus pentru culegerea
datelor despre colindat, cât mai ales, prezenţa unei pro
"
ducţii de-a dreptul bizare, ,. un colind cu text nou , cum l
am numit printr-o extensie a ceea ce folcloristica contem
porană a trebuit să considere , . cântecul nou ". De altfel, în
aceeaşi culegere am reuşit să aflăm în notaţiile directe un
singur colind, pe care-I vom regăsi şi în materialul de
faţă3 (este vorba de o variantă a colindei . . Când cina

În notarea acestora din urmă, am recurs în mod
inevitabil la variantele personale, având în vedere că
întregul material muzical a fost asimilat de noi odată cu
notarea directă.
*

Materialul, pe care îl vom analiza în continuare,
este alcătuit dintr-o informaţie cuprinzătoare despre calin
datul în .. ceată ", care înglobează textul unei oraţii .. la
colac ", o zicală adresată vătaşilor, şi cele două colinde reli
gioase încadrate la un moment dat în obicei. Celpr trei texte
muzicale li se adaugă un număr de 1 0 colinde. In formula
rea unor observaţii asupra colindatului în ,. ceată " şi a unor
precizări de ordin tipologie apelăm, de această dată, la
lucrarea .. Colinda Românească " elaborată de Monica Bră
tulescu. Textele muzicale sunt însotite de o analiză struc
turală, care încearcă evidenţierea c�lor mai semnificative
elemente de ordin morfologic. Pentru a surprinde raportul
dintre textul literar şi strofa melodică vom marca în stânga
textului literar dactilografiat, numărul strofei, al versului,
însoţit - eventual - de semnele de repetiţi�, şi rândul melod
ic, având în vedere conţinutul formal. In dreapta textului
dactilografiat, între paranteze, este notat numărul de silabe.
Colindatul în .. ceată " a supravieţuit, în special, în memo
ria celor care în tinereţe au practicat obiceiul, ocupând în
scenariul acestuia roi_uri importante, cum este spre exem
"
plu, cel de . . vătaş . Incercarea, pe care directorul Gheor
ghe Bularca o făcea în preajma anilor '70, de a prelua obi
ceiul pentru a-i specula, mai cu seamă, latura pecuniară,
s-a dovedit a fi un stimulent pentru memoria colindătorilor
de altădată. Astfel, Gheorghe Baciu, poet popular bine cu
noscut, îşi reaminteşte textul colăcăriei, ,.zoritu " sau zicala
adresată vătaşilor şi colindele, în timp ce Popica Alexe ne
oferă o sinteză a întregului obicei.

Cristos la masă ").

Notarea colindelor din culegerea noastră în preajma
sărbătorilor de iarnă. s-a dovedit a fi un factor favorizant.
Am constatat, o dată în plus, că atmosfera, pe care o dega
jă sărbătoarea Crăciunului, în special, antrenează memoria
afectivă a vârstnicilor, care au părăsit de multă vreme prac
tica colindatului. Astfel, informaţiile despre colindatul în
"
.. ceată , pe care le-am inclus în această lucrare, ne-au fost
oferite de doi bărbati în vârstă. La fel, colindele, care repre
zintă segmentul majoritar, au fost notate de la femei mature
sau vârstnice, cu puţine excepţii. Trebuie să adăugăm că un
număr de cel puţin şase colinde le-am asimilat noi înşine în
copilărie şi adolescenţă.

"Obiceiul - ne relatează acesta din urmă (colindatyl
sau ,.zoritu/") - se practică în ajun şi în ziua de Crăciun. In

6 decembrie, în ziua de Sf Neculai, se făcea un bal. Şi la

bal, se alegeau .. vătaşii " din anumite zone ale satului, cei
mai buni şi mai talentaţiflăcăi, în număr de şase, şapte. Ei
unnau să organizezejocurile în toate sărbătorile, începând
cu 26 dec. până la 7 ianuarie, de Sf Ion. Pe toată perioa
da angajau muzicanţi. Se repeta înainte, după ce se ftxa
repertoriul de colinde religioase şi ,.zoritu ". Se cânta unu
sau două colinde (unde erafata mai.frumoasă sau vorbea
cu careva din vătaşi). După colind unna cerutu colacului,
adică unfel de monolog spus de unu dintre vătaşi.

Revenind asupra calită�i şi semnificaţiei lucrului
nostru, în ansamblu, trebuie să precizăm că până la un
punct, acesta s-a constituit într-un exerciţiu liber de cule
gere a folclorului şi într-o experienţă utilă. Rezultatele fina
lizate ale investigaţii lor noastre ar putea fi plasate alături de
cele care aparţin insiderilor etnomuzicologiei, Cfll"e s-au lă
sat atraşi inclusiv de folclorul locurilor natale. In cazul de
fată, putem afirma că, de altfel, calitatea de insider, dublată
la' vreme de aceea de etnomuzicolog, şi-a probat din anu
mite puncte de vedere eficacitatea. Ea a fost cea care ne-a
permis transformarea unor rude apropiate şi consăteni in
zestrati cu reale calităţi vocale. în ,. subiecţi ", ,. informa
tori " (de folclor) atunci când s-au dovedit a fi depozitari ai
unor informaţii sau producţii muzicale folclorice valoroase.

Măi feciori făcători
Staţi şi ascultaţi,
Vedea-v-a� săturaţi,
De vin de pahare,
De pită coaptă-n căldare.
Uite aici s-arată
Jupân gazdă,
C-un dar mândru şi frumos,
Parcă-i rupt din faţa lui Cristos!
Un colac de grâu curat.

Publicarea rezultatelor investigaţiilor personale în
zona Întorsurii sunt oarecum întârziate, având în vedere că
cel puţin materialul, la carf ne vom refe0 în �ontinuare, a
fost cules înainte de 1 979. In absenţa unUI prmect de cerce
tare al Institutului de Folclor pentru zona Carpaţilor de Cur

hură, care întâr/.ie, decizia d-lui Ioan l .ăcătuşu, directoru l
Centmlui Fcleziw.;tic d e Doc um en tme, il e a puhlicn în
paginile noii reviste, .. A ngustia ", întregul material cules de
m.>i in aCl'St tl,ritoriu a l judeţului Covasna, s-a rmpus o
rev i zuire n mnterinlului cules şi adl\ugarca runcndruncntclor
cerute de nom1ele metodologice ale noii cmomu zico l ogi i .
Avand in fală un materi al m;-la t după auz, trehuie asumate
toate insufi � icnţclc, care ilccurg dintr-o nsc mcnea nom ţ ic:
l i psa varial i i l or s i, desigur, o mai man;: n;l{l t i v jt(lh; în �:�:�:a
'
ce priveşte ritm !, unele detalii mclodice, şi valorile mctro
nomice.

�
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Dar vouă n u vi sil pară
CI v-a elat j u pf mu ga7dtl,
Un colac de grâu curat.
Vi �e pare că v-a dat stugu c u totu.
Dur, punii fucc stOb'll cu totu,
Mult roboteşti şi m u l t nftcftjc:;; t i.
M u l te lcnmc strică
Şi mu lte pietre ridică.
Şi s-alcgc cu mai nimică.
Aveţi ticiori gură a m ulţil m i Dumnealor?
-Fu;utc mullwnim Dumnealor!
-Dup'un dar cu alt dar.
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după masă, îi aduna un .. casier ". Cu banii se plătea muz
ica pentru jocu-rile din toate
. . sărbătorile (fărâ ca cei care
i-au primit pâ .. zo-ritori sâ mai plâtească la joc). După
asta, să juca acasâ la gazdâ un joc în care intra şi.fata şi
gazda (dacă avea). Dupâ joc to{i .flăcâii sâ strân-geau În
jurul mesii şi cântau:

Doi trei gălbiori pă masă,
-Să fii gazdă sănătoasă!
Aveţi ficiori gură a mulţumi Dumnealor?
-Foarte multămim Dumnealor!
Dup'un dar cu alt dar.
Un corac de prescură,
Un pahar de beutură.
Aveţi ficiori gură şi mulţumiţi Dumnealor!
-Fom1e mulţămim Dumnealor!

1

II

Dupâ asta. unu dintre vătaşi. cel mai apropiat de
gazdă sau cel care vorbeşte cu fata, lua dupâ masâ sticla
cu ţuicâ, Închina cu gazda, turna câte un pahar celorlalţi
jlăcâi şi restu-l turna În ploscă. (Fiecare vătaş avea ploscă
de două-trei kilograme care la terminatu zoritului rămânea
plină, până a doua zi de Crâciun seara, când vătaşii cin
steau cu rachiu din ploscâ şi cu colac pe toţi din sala dejoc
(şi care erau tot cei care-i primiserâ să-i colinde). Dar tot
acasă la gazdâ, dupâ ce mulţămeau, luau colacul după
masă şi-/
.. bâgau În dâsaga unui om mai În vârstă, numit
.. iapă (acesta îl hâga mai apoi Într-o dâsagă mai mare, În
care aduna toţi colacii). Când să umplea dăsaga o lăsa la
umtl dintre vătaşi acasă şi o umplea mai departe. Banii

Mă.L

su.- 5e vd.- ta..-

2

A
B

III
IV
V
VI
VIII

Măi suse văta�e
Scoală de la masă
Şi te vătăşeşte
Şi te mulţumeşte
De dar de pahare,
De colac de grâu
Şi de-o fi de grâu,
Să ne luăm de brâu.
De-o fi de secară,
Noi pe uşă afară.
Cea gazdă bătrână
Rămâî, noapte bună.
Cea gazdă fiumoasă,
Rămâi sănătoasă .
La anu şi la mulţi ani! "

?�
ant a A (.. Pentru a potoli pruncul care plânge, Maica
Domnului îi o.ferâ două mere ( .. .) cheile raiului(. . .) ").

Analizând conţinutul obiceiului, în forma în care
ne-a fost redat, în comparaţie cu unele date sintetizate
de Monica Brătulescu în lucrarea citată, remarcăm con
sistenţa cplindatului în . ceată, aşa cum a fost practicat
în zona Intorsurii, probată de amploarea scenariului,
riguros structurat,
. de numărul mare de personaje. Denu
mirea de .. zorit atribuită acestei forme de colindat, tre
buie să ne �ugereze momentul desfăşurării colindatului
propriu zis . Deşi informaţia din teren nu face precizări
în legătură cu spaţiul în care se desfăşoară colindatul,
este sigur că alegerea locului este, în general, elastică
fiind determinată de amploarea cetei şi alte condiţii
specifice fiecărei gospodării.

Conform bibliografiei, care însoţeşte această variantă,
ca este extrem de răspândită nu numai în Transilvania,
dar şi în sudul ţării6. Melodia alcătuită din trei rânduri
mclodice (cel de al treilea cu funcţie de refren) are un
ambitus de sextă, reprezentând o hexacordie mixolidică
cu substrat pentatonic. Versurile inegale sunt octosila
bice şi heptasilabice, iar ritmul giusto-silabic. Planul
cadenţelor este (Re-Sol-Re).

.

.

1
2

Exemplul muzical anterior are o funcţie precisă
în desfăşurarea obiceiului: acesta reprezintă momentul
final al colindatului. Dat fiind funcţia de comandă, el
poate ti comparat cu unele strigături de joc.

II
III
IV

Melodia simplă este alcătuită din două rânduri
melodice, cu un ambitus de sextă, dezvoltând structuri
pentacordice asociate cu salturi ample de cvintă, cvartă
şi mers treptat. Cadenţa este invariabil pe sunetul Sol.
Versurile sunt inegale, de cinci, respectiv şase silabe iar
ritmul este giusto-silabic.

A
B
C ,.r
/:3:/ A B
/:4:/

Aste case mari şi'nalte
(8)
Dar în ele cine şade,
Domeleu şi Domn din cer(x) (7)
Şade Maica şi cu Fiul
Fiul plânge tânguieşte
(8)
Maica Sfântă aşa-I grăieşte:
-Taci Tu Fiule nu mai plânge
Că de toate ti-oi aduce.
Două mere d-aurele,
Ca să te joci Tu cu ele,
Şi cheile raiului.
(7)
Ca Tu raiul să-I descui.

5
6

V /:7:/
VI /:8:/
VII /:9:/
VIII /: 1 0:/
IX /: 1 1 :/

x
- refrenul plasat invariabil după al doilea rând
melodic.
xx
- Gh. R nc i u susţine că ambele melodi i prezentate,

Următorul col ind redat de G h . Baciu, Aste case
..

mari şi 'na/te ", este nelipsit, se pnre, în cndml obiceiu
l ui . Textul l i terar apartine categori ei hihlicc apocrili!, Li
pul 1 7n - . . Maica /Jomnulu i cu pruncul in brate ", vari-

sunt cfintnte

de

vMnşi
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.. Soacra rea " este cules de la Georgeta Băilă
(Tudorache) de 28 de ani. Acest tip are o �ăspândire
restrânsă, dacă urmărim trimite-riie din tipologia
lucrării citate. Textul aparţine categoriei de colindă-bal
adă, Tip 202 ( .. Soacra flămânzeşte nora lăsată În grijă
de fe-ciorul plecat la oaste )7 Strofa melodică are, de
această dată, patru rânduri melodice. Ambitusul melo
diei este de cvintă, cu o structură pentacordică. Planul
cadenţelor este o pendulare între treptele a 3-a şi a 1 -a
(Fa-Re-Fa-Re), impunând caracterul minor şi pendula
rea major-minoră. Versurile inegale sunt hexasilabice şi
pentasilabice, ritmul giusto, combinând grupările pirice
cu cele iambice şi troheice.
''
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rioare, are un text laic, care o înscrie în prima categorie a
Colinde/ar protocolare, Tipul 7 - . . Gazda pleacă la vână
toare ", ( ..... să vâneze căprioare, iepuraş(). Acest colind,
posibil cel mai cunoscut în zonă, este răspândit nu numai în
Transilvania, dar şi în Moldova (vezi tipologia lucrării
citate)X. Melodia din trei rânduri melodice, are refrenul pla
sat după primul rând melodic şi este un vers acatalectic de
şase silabe, subdimensionat faţă de textul propriu-zis alcă
tuit din versuri inegale de şapte şi opt silabe. Ambitusul
melodiei este de octavă scara, o hexatonie, altfel spus, o
pentacordie majoră extinsă în registrul grav cu o cvartă
(Sol-Re). (Structură pentatonică, eliptică de treapta a V-a,
sunete finale, de cadenţă, sunt: Sol-Si-La). Ritmul este mă
surat, stilul silabic, lipsit de sunete melodice şi orice me
lism.
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II
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IV

V

6
7

8
9
VI 1 0
11
VII 1 2

13
14

x

11

Am plecat la colindat
Măruţ mărgăritar
Pă la curţix mari dă boieri.
Da boierii-s duşi d-aeasă,
Că s-au dus la vânătoare,
A A,., Să vâneze căprioare.
Căprioare n-au găsit,
D-au găsit un pui dă leu.
Tinse puşca să-I împuşte,
-Domnule nu mă-mpuşca,
C-am venit la dumneata,
Să-mi dai un pahar de vin,
Şi-o felie de lipie
La toţi de folos să fie,
La mulţi ani cu bucurie!

- eăşi
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.. Am plecat la colindat ", asemenea colindei ante

Am

o

E o casă-n vale,
(6)
Cu ferestre-n soare .
Şi-n ea cine şade,
Soacra şi cu nora.
Nora-i cam bolnavă,
-Soacră, socrioară
Dă-mi un pic de apă.
-Las'să vie prânzu.
-Prânzu a venit,
(5)
Apă n-am primit.
- Las'să vie cina,
- Pân' să vie cina,
Mi-ai aprins lumina.
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/ : 3 :/
/:4:/
/:5:/
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Colindatul şi colinda - aspecte evolutive
*

.

"
" Pă la toarta cerului , notat de la Zmaranda fu
Pităru " (ţigancă), este o colindă cu un text inclus de M.
Brătulescu, în categoria Edificatoare şi moralizatoare (VII)
şi aparţine tipului 1 62 - Deplângerea păcatelor omenirii9

2

II
III

(vezi şi tipul 1 76 C, cu un conţinut apropiat). Strofa melo
dică are patru rânduri mclodicc, cuprinzând două refrene
plasate după primul, respectiv al doilea rând melodic. Re
frenul cu structură melodică diferită are un vers pentasila
bic, în timp ce versurile propriu-zise sunt inegale de şapte
şi opt silabe. Melodia arc un ambitus de sextă şi o structură
de hexacordie majoră, lăsând să transpară sub-stratul pen
tatonic, probat de cadenţele de la stărşitul rândurilor melo
dice care afirmă picnonul (Sol-Sol-La-Si). Ritmul giusto
este rubatizat în segmentele finale ale melodiei şi datorită
interpretării individuale în cazul de faţă, care aduce câteva
elemente melodice în plus şi unele ornamente.

1ă

4)

la. foaJI=ta

'Jî �'

Sa.- cit
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MaL- co.

p tJ
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D,r

3
4
5

6

9
10
Il
VII 1 2
13
VIII 1 4
15
IX /: 1 6:/
17
X
18
VI

�j

(7)
Pă la toarta cerului,
Ziuărel de zi
(5)
Şade Maica Domnului,
Ziuărel de zi
C-un pahar galbin în mână, (8)
Ţot închină şi suspină.
(7)
Ingerii la Ea venea,
-Ce-i Maică cu Dumneata?
De tot închini şi suspini.
-Cum să nu-nchin şi suspin,
Că sunt oameni pre pământ,
Cum se scol de dimineaţă, (8)
Nici nu să spală pre faţă,
(7)
Şi pleacă la făgădău,
Suduie pre Dumnezeu.
Nu le frică c-o trăzni
Şi-o trăzni, şi-o fulgera.
Şi pă to\i i-o cutrupa.
Da, mi-e milă dă prunci mici,
Că rămân prea năcăjiţi.

ZL- LLa - tze/

1- p
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G
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Colindul Suh cel deal din răsărit " a fost notat
în 1 969, de la Maria Rohan. Textul Biblic-Apocr!f; Tip
1 76 este o variantă a subtipului 1 76 A 1 o, înrudit cu l.!n
colind deja prezentat, Aste case mari şi 'nalte ". In
cazul celui de faţă melodia este complet diferită. Alcă
tuită din trei rânduri melodice - cel de al doilea rând fi
ind un refren - are un ambitus de sextă. Structura de
hexacordie majoră (mixolidică) debutează cu un trison,
un mers arpegiat afirmând pregnant trepta a V-a, Re-ul,
care poate fi considerat sunetul real de cadenţă pentru
primul rând melodic, Mi-ul fiind un sunet de pasaj . In
acest fel, planul cadenţial ar putea fi: (Re-(mi)-Soi-La)
sugerând în subsidiar un pentatonic 1. Refrenul este
catalectic-pentasilabic, în timp ce versurile propriu-zise
inegale sunt heptasilabice şi octosilabice, mmând o în
şiruire în care se impune acesta din urmă. Ritmul gius
to este dominat de dipodiile piricc, la care se adaugă
grupări trohcice parţial alterate. Stilul este exclusiv si
labic.
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Sub cel deal din răsărito

Vântu-mi bate lina

(5)

(8)
Este-o casă foarte mare
Cu uşile jos la vale
Cu ferestre luminate.
Da în ele cine şade,
Şade Maica şi cu Fiul.
Fiul plânge tânguieşte,
Maica Sfântă -aşa-i grăieşte,
-Taci Tu Fiule nu mai Plânge,
Că de toate Ti-oi
aduce
'
Două mere d-aurele,
Ca să Te joci Tu cu ele.
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Colindul " Duminică pe la prânz " a fost notat, de
asemenea, de la Maria Rohan. Acesta şi-a găsit ceva mai
greu locul în tipologia lucrării " Colinda Românească ".
Plasat totuşi în categoria Protocolarelor, el ar putea fi aso
ciat ca un nou subtip al Tipului 1 O - " Gazda şi porum
beii " 1 1 . Strofa melodică, din patru rânduri, prezintă din nou
două refrene plasate după primul şi al doilea vers . Ambi
tusul de octavă al melodiei este rezultatul extensiei la
octavă a subtonului (VII), care nu anulează însă, structura
de heptacordie colică . Deoarece linia melodică combină
mersul treptat cu salturile de cvartă, cvintă, terţă, ea crează
impresia unei tonii . Planul cadenţelor la stărşitul rânduri lor
melodice este (La-Si-La-La), cadenţa finală incluzând sub
tonul . Versurile inegale alternează liber: refrenul de şase si
labe şi versurile propriu-zise de şapte şi opt silabe. Ritmul
este măsurat şi impune grupările binare, iar stilul este si
labic .
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(7)
Duminică pe la prânz
(6)
Râurel de ploaie
Zburau doi porumbi pe sus (7)
Râurel de ploaie
Un porumb şi-o porumbiţă (8)
Pe porumb îl cheamă :\liţă.
Pe porumbiţă Mariţa.
Mariţa lână spăla.
(7)
Niţă pe-acolo trecea.
-Dă-mi şi mie-un smoc de lână (8)
Să-mi fac o mănuşă-n mână.
-Ba io lână nu ti-oi da.
Că mie-mi treb�i lâna,
Ca să-mi fac un ştioi' pe pat (7)
Să îl dau peste bărbat.
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Următorul colind, " Pe un plai scăldat În soare ", a
fost cules de la Elena Bularca (Băilă) de 43 de ani, în anul
1 978. Textul Biblic-Apocrifaparţine de Tipul 1 68 - , . Maica
Domnului, ostilitatea şi bunăvoinţa pomilor şi dobitoacelor ", fiind un subtip al acestuia înrudit, totuşi, cu Tipul 1 68
C ( " Plopul şi caii se arată ostili, în timp ce boii (bradul
lipseşte în varianta noastră) sunt binevoitori. Maica pedepseşte ostilitatea prin blestem Ji răsplăteşt; bw1�ivoinţaprin
binecuvântare ' ') 1 2. Acest colmd are trei_ randun melod1ce ŞI
este lipsit de refren. Cu un ambitus de o�tavă .el are ? structură diatonică ioniană. Desigur în funcţ1e de mtenţule analizei care-şi propune anumite speculaţii am putea să �bservăm, spre exemplu, că incipitul primului rând melod1c are
o anumită legătură cu o structură acustică. De �sem�nea,
plasarea melodiei pe o scară, de Sol, _ne aduce 1.n ult1mul
rând melodic, mult râvnitul picnon. Oncum, este mteresant
să constatăm cu tesătura celor trei rânduri melodice se reduce, în sensul propriu al cuvântului, de la ? hep�to?ie
(determinată de absenţa lui La) la o h�xacord1e (vez1 �andu! melodic Il) şi ajunge la o tatracord1e în cel de al tre1lea
rând melodic. Sunetele de cadenţă sunt (Si-Si-Sol). Versurile inegale catalectice şi acatelectice de opt şi şapte silabe alternează liber. Ritmul giusto silabic are la bază comb1naţia dintre un J?iric şi un spc_mdeu (ionic m!nor) alterat pe
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alocuri de valon cu punct. Stilul uşor mclod1zat pc o mclodic cu contur crenelat adaugi\ efiteva ornamente. (apogtaturi, mordcntc).

Pe un plai scăldat în soare (8)
Pe câmpie numai floare,
Maica S:fantă a lui Isus,
(7)
Rătăceşte-n jos şi-n sus
Cât-un loc să se-odihnească, (8)
Pe micuţ unde să-I nască .
La un plop cu frunza deasă,
Maica Stăntă se aşează
Plopu frunza-şi clătina,
(7)
Maica hodină n-avea.
- Firea-i plopule să fi,
De mine afurisit
Ş i de mine pre pământ
Şi de Domnul tău cel Stănt.
La un grajd cu boi soseşte,
(8)
Caii rod fac tropot mare,
Maica hodină n u are.
- Fire-aţi cailor să fiţi,
(7)
Şi de mine-afurisiţi,
Toată ziua să mâncaţi,
Şi să nu vă săturaţi
Nima-n ziua de I spas
Şi-atuncea numa un ceas .
La un grajd cu boi soseşte,
Maica Sfăntă poposcştc.
Boii s u O ă s-o-ncălzească,
Pc tniCtt\Ll pui să-L l li:ISdi.
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Colindul " Când cina Cristos la masâ " este unul
dintre cele mai vehiculate în zonă. Cu un text Bihlic-Apo
cr{f el se asociază Tipului 1 84 - Vânzarqa lui Iuda ( " Iuda
vinde pe Isus pentru treizeci de argin(i. Intreaga naturâ se
Întristeazâ ") 1 "- Cele patru rânduri melodice dezvoltă un
ambitus de septimă şi o heptacordie mixolidică, sugerând,
fireşte, relaţia cu pentatonicul anhemitonic 1. Cele patru
rânduri cadenţează astfel: (Re-Sol-Sol-Sol). Remarcăm Fa
ul ca sunet de pasaj între primul şi al doilea rând melodic,
precum şi cadenţa finală " dublâ "(?) (sol-ul apare aici de
trei ori( ! )). Versurile inegale octosilabice şi heptasilabice
urmează o altcmanţă liberă. Ritmul giusto grupează sime
tric celule pirice şi troheice determinând structuri dipirice şi
ditroheice.
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'Suse Cristoase ' ' 1 4 este titlul celor două
" Multumim
'
colinde care unnează şi care, înrudite la nivelul tipologiei
textului literar, sunt complet diferite din punct de vedere
muzical. Din nefericire, textul este redus în momentul de
faţă la o singură strofă (în realitate el este ceva mai întins
dar nu foarte amplu). Deşi incomplet, acesta ne oferă unele
sugestii, credem, legate, cum ar fi spus autoarea Mqnica
8rătulescu, de momentul desfaşurătii colindatului. (In a
cest sens, am putea invoca şi refrenul " zuorel de zi " dintr
o colindă anterioară). Trebuie să remarcăm că doar colin
datul în " ceată " poartă numele de " zorit "; în zona Întor
surii neexistând după cunoştinţa noastră " colindâ de zori ",
la care ce se referă autoarea volumului .. Colinda româ
nească ". Nu este imposibilă o relaţie a denumirii colinda
tului cu " tema vestirii naşterii " prezentă în repertoriul de
colinde abordat l 5 sau cu " tema revă1:wtului ". Deşi incom
plete, col indele la care ne referim sugerează înm1 eâtva re

o a�L:JTIL:I II:a L�.:mali�.:a ( . . !vful(umim ',C..,'u.w ( .'ris/oase/
!viul! m�-i dat :::uori ji?.tmoa,·e/ :;,·i ::ile prea luminoase ", sau
în unnătorul colind, " Adu/tumim ',)'use Cristuusel lvfult ne
ai dat :::i!eji?l!noasd /)iminea(a lui Crăciun " ). Refrenul, în
cazu l accsla, i;lli'l , lix ca:r.il la ni.ndul lui, �au :;ugereazti; ceea
cc am pulca numi momentul tericit, l ega l evilknt de naşte
rea lui lsus, ertr\' dl'J <'l 5-:'l ·imp l i nit

devreme, cele douii

in= tpo.t
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ca. = s ă.

ta J 11

Primul exemplu, cu o strofa alcătuită din patru rân
duri melodice, are un ambitus de nonă (Fa diez 1 - Sol2)
conform notaţiei pe care am adoptat-o. Este interesant, că
prin eliminarea acestor sunete extreme a căror prezenţă în
cadrul melodiei nu este dominantă! (So/2 apare o singură
dată, în timp ce Fa-ul, fiind fluctuant, apare în dublă
ipostază, ca Fa diez o singură dată, ca Fa natural în registrul
acut de două ori) rămânem cu o heptacordie cromatică cu
secunda mărită între treptele a 2-a şi a 3-a. Am putea să
adăugăm, că este vorba de un cromatism fluctuant, instabil
datorită altemării sunetelor alterate Si bemol şi Do diez, cu
forma lor naturală. Dacă despuiem această linie melodică,
suficient de alambicată, de aceşti pieni mobili, vom afla în
substrat pentatonia (anhemitonicul l). Primul rând melodic
explorând segmentul acut al scării cadenţează pe Re, Do
diezu/ av;înd aici doar un rol de pasaj. Cel de al doilea rând

latia �.:u

mai

o.

Când cina Cristos la masă, (8)
Iuda a intrat în casă.
-Daţi-mi treizeci de arginţi, ('7)
Că vi-I dau să-I răstigniţi.
Nici n-au pus arginţi jos,
Pe Isus din rai I-au scos.
L-au purtat cât I-au purtat,
Pân la casa cea de sfat.
(8)
A curs apă, şi cu sânge,
Cerul a-nceput a nlânge.

melodii, bine diferenţiate la nivelul structurii melodice,
aparţin unor tipuri diferite.
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care alterează picnonul (Sol-La-Si) prin bcmolul atrihuit lui
Si, se oprqtc în lina! pc Sul. Cel de-al treilea rând ni-l oferfi
ca sunet central lol pc ,','o!, în dublă ipostază, inclusiv la
odava superioară ca pu nct culminant a l melodi ei . l'a-Mi,
�un�:L�o: rndudi�.:�: �k pa�aj, fm: tr<.:�'<.:n:a spr<.: <.:d de nl p!ltm
lea rând melodic care plaseazi'! So/-ul la em i sti h , mascân
du-1 Ctl o tonnuli'! mek,dki'! melisma lidi; c:ulcnla ll n al ă
fiind unjoe Rt·-La-Rt· în core rolul de bnzi1 ii revin�. Lolu�i.
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FELICIA DICULESCU
crările lor (vezi una din creaţiile lui Matei Socor) . Ea este
şi în prezent cântată de ţigani; a fost bine cunoscută în tre
cut fiind consemnată în primele culegeri realizate în terito
riul Covasnei.

lui La. Re-u! are şi el acelaşi rol de sunet de pasaj, asigurând
o execuţie legată, continuă, a strofelor colindei şi sugerân
du-ne în acelaşi timp, o posibilă relaţie cu o fostă cântare
antifonică. Ritmul giusto combină grupările pirice cu spon
deul în primul emistih; în continuare adăugând diferite
derivatii ale acestora care favorizează inclusiv încadrarea
într-o �ăsură de 2!4.' Această colindă I prin melodicitatea
ei a atras atenţia unor compozitori care au folosit-o în lu-

(,LLLSto (}�1%)
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(8)
Multumim · suse Cristoase.
Mult ne-ai dat zuori frumoase
Şi zile prea luminoase.

JtJ �o g;;u

rând) . Cadenta finală se realizează prin subtonul (Re-VII)
oprindu-se pc ( Mi-I). Prezenţa inteljecţiilor, a câtorva orna
mele, încarcă şi această melodie cu un anumit lirism. Rit
mul giusto rămâne în urmă, făcând loc unui divizionar clar.

*

Melodia celui de al doilea colind, care aparţine
aceluiaşi tip l iterar, prezintă o strofă melodică din trei rân
duri; cel de al treilea reprezentând refrenul. Ambitusul me
lodiei, deşi ocupă octava (Re-Re), impune o heptacordic
colică. Planul cadenţelor, redus la pilonii de bază, este (La
Sol-Mi); fiecare dintre ele afirmă însă un grad diferit de mc
lodizare adăugându-şi alte sunete; dublând, cum se obser
vă, sunetele de cadenţă propiu-zise (vezi primul şi ultimul
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Colindul care urmează . Trei crai de la râsărit a
fost cules de la Frusina Pastor. de 70 de ani, în 1 978. Textul
amplu, din categoria Biblic:e-apocrife este un Tip 1 67 .. Vestea renaşterii " l o. Ambttusul de nonă este determmat
de prezenţa singulară a intervalului de cvartă (Re-La) plasat
la începutul melodiei; ceea ce ne pennitc să reperăm cu
uşurinţă structura hexacordiei minore, c�re stă la baza ţesă
turii melodiei.Cele trei rândun_ melodtce cadenţează pe
sunetele: Mi-Fa-Re. Ritmul regulat impune pătrimea cu

,

punct (ca pulsaţie glohală) �i Ia ctarea una bl\tutl\. A ceastă
colindl\, asemeni celei care urrnC<17l\. es te fără Joar ŞI poate,
o cre-aţie bisericească. scm.ieultă.
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29
30

.1 1

C.l U.11

Craii Te vor lăuda,
Şi mărire-ţi vor cânta.
Slavă întru cel de sus
Şi pace pân' la apus".
Azi cu toţi să prăznuim,
Pe Dumnezeu să-I mărim.
Cristos vine-ncetinel.
Spre patimă ca un miel.
O minune, o minune,
Azi intră-n Ierusalim,
Călare pe-un miin;-- asin.

/:20:1
21
23

(8)

câ Mult ne-ai dat zile frumoase
(7)
Crr ai Dimineaţa lui Crăciun

B
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De popor e <J.Ştcptnt.
Ca un mare lmpăral.
De Osana i-arn c<-mlal,
Osana dintru-nălţimc,
Ci!.ci Cristos Dumnezeu vi ne .
Pruncii cu ramuri in mână,
Cântă cu Lo(ii-mprcun!\.
Osana

dintru-năltimc,

,

Căci Cristos Dun'mezt:u vmt:.
Moqii să se dea pe s in e

Toti pc j os haine le-n?tcrn,
De cei mari ci n u st: Lem .

Colindatul şi col inda - aspecte evolutive
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etnomuzicologul şi bizantinologul Gheorghe Ciobanu (vezi
Dicţionaml de termeni muzicali, Bucureşti, 1 984) con
statăm unnătoarele: în tabelul care grupează schemele ma
dale după " reforma " lui Chrisant, aflăm şi ehul plaga!
aparţinând stilului irmologic (vezi numărul 4) care coincide
întocmai cu schema melodică a colindului la care ne refe
rim. Nu am încercat generalizarea unui asemenea tip de
demonstraţie care, avem convingerea că ne-ar fi oferit sufi
ciente temeiuri pentru a descoperi noi relaţii între unele me
lodii de colind şi producţiile serniculte (vezi cântecul de
stea) şi în general, cântarea bisericească.

"
" Praznic luminos este cea de a doua colindă ofe

rită de Gh. Baciu ca făcând, în mod categoric, parte din re
pertoriul cetei de colindători. Ultima dintre colindele reţi
nute în această lucrare, asemeni exemplului anterior, se dis
tanţează mult de orice producţie de acelaşi tip, de origine
arhaică ţărănească, datorită trăsăturilor specifice textului li
terar şi celui muzical. Versurile Biblice-apocrife permit
asocierea cu Tipul 1 70 - .. Naşterea lui Isus şi Solii " 1 7 în
calitate de subtip, dacă luăm în considerare prezenţa în
varianta de faţă a lui Irod. Strofa melodică este mult mai
amplă şi, datorită repetării primelor două rânduri melodice
şi a ultimului; ea grupând şapte sau opt versuri. Dimen
siunea versurilor este inegală, acestea fiind de această dată,
pentasilabice şi hexasilabice. Ritmul egal măsurat, lasă,
totuşi, să se observe grupuri duble pirice, urmate de câte un
spondeu (în intenţia de a stabili neapărat o relaţie cu ritmul
giusto-silabic ). Melodia are un ambitus de septimă şi o
stmctură heptacordică. De această dată, ne vom permite o
analiză diferită la nivelul structurii melodicc. Ignorând pla
nul cadenţelor, spre exemplu, şi operând o simplă ordonare
a materialului sonor, obţinem o scară de tip locrian. Răs
turnând la octavă Fa diezul şi acordându-i lui Sol impor
tanţa pc care de altfel o afirmă ca centru tona! (vezi şi ca
denţa finală) obţinem o heptacordie de tip major. Mergând
ceva mai depmte, tocmai în ideea de a demonstra relaţia cu
cântarea bisericească şi urmărind conţinutul celui de al doi
lea tabel din articolul despre Eh-urile bizantine elaborat de
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Praznic luminos,
(5)
Răsărit frumos.
Astăzi ne-a sosit
Şi ne-a veselit,
Că Mântuitorul
Şi izbăvitorul
<;;:u trup s-a născut
Ingerii veneau
Şi se luminau
Păsări fluierau
Magii se-nchinau
Daruri aducând.
Doar Irod era
De se tulbura,
De naşterea Sa.
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În încheierea demersului nostru se despri nd câteva
con c l uzi i . De� i i n rorrnaţ.ia dnografică şi m aterialul muzical
fuldoric provin dintr-un teritm;u rt:lativ n..:s lrâns, acesta
este reprezeututiv p cntfll intrcogn depresiune a Înlorsurii
Ruzău l u i , urman: Hn:ască a unitf1!ii lingvistice, etnocultu
rulo: ;;i r<:li!;,''io:•�o: eo:. �·aracterizea·_,;; "'''''"t "P"'tin e.coe,mfic.
uno r forme dezintegrate ale colinuatului propri u-zis fnvo-

11

rizcază, tot uş i , menţinerea în fondul pas i v dar :;; i în p ru�:Lica
vie piînii în dcc,,n i i k' d i n urmă, a unui repe1toriu de col inde
b i ne structural şi d i fcren(iat din punct de vedere tipologie.

*

Dispm;!ia colindalului in .. cea/ii " şi supmvicţuirca

Că Hăn -tu-i. ::to =/luL

A�:eleaşi carac te ri s t i c i structurale şi tipologice
prohează rela!ia strân s ă a ac�:stuia cu repertori u l din sud
vestul Transilvaniei înn·-o bună măsuril cu cel genera l .
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( :nn( i n u l u l reliein,:; "' ' tcxhlilli l itcmr si "'num ite
trăsături comune cântl\rii bi sericeşti ce carac t�rizează un
segment imp 01tant al moterialului muzical analizat, pe de o
pattc, şi caracteristicile colindatului in .. ceatâ " (vezi ,;goa-
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de colinde din zona Întorsurii Buzăului, studiul nostru nu
epuizează în nici un caz aspectele problematicii abordate;
acesta reprezintă doar începutul unor escavaţii şi reconsti
tuiri cu accente diacronice, care în viitor ar putea căpăta o
mai mare extensie şi desigur un caracter mai laborios.

rea scenariului, repertoriul specific) pe de altă parte, suge
rează, inclusiv, implicarea bisericii în desfăşurarea obiceiu
lui.

p

Elaborat în absenta oricărei lucrări sistematice
referitoare la colindatul pro riu-zis şi la repertoriul muzical
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Abstract
Musical Folklore from Î ntorsura Buzăului Depression.
Carol-singing and its dynamic aspects.
This is the second paper studying the musical folklore in Î ntorsura Buzăului Depression, an area in Covasna county inhabited by
Romanian population. In the volume "ANGVSTIA III", I presented the results of the first ethnomusicological research in Buzău! Ardelean area,
developed with the Institute of Folklore in 1 949 by some well-known ethnomusicologists. 1 noticed their attention focused on dance and pastoral
instrumental repertory, on the song in itself and on the work orders.
Under this circumstances, it is very appropiate to rai se the issue of one of the customs present in local tradition up to the half of this
century, i.e. carol-singing in a group ( "ceată"), but also that of a repertory of carols.
The paper we [efer to in the present study was selected from the collectings we have made since 1 967 in the village Floroaia Mică
(locality assimilated to Intorsura Buzăului).
Referring to our investigation, developed during the '70s, we point aut to the effect the industry of commuting people of new submissive
and discriminatory cultural policy and the folklore art for art's sake performing had on the village music life in general, and on carol-singing in
particular. We also point aut other forms of carol-singing that survived during the last centuries. Thc "ugly ones " ("urâţii ") carol-singing groups
of mature people, ( "băbarilor") and gips ies singing as a form of beggary. We emphasize that although carol-singing is in disintegration, in the
period we refer to, a carol-singing repertory is maintained, both in current practice and in the affective memory of the villagers, facilitating the
collection of the entire material.
The information on caro1-singing succeded, with its rich content, in rebuilding the image of an habit with a very important significance
to the traditional community. It includes the text of well-wishing ( .,oraţie'') with .,twisted bread" (.,la colac ") - asking and thanking for the gifts to
be received by the carol-singers; the saying addressed to the .,vătaşi" (groups'leaders) and two carol-singing situations using religious text,
currently performed in a costume. AII the data conceming the organization, functions and functionality of the costumes add to these elements. It
does not appear, therefore, in a complete form, compared to group carol-singing in South-Eastem Transylvania. Meanwhile, it does not exclude
any parallel with carol-singing forms practiced in the extra-Carpathians areas.
As we noticed after analyzing the literary text, the carols presented belong mostly to the category of the Biblical-Apocriphal texts and
Iess to the ceremonia! ones, or carol-ballads, and eventually secular songs. From the musical point of view, they are strongly influenced by the
hnl l�lcarncd p roductions and hy church si nging, somclimcs combining with them.
Felicia Diculescu

Cercetiltor, Institutul de Etnografic �i Folclor "Conslamin Brăiloiu" ,

Bucurcşli, S tr. Tache I onesc u , nr. 2 5
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Evolutia structurii ocupationale in zona etnografică
toplita. Consideratii privind interferentele
şi 'interdependenţele ocupaţionale

Zona etnografică Topliţa, ca şi alte zone etnografice
ale ţării, prezintă o configuraţie geografică a teritoriului
complexă, făcând posibilă practicarea ocupaţiilor tradi
ţionale principale şi secundare, din momentul constituirii
aşezărilor omeneşti şi populării lor, până astăzi.

Topliţa dispunând de un patrimoniu forestier din cele mai
întinse, în condiţiile unei vcgctaţii bogate şi yariate,de la
etajul alpin până în lunci le j oase ale râurilor. In cuprinsul
reliefului montan, depresionar şi colinar al zonei, se întâl
nesc aşadar pajişti montanc secundare, păduri de foioase
simple sau în amestec_ cu răşinoasele, pajişti stepizate şi
vegetaţie de mlaştină. Intre pădurile de molid din Munţii
Giurgeu, Gurghiu sau Călimani se întind paj iştile montane
secundare care ocupă suprafeţele defrişate sau parcelate şi
luminate. Totuşi, straturile ierboase ce cresc pe parterul
pădurilor de amestec de fag cu molid, sunt mult mai bogate.

Pe valea superioară a Mureşului, se situează zona
Topliţa, la confluenţa celor trei masive muntoase: Giurgeu,
Călimani şi Gurghiu. Reţeaua h idrografică a zonei brăzdată
de afluenţii principalului râu - Mureş, a condiţionat organi
zarea habitatului într-un cadru tentacular răspândit până în
ţinuturile înalte muntoase. Populaţia zonei, în majoritate
românească, s-a aflat dintotdeauna în legături pcnnanentc
reciproce cu locuitorii din zonele învecinate, printr-o serie
de trecători, văi, dmmuri sau poteci, ca Defileul Topliţa
Deda de pe valea Murcşului Superior, Valea Bistricioarei a
Moldovei cu pasul Tulgheş, sau Bicaz-Lacu Roşu, pasul
Ditrăului sau Mortonca - ce au pennis comunicaţiile cu
zonele Gurghiului şi Câmpiei Transilvaniei, M oldovei şi
secuimii ' ·

În acest cadru geob'rafic şi antropogeografic, simi
lar cu al altor zone forestirc muntoase din spaţiul nostru
carpatic, nu s-a putut practica decât o agricultură empirică
de munte, cu un randament destul de redus, şi uneori chiar
dăunătoare pentru productivitatea şi stabilitatea terenului
arat. Doar pe culmile domoale ale văii MI.J!eşului sau pâra
iclor, agricultura putea fi şi cxccdentară. Intinderea supra
feţelor defi-işatc se realiza în primul rând în interesul agri
culturii. Rezultă de aici o convergenţă între defrişări şi pă
durărit pe de o parte şi interesele economice ale ocupaţiei
agricole, pe de altă parte. De aceea şi păstoritul era sprijinit
permanent de dcfi-işările forestiere. Transformarea terenu
lui despădurit în pământ arabil necesită o perioadă de câţi
va ani, timp în care terenul respectiv era folosit succesiv ca
loc de păşune sau fănaţ. Tehnicile tradiţionale de dcfrişare
utilizate au dus la obţinerea succesivă a unor praguri sau
tipuri specifice de cultură montană şi submontană, carac
terizate prin practicarea agriculturii de munte, păstoritului
cu pendulare simplă (văratul pc păşunea montană, iematul
în sat) şi pendulare dublă (văratul pe păşunea montană şi
icmatul sau tornnatul, iematul şi primăvăratul la făneţele de
pădure şi de subpădure ); pădurărit şi prelucrarea lemnului
precum şi construirea locuintelor de lemn toate aceastea
dovedind şi o viaţă sedentară în zonă.

Relieful muntos şi bogăţia patrimoniului forestier
au asigurat bazele naturale ale practicării unui complex
ocupaţional, unui vast păduri!, strâns corelat cu agricultura
montană şi cu păstoritul pendulator, precum şi o serie de
ocupaţii secundare. De asemenea, practicarea acestora a
fost înlesnită şi de existenţa dcpresiunilor intramontane şi
intracolinare, ca Deprcsiunea Topliţa, Bilbor Borsec, Giur
geu ş.a. Ocupaţiile tradiţionale principale montane din zonă
au fost posibile şi datorită existenţei multor forme de relief,
utilizate ca terenuri arabile, ca făneţe sau păşuni : măguri
sau bâtci, culmi sau obcine domoale sau alungite, platouri
late numite şesuri ş.a. Valea Superioară a Mureşului este
deci bogată în păşuni şi făneţc, iar legată de recoltarca fănu
lui şi facerea frunzarclor este existenţa posibilităţilor pentru
tornnatul, icmatul şi primăvăratul vitelor.
De asemenea, depresiunile intramontane au asigu
rat de-a lungul vremii posibilităţi pentru constituirea, con
solidarea şi roirea aşczărilor omeneşti din zonă.

Pădurăritul a fost aşadar în strânsă legătură cu păs
toritul, aşa cum agricultura practicată în urma defrişărilor a
răspuns unor necesităţi economice diverse ca asigurarea
animalelor de tracţiune pentru agricultură, păstorit, cără
uşi!, pădurărit; de asemenea , asigurarea unor variate şi bo
gate resurse alimentare de provenienţă animală; obţinerea
unor materii prime necesare meşteşugurilor şi industriilor
ţărăneşti; completarea alimentelor de provenienţă agricolă.

Existenţa străvechilor interferenţe şi interdependen
ţe ocupaţionale este dovedită şi de toponimicele ah1fopasto
rale şi forcsticre. Amintim spre exemplificare toponimi
cele: Runc (loc despădurit pentru cultivarea pământului) în
vecinătatea localităţilor Topliţa, Gălăuţaş, Sărmaş,
Subcctatc; Luncani la sud de Topliţa; Preluca, în Gălăuţaş
sau Subcctatc: Picio111l Ars. Picioarele Boilor în Gălăuţaş
ş.a. - toate acestea constituie atestări etnoculturale a două
străvechi proct::d t::t:: pt:: n l ru Jcfrişări ti_m�stit::n: 'in lol o s u l

În ceea ce priveşte folosirea mijloacelor tradiţionale
pentru exploatarea şi transportarea buşteni lor de către locu

i tori i 7lmei care practicau (sau mai pra ct i cii piidurări l u l ) în
Toplita şi local i lălilc d i n jur ca Gâlăuţaş, Sănnaş, Sub
ct:Lalc, S lănct:ni, Bi lbor, Corbu, Tulghcş - se fo l oseau unnll

economici agricole şi pastoralc tradiţionale, sau roiri dt:: noi
a;;t:zări p..:: ntru valorificarea ngro pa�twa lă a terenurilor d i n
vecin1Halca a>;; LO:âir i l m de bază, mai vechi2.

bazâ

in ceea ce ptive�tt:: piidurăntul, aceastll ocupaţi e dt:
s-a practicat din trt::c ul până în Lilcle de azi, zona
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toardt: undlt::: săcurea sau toporul pe-ntru n:LL•z"rc-li copa c
ului; (apina, pentTU u�uran;" rnânuirii bu�lcnilor; ciuilâugu l
�:> a u d'u·ccaua alcr1tuită din duuă �:>au trei limbi de metal , ce
s e tl"-eazii l a c apătu l retezat a l bu ştean u l u i , continuatc de
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anii 30 au rămas doar 29, totalul acestora în defileul Mure
şului fiind de 5 1 , producând anual aproximativ 4 1 33 8 m.c.
material de scândurix.

câte un lanţ scurt, unite într-un ochi mare de fier şi o tânjală
care se fixa la jugul boilor sau la amfăul hamului calului.
Pentru transportul la firez, joagăr sau gater, locuitorii zo-nei
foloseau jilipul cu apă sau j ilipul sec, format din trei butu
ci dispuşi în formă de jgheab. Jilipul de apă era construit
orizontal în legătură cu câteva ape curgătoare situate de-a
lungul acestuia3 (de exemplu pârâul Măgheruş sau Lomaş,
ambele la marginea Topliţei) şi era utilizat de primăvara
până la sfărşitul toamnei când îngheţau pâraiele. Acest sis
tem traditional a fost înlocuit însă cu trenurile forestiere, la
jumătate.i acestui secol. Jilipul sec era construit de regulă
de-a lungul coastei dealului până jos, asemenea unui plan
înclinat şi era folosit mai ales în timpul când, după ce era
udat cu apă, îngheţa, pcnniţând alune-carea buşteni lor prin
jgheab; unsori pentru a aluneca mai uşor, mai ales când nu
era suficient de fiig pentru a îngheţa, acesta se ungea cu
parafină. Legat însă de pădurărit, a fost plutăritul, care
devenise dintr-o altă modalitate pentru transportat buşteni,
o adevărată ocupaţie distinctă, cu o vechime considerabilă
în zona Topliţa.

După construirea căii ferate industriale de la Topliţa
în 1 909, lemnele mari se vor transporta însă în continuare
cu plutele pe Mureş, deoarece costul era mai ieftin. Defileul
Mureşului era .. un emporiu (târg mare) al comerţului cu
lemne ". La sfărşitul secolului al XIX-lea, numai fosta
. . Societate săsească de plutărit · ·. a vândut păduri în valoa
re de aproximativ 1 9 milioane coroane9.
Pe lângă importanţa economică, plutăritul integrân
du-se în activitatea comerţului, avea după cum afirma şi
istoricul Nicolae Iorga, sensuri mult mai largi .. constituind
nu numai schimburi de produse, dar şi un schimb de cu

noştin{e. un fid de a uni Între ele diferite naţiuni " I O_

Efectele benefice ale Unirii Transilvaniei cu
România au influenţat şi populaţia românească din zona
Topliţei, în mai mare măsură decât a restului populaţiei
româneşti din fostul scaun Ciuc, dar totuşi nu atât de mult
cât au sperat. Românii nu au putut să-şi depăşească imedi
at condiţia anterioară de naţiune mai puţin favorizată eco
nomic (social, cultural şi politic) aşa cum a fost în regimul
dualist austro-ungar, datorită mai multor cauze, obiective şi
subiective. Bogatele comune secuieşti deţineau locuri ara
bile şi păduri de mii de jugăre ( 1 jugăr = 0,52 ha). Foarte
puţini români erau economic egali cu vârfurile secuieşti,
care indiferent de stăpânire, au deţinut poziţiile cheie în
economia zonei. Forurile superioare - prefectură, guvern,
Comitetul Agrar, nu au sprijinit pe cât se cuvenea dez
voltarea economică a elementului etnic românesc. După
intrarea în vigoare a legii pentru reforma agrară din Tran
silvania, Banat, Crişana şi Maramureş( 1 92 1 ), şi românii
din comunele zonei Topliţa au intrat treptat în posesia pă
mântului pe care-I lucrau de secole, dar de multe ori, în
urma unor numeroase şi îndelungate procese judiciare,
deoarece restituirea pământurilor comunale către propri
etarii de drept se făcea cu mare dificultate. Amintim aceste
aspecte deoarece regimul de proprietate şi implicit structura
proprietăţilor a determinat o serie de comportamente etno
culturale, inclusiv tensiuni sociale, care în perioada crizei
economice s-au acutizat într-un mod deosebit. Deoarece
proprietarii fabricilor de cherestea şi patronii exploatărilor
forestiere, în general, în zona Mureşului Superior, nu erau
români, practicau un tratament diferenţiat faţă de angajaţi,
cei români apărând primii pe aşa numitele .. liste negre " ale
concedierilor. Astfel, mişcările sociale care au avut loc în
preajma crizei generale din 1 929- 1 933, au promit şi o
importantă componentă cu caracter naţional; organizaţiile
sindicale ale muncitorilor forestiari din această zonă luptau
pentru încheierea contractelor colective de muncă, în care
formulau revendicări încă din anul 1 923, cum ar fi: ziua de
lucru de 8 ore, concedii de odihnă plătite, protecţia muncii
minorilor şi femeilor, problema salarizării etc., reuşind,
prin grevă să impună un nou contract de muncă, dar patro
nii trecând la ofensivă, deseori anulau aceste contracte
colective de muncă şi se intentau procese sindicatelor.

Plutăritul, aşa cum arăta Nicolae Dunăre, era prac
ticat atât de români. cât şi de maghiari sau secui, pe Valea
Mureşului Superior şi afluenţii săi. Existau două feluri de
p lutărit: liber şi sistematic. Plutăritul liber se caracteriza
prin procedeul forestier arhaic, practicat la începutul
primăverii, când buştenii erau introduşi în apă, imediat
după topirea zăpezii şi gheţii de pe malul apei, care prin
topire asigurau debitul qecesar transportării prin plutire a
buştenilor respectivi. In trecut, acest plutărit a fost
îmbunătăţit cu ajutorul altui procedeu, stăvilarele de apă,
care permiteau acumularea apei pentru o perioadă mai
mare de timp, în afara sezonului plutăritului liber, asig
urând în acest fel o oarecare continuitate în transportarea
materialului lemnos, indiferent dacă era destinat ca lemn de
foc, de construcţii sau pentru obţinerea cherestelei.
Plutăriul sistematic, se efectua cu plute închingate
(buşteni alcătuind o plută prin fixarea lor cu frânghii sau
scoabe}, care, pe lângă buştenii propriu-zişi, mai transpor
tau lemne de foc, şindrilă sau alte produşe meşteşugăreşti,
alimente de provenienţă agro-pastorală şi călători. Plutele
se închingau pe Murcş din vechime, dar atestarea plutări
tului sistematic în această zonă o avem din anul 1 7 1 4,
cunoscând după revoluţia de la 1 848 un avânt, iar cea mai
mare dezvq_ltare înregistrându-se între 1 870- 1 880 şi apoi în
anul 1 922. In acest an, 1 922, pe porţiunea Mureşului dintre
Topliţa şi .Reghin, s-au transportat 1 55 .400 m.c. de lemne
pe plute. In afara Mureşului, plutăritul se mai practica pe
Valea Lomaşului, Topliţei, Călimăşelului, Sălardului,
B istrei şi Bistricioarei. Plutăritul pe arterele secundare însă
va dispărea treptat odată cu construirea şoselelor şi liniilor
ferate industriale de intreprinderile forestiere "Ofa", "Lo
maş", "Foresta" sau "Valea Mureşului"4.
Intensificarea exploatărilor pădurilor între 1 8 7 1 1 880, determinase chiar scăderea debirului d e apă a Mure
şului. După unii cercetători, plutăritu1 în zona Gheorghe
nilor este atestat documentar de la 1 6385. Tăranii din Valea
Mureşului Superior care practicau şi pădurăritul în afara
agricu lturi i montanc, duceau p l utc l c p;înil la T;îrgu Mureş,
Zam �i mai d epart e , pfmil la Seghedinl., iar cu preţul luat pc
lemn î::;i plă teau înainte toate scrvintţiilc anuale, aşa cum
<Jr:ltn şi istorklll Dnvid Prod n n 7

Tot din istoricul tfământărilor sociale, meritii sii mai
ammtim epi sod u l petrecut l a Fabrica d in Secu Bilbor, fos
tul j udc[ Ciuc, unde muncitorii în l enUl au incetat lucrul la
(, mnrtic 1 929, întrucât pah·nnul dorca să im p ună ziua ele
luen1 de 1 O ore �i concedia abuziv; mLmcilorii loresticri nu
protestat împotriva acc�lor aqi uni , femeile punfinu mâna
pe securi amcnin(ânu jamlarmii trimişi să-i îndepărteLe cu
liJrţa, scoţând până şi copi i i in fi1ţn acestora ! . Un alt epi sod
s-n petrecut in ziua de 1 4 111ai 1 929 la (jăfiiu[a� şi Topliţa,

Dupll construiren căii ferate şi a !?Usdl:i nalionalc,
Ln.ms po rtu l bu�lenilor la distanţă mare se realiza cu
mai puţmc p l u te, totu�1 a spori t p l utărinli local pentru apro
vi zi on area cu l em ne n fnbrieilor de cherestea de la ( iii lii 
uţaş, Topliţa, Lunea Brad u l u i , Rii:-;lo l i !il , Dcda·Bistra, Deda

dacă

În

1 903 la TupliJa iuilqiunau 64 de j oagare. iar în

c<înd

şi Rcghin, iar mai LiirLiu. l louo�a.
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Evoluţia structurii ocupaţionale în zona etnografică Topliţa. Consideraţii ...

nându-se cu 1 9 răniţi din rândurile muncitorilor grevişti 1 2 .
Cele 26 de intreprinderi forestiere din Valea Mureşului erau
toate în grevă, iar activitatea sindicală din acest sector, era
cea mai pronunţată.
Revenind la pădurărit şi la ocupaţiile desfăşurate în
convergenţă cu acesta , se pot afirma strânsele legături reci
proce ale pădurii cu agricultura şi cu păstoritul, precum şi
legăturile aşezărilor omeneşti respective cu pădurea, aces
tea determinând continuitatea istorică şi stabilitatea etno
culturală a satelor din vecinătatea patrimoniilor forestiere.
Interdependenţa acestor trei ocupaţii principale tradiţionale
a mai fost determinată şi de statutul obştesc, comunitar, al
utilizării ocupaţionale din zonele agricole şi pastorale din
raza patrimoniului forestier, precum şi de dreptul utilizării
pădurii condiţionat uneori de participarea la îndatoririle c�
mune şi de a avea casă şi gospodărie în vatra satului.
Acestora li s-au asociat întotdeauna ocupaţiile tradiţionale
secundare: culesul, albinăritul, pescuitul, vânătoarea, pre
cum şi meşteşuguri le, industriile ţărăneşti, cărăuşitu113.
Despre ocupaţia tradiţională privind creşte:ea ani
malelor în strânsă legătură cu agricultura şi pădurăntul, tre
buie scos în evidentă caracterul mixt al acestei, în zona la
care ne referim avâ�d egală importanţă atât animalele pen.
tru transporturi şi munci, cât şi cele pentru produse. Totuşi,
ovinele s-au crescut şi valorificat mai uşor, pentru comple
tarea diferitelor necesităti gospodăreşti şi pentru achitarea
diferitelor obligaţii faţă 'de stăpânii feudali iar mai tâ�iu
fată de fise. Păstoritul ridică numeroase probleme, studiate
de specialişti cum ar fi Romulus Vuia, Trai�n Hc:seni, Ion
Vlădutiu, Nicolae Dunăre ş.a. care au realizat smteze te
meini�e sau studii zonale cum sunt cele ale lui Laurian
Someşan14. Cele trei tipuri de păstorit -. Ioc�l, de p�nd':llare
simplă sau de pendulare dublă - erau �� mai sunt ŞI azi. trei
moduri tradiţionale de întreţinere a ammalelor domestice.
Activităti le desfăşurate de locuitorii satelor în zona
făneţelor, situat� de regulă între sat şi păşunea pe�tru vă�at:
presupunea o continuă revenire anuală în aceleaşi locun ŞI
pentru aceasta s-au dezvoltat forme. specifice de co�strucţii
ca adăposturi pentru om, ammale ŞI nutreţ, u�ele dmţre ele
putând fi observate şi azi în zonele depresw.�are ŞI sub:
montane ale Carpaţilor Răsăriteni. Cons�cţul� �veau JI
mai au, funcţii multiple, de adăpost pentru paston �� cresca
tori, agricultori, lucrători la pădure, meşt�şugan, �e��
depozitarea fănului şi cerealelor, pent:u trei�ratulynmitiv
cu îmblăciul sau pentru diferite felun de vite. F.anul est�
clădit de obicei în clăi şi îngrădit cu gard d� nm�le: pan,
leaturi sau scânduri. Otava se adăposteşte obligatonu m po
durile grajdurilor sau coteţelor. Uneori aceste construcţii
mai foloseau şi ca puncte de observare p�ntru aşte�tar�a
vânatului sau pentru paza recoltelor, cult.unlo�, de �cţmml�
distructive ale animalelor sălbatice (m1streţi, urşi, vulp1,
căpriori ş.a.). Plecând de la un�le materiale şi studii e�o:
_ az
grafice precum şi de la info.rmaţileye care le p �te� gas1
. �
în teren, se poate susţine 1deea ca lucrarea pa�antu�u � l
J
creşterea animalelor în zona Carpaţilor Răsăntem, d�c1 ŞI I�
.
jurul Topliţei, în perioadele mai. îndepărtate ale . 1sto�:1
noastre când densitatea populaţiei era mult mai m1ca,

posibilităţile de acoperire ale propriilor necesităţi din
recoltele locale, acolo unde condiţiile geografice şi de
climă locală o permiteau, erau mult mai mari . Aceasta
înseamnă dealtfel o permanenţă de viaţă şi de muncă a pop
ulaţiei româneşti pe aceste locuri din vremuri străvechi şi se
impune cu atât mai mult adâncirea cercetării etnografice a
traditiilor legate de creşterea animalelor şi de lucrarea
pământului ca principale probleme referitoare la vechimea
şi evoluţia acestor ocupaţii în lanţul Carpaţilor Răsăriteni,
Ia aspectele etnografice de trai şi cultură po��lară caract�
ristice populaţiei din această parte a ţăru: 1\�ulte dm
aspectele şi implicaţiile etnografice de trai ŞI cultur�,
privind geneza şi evoluţia unor eleme�te de .cultură m�te':
ală şi spirituală rezultă cu mai multă limpez1me tocmai dm
mărturiile concrete consemnate cu rigoare ştiinţifică. De
asemenea, se mai impune ca prioritate în cercetare,
definirea mai exactă a sistemelor tradiţionale de creştere a
animalelor în strânsă relaţie cu agricultura montană, păs
toritul şi pădurăritul.
O altă prioritate, aşa cum arăta şi Ion Vlăduţiu, de
mare însemnătate, ar presupune definirea cauzelor care au
dus la constituirea trăsăturilor caracteristice zonale în raport
cu trăsăturile fundamentale, de bază ale ocupaţiilor tradi
tionale la români. Surprinderea în teren a unor aspecte de
�nitate şi diversitate zonală pe care le au şi construcţiile şi
activităţile umane legate de ocupaţii în această perio.ad�, au
o însemnătate cu totul deosebită deoarece se constituie ca
realităti etnografice traditionale caracteristice acestor lo
curi, î� dovezi de perma�cnţă şi continuitate române�sc�
pe aceste meleaguri, precum şi î� I?ă�i ale s�tom�c.lel
traditiilor străvechi, dar în acelaşi timp ŞI ale spmtulm m
vent{v care ne-a caracterizat şi ne-a îmbogăţit permanent
tradiţiile.

În concluzie, se poate afirma deci că ocupaţii!�
traditionale au avut un rol activ deplin în continuitatea ŞI
stabilitatea anumitor fonnc tradiţionale de civilizaţie popu
lară. De asemenea acestea au reprezentat un factor de sta
bilitate a aşezărilor de bază, iar continuitatea legăturilor
economice înăuntrul aceluiaşi spaţiu, a permis, aş� cum
arăta şi N. Dunăre, afirmarea unui alt proces etnosocwlog
ic şi etnologic de transformare continuuă a aş.ezări lor sezo
niere şi temporare din zonele de păşunat ŞI maJ_ ales de
făneţe în aşezări cu caracter permanent.
Au avut loc desigur şi transformări în structura ocu
paţiilor, în modul tradiţional de viaţă, P.recum şi în po� ş.i în
obiceiuri, paralel cu transformarea mtemă a aş�z3': lor
rurale din zonă; cu timpul un număr mare de locmton �u
practicat în paralel una din ocupaţiile tradiJi ?�ale şi una dm
ocupaţiile industriale sau alte îndeletnicm c� car�cter
urban. Se poate însă afirma că un număr considerabil de
locuitori ai zonei mai practică încă neîntrerupt unele ocu
paţii tradiţionale, iar în condiţiile. �c�alei c�ze economice,
ale disponibilizărilor din ocupaţule mdustnale urbane, un
număr tot mai mare de locuitori tind să se reîntoarcă în
sructura ocupaţională a satului . Un element în plus. să
sustinem ideea unei continuităti etnoculturale româneşti, în
zona Topl iţei a Mureşului Superior.
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Resume

L'evolution de la structure des occu,pations dans la zone de Toplita.
Considerations sur l'interlf-rence et 1 mterdependance des occupations.
Les occupations traditionnelles de la region ethnographiquc Topliţa de la riviere Murcş - le cours superieur, ont toujuours ele en interference, inter

dependance et en complemcntarite, comme dans les autrcs zones cthnographiques de colline ct de monta&'Tle.

L'apparition et 1 'evolution de ces occupations traditionnclles ont ete etroitement liees aux condirions, aux facteurs phisiques, geographiques,

demographiques, sociaux el historiques a ces regions. Les occupations principales (l 'agriculture, l'elevage du betail, l'occupation du berger, l'occupation
du bucheronet du garde forestier) comrne les occupations sccondaircs (la chasse, la peche, la cueillete de la nature, les meriers domestiques) sont, par leur
usage continu dans cel espace, une preuve eloquente de la continui te de la eulture et de la civilisation roumaine.
Les ocupations prouvent aussi l'habitation permanente ct la realisation de divers echanges economiques et ethno-culturels qui ont vise autant la

culture materielle que la culture spirituelle de notre lieu d"origine roumain.

Dorel Mare
MuzeografDrd., Muzeul Etnografic,
Topliţa, Str. Eroilor, nr. 24
Tel. 066/1 42827
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Semnifica tii ale ceremoni alului funerar la români
Obiceiul de Înmormântare in zona Toplifei
'

P e tata biteag l-ai ţinut
f.ece ani în pat l-ai învârtit
In sat cu ziua-i lucrat
Şi nouă, ne-ai câştigat
Draga mea scumpă măicuţă.
Mneata cum te-ai îndurat
Şi pe noi ne-ai lăsat?
Că mneata şti destul de bine
Că dintre taţi eu n-am pe nime.
Că soacra nu m-omincşte
Socru mă ba�ocoreşte
Draga mea scumpă măicuţă.
Să nu treacă nici trei zile
Să vii maică după mine
Draga mea scumpă măicuţă.
Că n-am, prânz şi nici amiaz
Fără lacrim cu hodină
Că viata care-o duc eu
N-o şti' numa Dumnezeu.
De te învârte într-o parte
Şi-mi fă mie loc la spate
Draga mea scumpă măicuţă.
Că p-aicea eu veneam
Pe mine mult mă învătai
Draga mea scumpă măicuţă.
Şi eu aici când oi veni
Pc tine nu te-oi găsi
Draga mea scumpă măicuţă.
Doamne mult m-oi mai uita
Ca să te văd undeva
Când p-aicea oi veni
Pc mine cin m-a ntreba
Mâncat-ai Marie-ori ba'1
Dragul mami nu te duce
Că departe nu-i ajunge
Dragul mami nu pleca
De nu-mi rupe inima
Că la şcoală te-am purtatu
Şi-ncă nu te-am-nsuratu
Dragu mami, puiu mami
Dragu mami, averea mami
Vai la groapă te-or pomi
Ş i-napoi nu-i mai veni
C-asta-i cale ne-ntumată
Nu ti-ntuma niciodată
Fi-eţi ţărâna uşoară
Ca rândunica ce zboară,

.. Obiceiurile de Înmonnântare fac parte din fimdul
cel mai stabil al valorilor documentare şi estetice, cu pro
.funde semn[ficaţii în ceea ce priveste profilul spiritual
specificul etnic. S-au perpetuat până astăzi manifestărifol
clorice care atestă originea precreştină a unor credinţe şi
practici străbune, leş;ate de marea trecere din "lumea cu
dor în cea fără dor ' acestea, sunt, totodată, elemente de
continuitate geto-dacice şi daca-romane În cadrul culturii
populare româneşti ".
(Oprea, GH., Agapie, L. - Folclor muzical românesc, Edi
tura didactică şi pedagocică Bucureşti 1 983)
În zona Topliţei, obiceiurile legate de moarte sunt
tot atât de simple, ca şi oamenii acestor locuri.
Moartea, în concepţia populară, este ultimul ano
timp, iarna vieţii, întoarcerea în pământul din care vor răsă
ri noi mlădiţe în primăvară.
Obiceiurile tradiţionale legate de naştere, căsătorie
şi moarte sunt cunoscute în l iteratura de specialitate sub
numele de ceremonialuri de trecere: -termen consacrat de
folcloristul francez Amold van Geneps, în lucrarea .. Les
rites de passage ", prin analogia cu trecerile astronomice zi
noapte, iarnă-primăvară.
Ca orice ceremonia! de trecere, obiceiurile funerare
implicau şi ele mai multe etape : . . despărţirea de categoria

celor vii, pregătirea trecerii zn lumea cealaltă şi integarea
în lumea morţilor, restabilirea echilib"!lui social rupt pr!n
plecarea celui mort "-aşa cum le clasifica_ Mihai Pop, 111
lucrarea Obiceiuri traditionale româneşti ". Fată de obi

ceiurile funerare din difeiite zone ale ţării, cel din Topliţa
nu se difcrentiază prea mult. De îndată ce murea un mem
bru al colectivităţii rurale, decesul acestuia era anunt!lt în
mai multe moduri: se trăgeau clopotele într-un anumit fel
(în funcţie de vârsta decedatului), membrii familiei mortu
lui se îmbrăcau în negru, femeile umblau cu părul desplettt
şi cu năframe negre pe cap, iar bărbatii purtau capul
descoperit şi umblau ncbărbieriţi (uneori jcleau în felul
acesta chiar şi un an de zile). După ce era spălat şi îmbră
cat în hainele cele mai bune, mortul era aşezat pe o . . laiţă "
acoperită cu un .. lipid_eu " . Pe "pi�eoare_ " ! se �şeza o sece
ră pentru a pu amorţi de tot pana era 111t111s 111tr-� s1.cnl!
(copârşău). In sicriu se aşează o pânză albă ţesută dm 111 ŞI
cânepă, cumpărată din comerţ (giolgi), şi o pernă umplută
cu otavă. Deasupra mortului era aşezată o pânză rară, în
perioadele mai apropiate cum ărată din oraş (bură). Dacă
p
111 oda i n in care se atlă mortu cxistn o ogl i ndii aceasta se
acoperea cu o naframă lll:agi ă. După obicei, cel dispărut l:ra

Ca nin d un ic a de pc gard.
Drngu mami, avl:n:a mami
Ci1 tnt aş vmdc �i a� da
Tol în bm!c te-aş puna
Numa sa te pot Sl:Ula

bol:Il trei zik de

către memhri i l:unilit!i sau de c ătre boci
toan:, a1�1r�1 in <Jn:pl\il r��n;strei, şi in unna carului , c:incl era
dus la groapă.

Dra0a mea rnăicu\ă drn�ll
m lume a i Lrăil

C;îl

Doamne, mull ll:-ai necăj it

Şi pl'imilntul uşurai
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Şi mun�ii plâng după tine
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Mândru drum ţi-i pregăti
Ş-om pregăti cu mătase
Şi te-om pune după masă
N-om mai fi cu dor în casă
Şi ţi-om pune floricele
Ca să vii dragă pe ele
Nouă ne-a trece de jele
Şi-om pune scânteiuţe
Să nu te păleşti desculţ
Vai măi Aurelu
Că dacă tu-i veni
După masă te-oi băga
Şi-n leagăn le-oi legăna.
De nimica n-oi lucra
Numa tot te-oi legăna.

Vai dragă unde te bagă
Sub o palmă de pământ
De nu te mai văd mai mult
În pământ cu pietricele
Şi ne laşi în dor şi jele.
(Cules de la Vlad Maria, 65 ani Topliţa-Zencani 1 983)
Vai mă Aurel popa vine
Un-te-oi ascunde pe tine
Că te-oi ascunde în grădinuţă
Te pârăsc cei din uliţă
Şi te-oi ascunde-n cămară
Da te pârăsc cei de-afară
Vai în grădinuţă-s scânteuţă.
Scânteutai mândră floare
Şi ţi-a ţine de răcoare
Vai da mândră casă ai avutu
De-aceia nu-ţi-o plăcutu
Alta nouă ti-o făcutu
Fără uşi fără fereşti
De-acolo tu nu mai ieşi
Vai te scoală şi te uită
Că ţi-o venit prieteni i
Scoală grăieşte c u dânşii
Da roagă-te cui t-ii ruga
Rogă-te la clopotar
Şă-ţi tragă clopotele
Intus patru părţile
Ca să-ţi vie neamurile
Veniti neamuri tăte odată
Să-I petrecem pân la groapă
Şi veniţi cât de curând
Să-I petrecem la mormânt.
Că nu-l mai vedem mai mult
Să-i spui clopotarului
Clopotul cel mai mare
Să-I tragă cu mult mai tarc
Să facă răsunet mare
Să se audă-ndepărtare
Şi să audă neamurile
Din toate părţile
Şi degrabă să pornească
Pe tine să te jelească
Vai Aurel unde te bagă
Sub o pală de pământ
Să nu te vedem mai mult
În pământ sub pietricele
Noi rămânem cu mare jele
Vai mă Aurel unde te duci
Pe două cărări apuci
Una-n stănga alta-n dreapta
Da pe-aceia din dreapta
S-o opreşti la moaşă-ta
Şi moaşă-ta aşa să-i spui
C-o rămas a nimănui
Arunca-te focu pământu
Cât eşti tu de adăncu
Ca să nu te mai saturu
Cum duc oameni la răndu

(Cules de la Natea Ioan, 70 ani, Topliţa Plopiş 1 983)
Neculiţă, Neculiţă.
Da cu la tine-am venit
Da tu nu te-ai mai trezit
Tu cu mine n-ai vorbit.
Că mereu ziceai tu bine
Hai cumnate pân-Ja mine
Şi la tine am venit
Şi tu nimic n-ai vorbit
Vai cumnate nu te duce
Că-i departe m-i ajunge
Şi cumnate nu pleca
Nu-ti lăsa familia
Că tii te duci la mormânt
S-or duce copii la tine
Să vadă de tata vine.
În seara ultimă, înaintea înhumări va avea loc " cina
mortului ". În mână cu lingura de lemn plină cu fiertură de
buretiţă · · fiecare membru al familiei îşi cheamă mama,
tatăl, sora, fratele, fiul decedat, la masă: .,Hai mamă cu noi
la cină 1 C-asta-i cina cea de-apoi 1 Mai mult nu-i veifi cu
noi ".
.,

A treia zi avea loc înmormântarea propriu-zisă,
moment de jale pentru familie şi întreaga colectivitate, care
nu mai avea obligaţia stabilită prin tradiţie de a participa la
înmormântare, dar dădea şi ajutorul necesar familiei îndo
liate, conform unor norme de conduită impuse în viaţa soci
ală de către colectivitate. Unii membri ai obştii îndeplinesc
funcţii bine precizate: bocitoare. cei care organizau şi su
pravegheau întreaga ceremonie fun�rară, cei de la prapori,
cei care duceau deoparte mortul. In ziua înmormântării
.
avea loc pregătirea ,.pomului care se dădea naşi lor de
botez şi de cununie.
.

Spre locul de veci (care sute de ani nu a fost în cimi
tirele de lângă biserici, ci în curţile gospodarilor) în fruntea
alai ului mergeau patru bărbaţi purtând prap9rii, împodobiţi
cu ştergare şi colaci mari frumos împleliţi. In urma acesto
m v in e can1l tras de boi cu coarnele împodobite cu ştcrgarc
şi colaci. De o parte �i de alJii n sic1·iului stau membrii

Unu a.� lăz i
Unu mâine

Poirnâim; vii �i la rnint:
V�i miince-te pusnu moanc
Că-ni pus munte peste munte
M1-a1 l uat tot cea h>st mai du lce

apropia(i a1 rarniliei mortului. In tuma
se 'in � i ru i e colecti vitnt�n si'itcMcll.

Ş-ai pus munte peste praH

În

Să-ţi tncă uşă ş-o tcrcastă
Dar:. 1 1 1

dind ii veni

casa mortului avea loc masa propriu-zisi\, ncea s

a nu lăsa si11gw I nortul �i de a li mai apropiaţi de lam il i a
uccstuia . Femeile cântau cântece de priveghi.

la săpătoriu

Sfl te uili la noi acasf1

a saniei

n:prezentând de tapt un mome11l de soli!,Iaritate a colec 
LiviLă\ii care pier<;!� )?� 1,1!! !H<?E�!)!I_! l!! �il�l. m l!;QJ1i;l Topliţ�i
se practica in trecut privegh i U I . obicei cnrc avea scop u l de
ta

Mi-ai luat ce a fost mai drag
Te roagă moi Aurclu
Te roagă

carului sau
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Înaintea a.�Lei case
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măr

Obiceiul de înmormântare în zona Topliţei

Cucu şi moartea în el
Ei acolo tăt cânta
Şi din gură se mustra
Zice Cuc către moarte
Vezi tu moarte cum eşti tu
De grabă omori omu
Mie cuce aşa mi-i dat
Să fac jele şi bănat
Mie cuce aşa mi-a scris
Ca să fac jele şi plâns
Zice moartea către cuc
Vezi mă cuce cum eşti tu?
Ziua cânţi te libpoveşti
Noaptea donni te hodineşti
Oară moartea săraca
N-are scaun nice pat
!:'lice noaptea un-de mas
Inaintea ăstei case
Este o masă de mătase
La o masă cin şedea
Popi şi dicci cânta
pmitirul împărţea.
Impărţiţi-1 cu dreptate
Ca să-mi faceţi mie parte
Trece-un car cu boi pe drum
Carul negru boi negri
Pogăniciul şi mai negru.
Pe car ce era-ncărcat
Patru scândure de brad
Pe scânduri era ulcele
Şi pe scânduri lecurele
Acele au fost zilele mele.
Ulcelele sau gătat
Viaţa mea mi s-a gătat.
Că la vârsta ce-o aveam
Ca să mai trăiesc puteam.
Dinapoia carului
Merge Ion cu fata mea
Cu-n păr negru despletit
Cu lacrimi până-n pământ
Unde cade lacrima
S-aprinde ca flacăra
Unde-i cade lacrămile
S-aprind ca flăcările
Auziţi şi ascultaţi
Care aicea vă aflaţi
Scriptura, aşa grăieşte
Că omu ca iarba este.
Şi zilele omului
Sunt ca iarba câmpului
Care răsare şi creşte
Şi frumoasă înfloreşte
Un vânt trece se loveşte
La pământ se prăvăleşte
Precum la mine-ai venit
Moarte fără crezământ.
Eu gândesc că mai trăiesc
Tu mă duci să putrezesc
Şi cu voi nu mă-ntâlnesc
Plângeţi părinţi preaiubiţi
Şi pe min mă jeluiţi
C-această împrumutare
De la mic până la mare,
Că

nu

�ti ziua nici ceasul

Moartea c•�nd nc-nchidt: glasu.

Pentru că locuinţa ţărănească din Topliţa nu a fost
prea spaţioasă, priveghiul se făcea în camera unde era aşe
zat mortul. La priveghiul din ultima seară se mânca, se bea,
se discuta, se executa jocul cu măşti. Aceasta reprezentând
ultima petrecere pe care cei vii o dădeau celui mort.
Măştile frecvente în cadrul ceremoniei erau în
Topliţa cele de moarte, de cal, de maimuţe. Băiatul, care
reprezenta moartea, se deghiza în femeie, se îmbrăca cu o
cămaşă lungă, se îmbrobodea cu o bucată lungă de pânză,
se mânj�a pe faţă cu făină. îşi punea dinţi mari tăiaţi din
cartofi. Inarmat cu o seceră şi ţinând într-o mână o cană
mare cu apă foarte sărată, trecea din om în om,
îmbrăţişându-1" uşor cu secera pe după ceafă. Nu puţini
şi mai ales copiii stăteau cu gura căscată. Apa sărată le intra
în gură şi hazul era mare. Cine gusta din cană rămânea în
casă. Care nu făcea acest lucru era dus de moarte afară.
..

Masca întruchipând calul este mai veselă. Cel din
faţă are în mână un ciomag în care este aşezată cu gura în
jos o oală din lut. Cel din spate ţine în mână un obiect care
improvizează coada. Peste cei doi sunt aşezate ţoale . . Stă
pânul " ia de căpăstru calul improvizat şi îl plimbă prin casă
întrebând cine cumpără calul. După multe târguieli cu .. ne
gustorii " din casă, necăzând de acord cu preţul, stăpânul îşi
loveşte calul în cap cu oala, care se sparge, şi calul se
prăbuşeşte.
.

Jocul maimuţelor era un joc cu păpuşi. Un bărbat îşi
îmbracă mâinile ca pe nişte păpuşi, un băiat şi o fată. Un
altul cântă din trişcă şi păpuşarul îşi juca perechea de
păpuşi în maniera jocurilor româneşti din zona Topliţei.
.. Negustont! de peşte " era tot o mască menită să
stâmească hazul. Cel care făcea pe negustorul vorbea voit
stâlcit şi ţinea în mână o pânzătură înnodată, " motoaşcă "
cu care lovea în cap pe cei care nu cumpărau peşte sau în
masă atunci când voia să se adreseze întregi asistenţe.

Cele două nopţi de priveghi se desraşurau astfel,
dacă defunctul era un om bătrân şi pierderea lui era cort
siderată de întreaga colectivitate rurală un lucru nonnal. In
cazul în care murea un flăcău sau o fată şi deci durerea fam
iliei şi a comunităţi săteşti era foarte mare, priveghiul avea
un caracter sobru. De altfel, în cazul înmonnântăl}i tine
rilor. ceremonialul funerar suferea schimbări mari. In ziua
înhllinării, la casa mortului cânta ceteraşul cântece de joc şi
cântece de jale. Îmbrăcămintea defunctului tânăr era de
mire sau mireasă.
Într-o serie de acte rituale, pe care le implicau, aces
te obiceiuri reflectau de fapt, concepţia despre viaţă şi
moarte, o anumită filozofie populară, optimism şi încredere
în forţa colectivităţii rurale, care reglementa mersul vieţii
sociale după nonne străvechi şi tradiţii, conferindu-i carac
terul de continuitate, pennanentă şi stabilitate. După cum
afinna Paul Petrescu în sinteza sa despre creaţia plastică
ţărănească ele reflectau un simţ al umont!ui şi al ironiei
..

care nuanţează destinul poporului român şi pune o
amprentă singulară pe civilizaţia românească ".

În obiceiurile funerare de astăzi s-au produs mutaţii
substanţiale în multe din practicile cu caracter magico-reli
gios, iar altele, pierzându-şi sensul iniţial, arhaic, sunt păs
trate încă în virtutea tradiţiei.
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FLORINA MATEI

Abstract
The significance of funeral ceremonies for Romanians.
The burial custom in the Topliţa region
In some ritual acts that invoived them, the burial customs actually rellected the outlook on life and death, a certain folk philosophy. sanguineness
and trust in the force ofthe rural community. They used to establish the place of the social li fe, after ancient standards and customs. that granted it thc char
acter of continuity, permanence and stability.
Until our days folk manifestations have perpetuated, that certify to the ante-Christian origin of some ancient faiths and practices. connected to
the great passing "from the world with Ionging in that without Ionging": thcse are also elements of Daco-Getic and Daca-Roman continuity in the tian
mc of the Romanian folk cuiture.
Substantial mutations took place in the contemporary funeral customs. Many of the practices with a magical-religious character have vanished,
and others,having lost heir initial and archaic meaning, are sti li kept for thc sake of tradition.
In the Paul Petrescu's opinion, in his synthesis about the rustic graphic creatian, they rcllected "a sens of humor and irony that couiours thc des
tiny ofthe Romanian peopie and leaves a singular mark on the Romanian civilization".

Florina Matei
Prof., Colegiul "Mihai Eminescu",
Topliţa, Str. Ştefan cel Mare, nr. 1 O
Tel. 066/141 804
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Judeţele Covasna şi Harghita, sub semnul
instabilităti relatiilor interetnice
'

'

În judeţele Covasna şi Harghita, situate în curbura
interioară a Cmpaţilor Răsăriteni, românii sunt în minori
tate numerică, deţinând o pondere de circa 23-25% în
Covasna şi circa 1 3- 1 5% în Harghita, după recensământul
din 1 992, în raport cu ungurii şi celelalte etnii ce deţin o
majoritate covârşitoare. Ca atare, domeniul relaţiilor inter
etnice româna-maghiare din această zonă - la care ne vom
referi în cele ce urmează - va dobândi calitatea pe care i-o
conferă majoritatea maghiară. El este unul dintre cele mai
sensibile barometre ale situaţiei minorităţii româneşti do
minată demografic, economic, politic şi cultural de ma
ghiari.

tamentul conduşilor - mai ales în relaţiile interetnice
maghiare - se trece subtil, treptat, spre stilul .. reţea " prin
formula intermediară de .. umeraş ". In această formulă, ra
porturile dintre lideri şi conduşi devenind directe se descen
tralizează, între ei dispărând verigile sau nivelele interme
diare. . . Umeraşul" înseamnă o simplificare a relaţiilor.
" Câr/igu/ " este lideml unui gmp profesional, al unei insti
tuţii care, preluând doctrina şi ideologia U.D.M.R-ului, o
tace aplicabilă la oamenii din subordinea sa, respectiv în
şcoală, muzeu, instituţie culturală, administrativă, între
prindere etc. Acestea din unnă formează baza largă a ume
raşului, nivel la care sarcinile trebuie să fie integrate în prin
cipal la iar bi şi multiculturalitatea devin o aspiraţie greu de
realizat.

Din păcate, spre deosebire de toate celelalte 1 6- 1 7
minorităti nationale din România care au un statut bine
precizat,· cu drepturi clar formulate în legislaţia naţională,
minoritatea românească din judeţele Covasna şi Harghita
nici nu este măcar recunoscută la nivel national, darămite
să i se acorde fonduri din partea Departa�entului pentru
M inorităţi. Pentru că, dacă toate minorităţile naţionale pri
mesc - în limita bugetului de austeritate, evident - fonduri
pentru menţinerea şi dezvoltarea identităţii naţionale,
etnice, ca identitate culturală, lingvistică şi religioasă, ro
mânii minoritari din judeţele Harghita şi Covasna fac efor
turi disperate pentru a-şi menţine cele câteva ziare locale în
limba română: " Cuvântul Nou ", " Bună ziua, Covasna ",
. . Grai Românesc " şi " Adevărul Harghitei " din Covasna şi
Harghita. Numai după vizita unei delegaţii guvernamentale
au primit subvenţii pentm ca aceste ziare să-şi continue
apariţia - lucru menţionat de presa maghiară nu fără oare
care maliţiozitate.

Studiul se bazează pe investigaţiile sociologice
efectuate în tară şi în Covasna şi Harghita din 1 993 până în
prezent şi anume, pe anchetele realizate pe 1 603 subiecţi
din 9 judeţe în anii 1 993- 1 994, pe interviurile în adâncime
realizate cu subiecţi din cele două judeţe între 1 995- 1 996,
pc cele peste 200 ghiduri de interviu realizate între 1 9961 999, cu tineri, studenţi şi elevi de la şcoli post-liceale,
directori şi referenţi culturali din diferite zone ale ţării,
cadre didactice din Bucureşti şi din ţară, pe specialişti de
diferite profile din Bucureşti, Muntenia, Moldova, Transil
vania, intelectuali şi oameni de rând, români şi maghiari,
din Covasna şi Harghita .
Analiza va pune în lumină, de asemenea, proble
matica românilor minoritari -aşa cum a apămt în dezbater
ile şi sesiunile ştiinţifice, în documentele, lucrările şi pub
licistica românească, dar şi în mass-media românească, dis
cursul maghiar în presă, la radio şi TV prin reprezentanţii
maghiari din guvern şi parlament.

În aprecierea tipului de relaţii specifice între români
şi maghiari, în volumul .. S. O.S. - românii din Covasna şi
Harghita " (Maria Cobianu-Băcanu, 1 998) demonstram că
acestea se înscriu în principiul " piramidei ", adică la vârful
conducerii politice, economice, administrative, liderii
maghiari promovează relaţiile de dominaţie, de subordo
nare a etniei române în virtutea ponderii numerice
covârşitoare, a unei aşa zise " superiorită(i etnice ", a
" drepturilor istorice ", pe când Ia nivelul de bază, în viaţa
de toate zilele, românii şi maghiarii convieţuiesc, cel mai
adesea, după nonnele bunului simţ, ale vecinătăţii şi res
pectului reciproc. Spunem . . cel mai adesea " pentru că şi
aici, după orice val de îndoctrinare şi hiperetnicizare a dis
cursului liderilor politici maghiari consecinţele nu întârzic
să se facă simţite în raporturile interindividuale. Oamenii
d e rând dev in mai dislan ţi, mai reci, i ar intelectual i i mai

În demersul ştiinţific de faţă pornim de Ia trei teze
cu caracter axiomatic, sinteze ale investigaţiilor de teren şi
ale literaturii problemei din Covasna şi Harghita:
1 ). Principalele trăsături identitare pozitive ale etnotipului
românului sunt: bunătate, naivitate, răbdare, toleranţă, mo
destie, omenie, generozitate, respect, înţelegere, cumpătare,
hămicie, profesionalism, prietenie, ospitalitate. Ele reflectă
profilul psiho-socio-cultural şi moral ai_ popomlui român
format şi verificat de-a lungul istoriei. In virtutea acestor
trăsături, ne permitem să definim România ca un pol de sta
bilitate în Europa Centrală şi Sud-Estică.
2). Românii din Covasna ş i Harghita sunt minoritari aici,

nu au o relevanţă numcridt, dar au u rdcvan\ă id e n t itar
naţională, i de nt i tar nom inalil, adică oriciit de puţini ar fi, ci

radical i şi mai împătimiţi in st i l u l de a se rapotta la rom;îni ,
d e a i mp un e n:vendicări �i de a s e pl:inge la l(mlri lc inlcr
nal i onalc cfl î:?i p i erd idemi tatea, pc care , de tapt, şi-o con
solilkaz� eu ficcm·c z.i .

Cu timpul, de la principiul .,piramidei " in can:
numai liderii din conducerea centrală moddcnzl\ compor-
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dau numele na(ici, reprezintă naţiunea rom{mă, �i pri n
nceasm, trehuie să se bucure d�,; l <,;�pcctul şi consideraţia
datur<� l�· intreg i i naţ i u n i rnmilne, majorităţii a�a cum se
prevede şi în documentele intema!iona le.

1 ) . Român i t �� magluaru

.
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de

bun;'\ crcdinţit, cei . . m:atinşi "

MARIA COBIANU-BĂCANU, IOAN LĂCĂTUŞU
de doctrinele un singur nivel. Raţiunile pentru .. umeraş . .
sunt multiple. Una dintre ele este aceea a necesităţii creş
terii capacităţii de conducere din vârf simultan cu creşterea
capacităţii de conducere a oamenilor de la bază, pc măsură
ce situaţia devine mai complexă şi cere acţiuni şi schimbări
rapide in modelele de organizare şi de acţiune. Trecerea de
la . . umeraş · · la .. 1-e(ea ", unde fiecare discută ca de la egal
la egal cu celălalt in condiţii fireşti, de reciprocitate şi
înţelegere totală pentru realizarea scopurilor propuse, trans
pusă in practica politică a Programului U.D.M.R., este o
chestiune doar de timp, de radicalizare şi inoculare a ide
ologici identitare dominante la nivelul indivizilor. Potrivit
ace�tui model de relaţii organizaţionale şi de conducere
experimentat cu succes în leadership-ul industrial european
(H. Mintzberg. 1 979) actul de conducere şi de execuţie
devine tot mai eficient şi mai organic legat unul de celălalt
Aplicat în domeniul politic, el îşi dovedeşte eficienţa în
sensul că face pe toţi membrii unui grup, ai unei instituţii,
organizaţii, să reacţioneze ca unul la cererea liderilor. Or,
sloganele impuse la ultimele forumuri de . . const111ire de jos
În sus a societăţii civile " (Katona Adam), de . . a organiza
cât mai multe .forumuri pe tema autonomiei ca1-e să .fim
cţioneze dejos În sus " (preotul Krisbai Imre ), indica toc
mai orientarea spre această nouă strategie, spre acest nou
model de acţiune.

asumare pe cont propriu, monoetnică a unor instituţii cu
caracter larg societal.

.. Maghiarul de azi are conştiin(a nemodificată de
acum 8() de ani că Transilvania ii apar(ine şi i-a aparţinut
Întotdeauna. Această conştiinţă Îi este inoculată În şcoli,
prin manualele de istorie. literatură. În familie prin edu
catie, in jnstituţiile culturale şi prin biserică - spune un
român. In memoria lor colectiră. mereu împrospătată,
Ardealul este pământ unguresc. Ţara este a celor ce stăpâ
nesc economic. Şi aici stau bine. Ardealul este impânzit cu
.firme ungureşti În spatele cărora se află capital ungar
majoritm; iar pământul din agricultw:ă maghiarii îl cum
pără metru pătrat cu metru pătrat. In consecinţă, logic,
cine stăpâneşte economic dictează şi limba. Ca atare, pen
tru angajm-e, În orice loc de muncă a inten•enit criteriul
eliminatoriu limba maghiară. Până la impunerea ei ca
limbă oficială nu mai este decât un pas ".
Totuşi, în legătură cu utilizarea limbii materne a
minorităţilor, se cuvine să stăruim asupra unor nuanţe
cuprinse în documentele internaţionale. dar pe care ma
ghiarii nu sunt interesaţi să le ia în seamă pentru că nu-i
servesc. Iată ce spune dr. Ion Diaconu (Minorităţile, IRDO,
1 996), cercetător la Institutul Român pentru Drepturile
Omului (lRDO) în legătură cu acest fapt. El arată că nici
unul din documentele internaţionale care se ocupă de
această problemă -Documentul de la Copenhaga din 1 990,
Declaratia ONU din 1 992, Conventia Cadru a Consiliului
Europei din 1 994- nu cere r�cunoaşterea l imbilor
minorităţilor naţionale ca limbi oficiale, limbi ale tribuna
lelor sau ale autorităţilor publice (Minorităţile. Statut. Per
spective, 1 996, p. 1 1 4- 1 1 6), ci ca statele să se străduiască să
le asigure. El dă şi explicaţia de ce şi această argumentare
se potriveşte şi la situaţia noastră. " Experienţa istorică

Dacă la aceasta se adaugă intensificarea propagan
dei naţionalist-istorice şi naţionalist-patriotice a liderilor cu
privire la . . zilele minunate " care, mai devreme sau mai
târziu, vor trebui să vină odată cu Noua Europă, cu Europa
Regiunilor, în care maghiarilor trebuie să li se facă dreptate
după .. Dictatul de la Trianon " -atunci cercetătorul arc ima
ginea cât se poate de reală a relaţiilor interetnice dintre
maghiari şi români şi a coeficientului lor de stabilitate în
zonă şi în ţară.

arată că problemele folosirii limbilor materne aufost ade
sea exacerbate pentru a masca tendinţele naţionaliste şi
separatiste, iar statele au ră.1p�ms uneori prin limitarea sau
negarea drepturilor lingvistice. Se impune să se realizeze
un echilib111 intre d1-eptul .fiecărei persoane de a folosi
limba maternă şi interesele de ansamblu ale societăţii "(p.
1 1 8).

În momentul de faţă, se desfăşoară un accentuat
proces de creştere a ofensivei maghiare de a impune reven
dicări îmbrăcate în haina modernă a drepturilor mino
rităţilor naţionale, revţndicări care neglijează sau lezează
drepturile majorităţii. In acest context, de tensiune a solici
tărilor, vom analiza starea de spirit, insatisfacţiilc, dezamă
girile şi lipsa de orizont a populaţiei româneşti privind
condiţia şi destinul ei într-o zonă în care monoculturalitatea
maghiară se impune tot mai mult, U.D.M.R.-ului, se pro
nunţă pentru convieţuire paşnică, înţelegere şi respectul
reciproc al culturii, limbii şi religiei .. celuilalt ", în satele şi
oraşele în care trăiesc de când se ştiu.

O altă idee subliniată de subiectii români din Co
vasna şi Harghita a fost că perspectiva de a subordona
Poliţia primarului maghiar va slăbi şi mai mult forţa, capa
citatea de a conserva românitatea cu ajutorul statului de
drept. Ştiută fiind aversiunea maghiarilor faţă de armată numită .. annată de ocupaţie ", poliţie şi biserică, demili�
rizarea populaţiei .. le va da apă la moară săfacă orice ". In
plus, primarii şi funcţionarii publici maghiari din zonă cer
loialitate faţă de ideile şi principiile UDMR-ului, propun
pace şi armonie în condiţiile lor, adică .. stând cu grumazul
plecat ". De aceea, în ultima vreme, cultivă relaţiile cu ro
mânii dispuşi să cedeze pentru a-i scoate în faţă când au
nevoie. .. Ei regizează totul in viaţa socială în faţa

Pentru înţelegerea contextului în care se desfăşoară
relaţiile interetnice din Covasna şi Harghita, cele mai rele
vante sunt aprecierile localnicilor: intelectuali, lideri cultur
ali, sociali, cadre didactice sau sluj itori ai bisericii şi
oameni de rând, români şi maghiari.
În concepţia subiecţilor români, în Covasna şi Har
ghita autonomia pe criterii etnice este realizată, este, de
fapt, împlinită. Românilor nu li se mai oferă instrumente
legale de contracarare a ei. Maghiarii vor s-o şi lcgalizeze
ca să nu mai aibă probleme, ceea ce, probabil, vor obţine
prin Legea Administraţiei Publice ce se va vota în Par
lament. A utonomi a se observă l a tot pasul, inscrirţii � i l i ng

"
"străinilor din a(ara judeţului sau din afara ţării pentru a
oferi o imagine convenabilă lor. Când vin reprezentanţi din
afară aleg şcolile, aleg elevii şi pregătesc răspunsurile ",
La Covasna, ungurii au cerut ca Direcţia Judeţeană
a Arhivelor Naţionale să tic subordonată Consiliul ui Local,
spune un subiect.

ve, nume de strilzi, de instituţii în limba maghiară. " In tirnp
ce gu vernantii ezi/ti s'i elabureze o legislaţie care sci U{Wre

Ziarele I I I>Og.hiar�· - spun cu nliduf românii uin
C ova sna şi H arghita - stult în c�.:a mai mare parte anti
româneşti, antinaţionale, anlislltlale, anticonstin1ţionalc. Şi
acest lunu îl pualc vcrilka oricine ştie maghiara .

dreptul la identitate al românilor minoritari, spune un
!Otntin tiin 8f l Tiu:·oJghe, ll'lllghiurii se or�ani:.::eu:.:.iÎ cu 1111
zel fără precedent in totfelul de inslilu(ii şi organiza( ii ,l,'ll
vernamenrale. non-gm·ernamentale. cil 'ice etc. şi fi:.lc: in ele
.
o po/ir;,,,; mo[!.hiani d,, mwnu fiu ·ului . A s l ll:l. Uibliul<.:<.:•l

Judeţeană a devenit bibliotecă maghiară, Muzeul Jmk:1can
a devenit Muzeul Naţional Secuiesc şi nici un guvern nu a
luat atitudine f.1ţă de acest separatism, l�1ţă Jc a<.:<.:aslă

dar nu li s-a aprobat.
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Ungurii au prins ni din.lfJ/l! F:umpa hate vânt priel
nic eemru ei ". A<.:um1 fiind în NATQl pr�?t'?!!!ii!�; Stalului
Ungar şi ale maghiarilor dm R om;în i a vor creşte în ceea ce

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Judetele Covasna şi Harghita, sub semnul instabilitătii relatiilor etnice

�riveşte revendic.ările . . În schi ':lb, în satele cu români pu
ţim, care au sufent pe timpul lUI Horthy, acestora le e teamă
să-şi afirme identitatea, să ceară dreptul lor la şcoală în
limba română, de reacţia maghiarilor. " Dacă cereţi şcoală
În limba română - i-au ameninţat ungurii pe românii dintr
un sat - vă dăm foc! ".
Deşi au o situaţie bună şi prosperă ca minoritate,
ma�hiarii stau numai în reclamaţii la organismele inter
naţiOnale la adresa guvernului şi statului român. Reactiile
liderilor lor, Marko Bela şi Gyor,gy Frunda, la afirmaţi� lui
Clinton, Preşedintele SUA că " România este un model de
relaţii interetnice ", rămân antologice pentru înverşunarea
cu care neagă totul. Marko Bela: " Nu sunt de acord că
România este un model de relatii interetnice. Autoritătile
române s-au oprit la nivel de int�nţii. Nu mai sunt mulţu;nit
cu bunele intenţii. Nu vrem să.fim mângâiaţi la cap că am
obţinut drepturi... ". G. Frunda: " Nu acceptăm să .fim nota
de bună purtare a Guvernului Român. Respingem politica
duplicitară a României. Problemele minorităţilor naţio
nale să fie rezolvate. . . Refitzăm să fim doar vitrina de
export a Guvernului Român " etc. (ProTV, 2 1 .04. . 1 999).
Aflaţi în defensivă tot timpul în faţa valului
crescând de pretenţi ale maghiarilor cu care se află la gu
vernare, românii guvernanţi acoperă, ascund situaţiile dra
matice ale românilor minoritari, umilintele la care suntem
expuşi ca neam şi popor în propria ţară. be pildă, maghiarii
sfidează Istoria României. Oficial, manualele sunt româ
neşti, dar în fapt vin cu Istoria Maghiarilor. În această situ
aţie, educaţia în spiritul istoriei reale de către tânăra gene
raţie de români şi unguri se impune cu necesitate.
Maghiarii exclud profesorii români în învăţarea
corectă a limbii române în şcoli. Aşa se ajunge la formulări
ca: " De sărbători, copiii de maghiari urăsc pe la casele
oamenilor", sau " nu vrem să.fim mângâiaţi la cap ".
Statul de drept român nu şi-a intrat în drepturi, spun
românii din Covasna şi Harghita. Datorită timidităţii şi
temei de reacţia agresivă a maghiarilor se încalcă prevederi
constituţionale, nu se iau măsuri la timp de sancţionare a
celor ce nu respectă legea.

tră ţară, cât şi maghiarii care prin spiritul lor dominator şi
agresiv s-au impus şi au supus pe români, ştirbind demni
tatea lor natională.
Subiectii vorbesc de un context în care
'
indiferenţa şi complicitat�a guvernelor cu maghiarii şi-au
pus puternic amprenta asupra eyoluţiei negative a ţării
împotriva intereselor naţionale. .,In timp ce ungurii ştiu ce
vor - �pune apăsat un român - noi nu ştim sau nu avem
curaj să spunem. Ne temem ".
De aceea, românii propun o mai consistentă edu
caţie în spirit naţional, iar studenţii din A.S.C.O.R.
(Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români) fonnu
lează imperativul apariţiei unei mişcări etnospirituale
româneşti care să unească pe cei din Covasna şi Harghita
cu fraţii de peste Carpaţi, în vederea unei strategii de păs
trare a identităţii etnice româneşti, a limbii, culturii, cre
dinţei, datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti.
În ceea ce priveşte perspectiva evoluţiei relaţiilor
dintre români şi maghiari, românii intervievaţi resping cu
fennitate autonomia pe criterii etnice, proiectele maghiare
de regionalizare, federalizare a României, ca şi ideile de co
suveranitate, de spaţiu de complementaritate sau de fluidi
zare a frontierelor dintre România şi Ungaria cu care în
cearcă să ne ,.familiarizeze " teoreticienii maghiari şi
susţinătorii lor din ţară şi de afară.
Să urmărim, în continuare, opiniile şi viziunea
maghiarilor asupra relaţiilor interetnice români-maghiari şi
anume a intelectualilor maghiari. Discursul maghiar cu pri
vire la relaţiile interetnice români-maghiari debutează, cel
mai adesea, cu un set de insatisfacţii, reproşuri datorate ne
acordării drepturilor reclamate şi cu etichetarea de naţiona
lism şi şovinism exagerat a politicii româneşti în acest
domeniu. Mai mult, guvemele româneşti sunt bănuite că
vor să schimbe structura etnică a localităţilor prin Biserica
Ortodoxă, jandarmerie, poliţie, armată sau cu orice anga
jare a unui cadru de specialitate într-o instituţie din zonă.
Cea mai frecventă temă adusă în discuţie de
subiecţii maghiari este cea a separării învăţământului şi a
înfiinţării universităţii maghiare. După opinia lor, redată ca
stare, inclusiv cu unele erori de exprimare, asupra cărora nu
am intervenit, pentru a lăsa cât mai curată formularea:
" Orice predare a ştiinţei în altă limbă Înseamnă sărăcirea
limbii materne. Despărţirea fizică a elevilor maghiari de
cei români. din şcoli se justifică după istorie şi tradiţiile
specifice. Intr-o societate etnic pură (!) este mai bine.
Organizarea proprie ne dă sentimentul de «acasă''· Când
sunt elevi diferiţi, încep diferenţele. Cei slabi sunt loviţi mai
tare. Ei se simt mai străini. Au o psihologie aparte. Sunt
mai sensibili ".

Tot cu privire la atribuţiile statului, românii afirmă
că în ultimii 1 O ani, instituţiile lui nu au mai făcut educaţie
patriotică şi naţională, nici şcoala, nici mass media, mai
ales TV care a devenit mai degrabă un instrument aservit
occidentului decât culturii şi fiinţei naţionale.
Românii se maghiarizează pentru că instituţiile de
stat care trebuie să se ocupe de educaţia şi formarea lor cul
turală în spiritul românităţii sunt în mâinile ungurilor, care
nu au interes să le înfiinteze unde nu sunt sau să le dezvolte
unde sunt. Şcoala, cămi�ul cultural, biblioteca - instituţii cu
adâncă misiune formativ identitară românească - lipsesc în
multe sate din Covasna şi Harghita, ceea ce conduce la re
ducerea ponderii intelectualităţii româneşti şi la scăderea
nivelului cultural şi de instrucţie a populaţiei româneşti stare convenabilă pentru maghiari pentru că în acest fel pot
fi mai uşor stăpâniţi, dominaţi.

Un alt subiect maghiar pune în lumină şi mai
convingător nevoia maghiarilor de separare: " Existau şi
Înainte de '89 probleme etnice, dar nu erau la suprafaţă. ca
acum. Sunt diferenţe În aspiraţiile etniilor cu rădăcini În
convieţuirea de sute de ani. Aspiraţiile arji: un separatism,
adică .folosirea neîngrădită a limqii materne, admiterea ei
Înjustiţie, problema inscripţiilor. In Academia Română, cei
1. 700.000 maghiari nu au reprezentanţi. Multe probleme s
ar rezolva cu modificarea Legii învăţământului, cu reala
autonomie locală care nu există. Legea Învăţământului
actuală este cinică (septembrie 1 996). Cei ce termină
şcoala în altă limbă au şansefoarfP rPduse. Asţfe/. maghi
arii .\unt .fiJr{a{i, sunt cunstninşi sâ Înve(e limlw mmânâ.

Scade accesul la cultura română în lipsa instituţiilor
educative şi culturale atât al românilor marginalizaţi şi a
nalfabeţi, cât şi al maghiarilor care vor să se afirme în

Român ia �i în cultura română.

În legătură cu fcnom en u 1 crest:ilnd dt: maghiarizarc
n românilor din satele harghitcnc şi covilsncne, românii, su
biecţi ai cercet.irii noasln;, exprimă o profundi1 mâhnire �i
ncmul!umire şi consideră act:astă sl<tre de lucruri cu . . o
mare tragedie na{ionalci · · de care se fac vinova(i al âl gu 
vem;mf.ii care n-au creat condiţii economice, sociale, insti
tuţionale de păstrare a identitf1[ii rmn;"m e� l i in propria noas-

1\sle.fiwrte greu su i'n veţt limba română. Profi�.wrii maghi
ari crmo.w:jiwrle hine Iimha 1vrndnu şi au metode hune ".
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În priv i nta i �t.-.ri,�i, maghiarii au. de asemenea,
obiecţii de tipul : " !l.fanualul trelntie sâ .fie l�toria Româ
nilor şi nu fslori" RonuÎniâ Ficcmt' i�i prcdâ şi istoria sa.
l'uteam .l"â

em

i}:;r1:·;:; i/·1 Ungaria,
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dar mt am .Ji"icul-o.

MARIA COBIANU-BĂCANU, IOAN LĂCĂTUŞU

Am insistat mai mult asupra cadrului legislativ
international pentru că el ne va ajuta să înţelegem şi să
intetŢJretăm mai adecvat cerinţele minorităţii maghiare în
raport cu legea naţională şi dreptul internaţional.

Diferenţa dintre noi şi români este că noi suntem cu o cul
turăfonnată de sute de ani, cu instituţii care au fost desfi
inţate ".
Dispreţul deschis afinnat faţă de limba română al
unui cadru didactic de conducere rezultă, fără comentarii,
din răspunsul la intrebarea dacă familia incurajeaz.ă, in gen
eral, învăţarea limbii române de către copii: " In familie
vorbim limba maghiară. N-o să ne schimbăm limba de dra
gul înrăţării limbii române ".

Pentru a aprecia corect . . temperatura " relaţiilor
interetnice promovate de maghiari faţă de români, redăm,
în continuare, principalele teme ale discursului liderilor
maghiari apărute în presa de limbă maghiară, teme deve
nite constante, chiar obsesii ale strategiei CDMR în prezent
şi în perspectivă.

1 ) . Aspiraţia de AUTONOMIE. o autonomie în trei
trepte, adică individuală. culturală-administrativă şi terito
rială pe criterii etnice. Un prim succes considerat de ei este
că au oficializat aceste drepturi, adică le-au adus la
cunoştinţa opiniei publice, iar acum unnează să lupte pen
tru a le realiza în practică. Autonomia " Pământului Secu
iesc " este primul pas spre autoguvernare, urmat apoi de
autodetenninare. Temeiul social-istoric al dreptului la
autonomie, autoguvernare şi autodetenninare: " Noi nu
suntem o etnie, nişte parveniţi, ci un popor formator de
stat, .fapt pentru care cerem autonomie ş_i autoguvernare
proprie ". CHARTA AUTODETERMINARII TRANSIL
VANIEI este documentul care sintetizează concepţia şi
strategia pe verticală şi orizontală a relaţiilor dintre ma
ghiari şi români la nivel statal şi interindividual, între mino
rităţi şi majoritate.

Pretenţia de a avea organe legislative paralele cu
cele ale statului român este şi ea la fel de transparentă in
opiniile maghiarilor: . . Maghiarii nu au legiferat legi care
să aducă atingere limbii române. Dar românii au legi care
ne ating pe noi, minoritari!, legi cu care nu suntem de
acord. Să nu ne jignească În identitatea IJOastră. Majori
tari! ne impun legile, nu noi le impunem. In practica euro
peană este (?). Noi nu am cerut ".
Contestări le maghiarilor continuă după leit-motivul
recunoscut deja, devenit " model" cultural imuabil:
" România nu este stat naţional. Nu ne asigură drepturi
minime de conservare a limbii, a culturii. Noi cerem drep
turi colective. Autonomia secui/ar este de sute de ani. Se
cuii nu s-au identificat ca secui că sunt maghiari ".
Să ne oprim puţin la " drepturile minime " de con
servare a identităţii etnice, printre care şi " drepturile colec
tive ". Să lămurim această cerinţă din perspective documen
telor internationale comentate de Ion Diaconu in lucrarea
amintită (p.b 1 1 38). În Convenţia cadru a Consiliului
Europei din 1 994 - spune autorul - nu sunt avute in vedere
drepturi colective ale minorităţilor. Drepturile de grup sunt
excluse singura soluţie este protecţia drepturilor individu
ale ale membrilor comunităţilor. Cei care susţin teza drep
turilor colective pornesc de la fonnularea cuprinsă în art. 27
al Pactului International asupra drepturilor civile şi politice
din 1 996 privind exercitarea drepturilor respective " în co
mun cu alţi membri ai grupului lor".

2). POPOR, COMUNITATE, 1\A TIUNE -sunt
noţiunile cu care ei operează în limbajul politic şi cotidian
pentru a se autodefini. Contrar uzantelor internationale în
vigoare la care recurg de obicei, maghiarii, se ap�eciază pe
teritoriul României ca popor, comunitate şi chiar naţiune ca pe vremea defunctului Imperiu Austro-Ungar. " Spre
deosebire de minoritate, spune Ion Diaconu în lucrarea
amintită, de regulâ. un popor se află În majoritate pe teri
toriu/ luat în consideraţie (În cazu/ nostru, România, n. ns.
M C. B); el cuprinde şi persoane de alte origini etnice care
.fiindpuţin numeroase sau prea dispersate nu se pot prevala
de statutul de minoritate. Pe acelaşi teritoriu, un popor
poate să convieţuiască şi de regulă convieţuieşte cu mino
rităţi etnice, lingvistice sau religioase " (Ion Diaconu, p.
1 9 1 - 1 92). Sfidând realitatea cea mai elementară, în această
ordine de idei, U.szlo Tokes ii îndeamnă pe coetnicii săi
" să se raporteze la mmâni ca de la naţiune la naţiune, de
la popor la popor ". pentru a-şi demonstra superioritatea
istorică

În plus, chiar şi drepturile persoanelor care fac parte
din minorităţi pot face obiectul restricţiilor prevăzute în
documentele internationale în măsura în care asemenea
restricţii se aplică hituror cetăţenilor statului respectiv.
Având în vedere că valorile protejate prin asemenea res
tricţii - ordinea publică, siguranţa naţională, morala, drep
turile şi libertăţile altor persoane - au un caracter general şi
sunt în interesul tuturor, restricţiile trebuie să se aplice
tuturor cetăţenilor unui stat.

3). O altă temă de_ larg răsunt;t în presa maghiară
este cea a REGIONALIZARII ROMANIEI, pornind de la
teza că o Europă a regiunilor implică şi o Românie a regiu
nilor. Alinierea la acest proces _este vitală pentru aşa-zisa
COMUNITATE MAGHIARA. De ce regionalizare?
Pentru că ea este singura posibilitate de modernizare şi
restaurare a statului român, după liderii maghiari. Cum?
Prin înscrierea întâi a Transilvaniei mult mai occidentală
decât Regatul în acest proces european. Maghiarii con
diţionează însăşi aderarea României la UE de nivelul de
dezvoltare a regiunilor şi de integrarea iniţială a Tran-sil

O altă obligaţie a persoanelor care fac parte din mi
noritătile nationale înscrisă în Conventia cadru din 1 994
este a�eea d� " a re�pecta legislaţia naţfonală şi drepturile
altor persoane, îndeosebi ale persoanelor care fac parte
din majoritate sau din alte minorităţi naţionale (ari. 20) ca
şi aceea de a respecta Constituţia şi de a manifesta loiali
tate şifidelitatefaţă de {ara În care trăiesc, îndeplinindu-şi
îndatoririlefaţă de ea. In mod direct, obligaţia de loialitate
înseamnă că persoanele care fac parte din minorităţi nu
trebuie să întreprindă nici un fel de acţiuni împotriva stat

ceea ce priveşte .\·ureranirafPa.
integritatea teriturialci şi independenţa politică a srarclor
(art. 2 1). Sci nu se ang.:ţj."�.":<" in at:fil.mi .-·an' sâ le p111ui i/·1
pericol " .

va n iei în Europa Regională.

ului din care fac parte i/1

Î n ceea c e pri ve�te stntcl c cnrc n u m �norit�li pe teri
tOiiul altor state, d oc ume n te l e internaponalc prev rt d că n.ic.i
una din prevederile lor nu poa te ti interpretată ca impl icilnd
dreptul de a se angaja în vr�·o aetivitate sau 1.it: a c omi te un
act c ontrar drcpnJl u i i ntem:'lţ ional şi, îndeosebi, contrd.I' in
tegrităţii tet ih.ltialc a �t<t tdur, iar in atitudinea faţl!. d e mino
rităţi ar trebui stab i l it şi respectat un anumit cod de cond uită
a statelor pe care să-I respecte părţile.
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4). ( \�re l a t ii cu Jegional!zarea apare idecn
F E D E R A L I Z i\ R TT ROMANIEI . In aceast1l pri vinţă ,
maghiari i alirnl[l că aflaţi în .. spa�rnele s t il tu h1 i naţional",
români i nu acccpti'i tcclcrali.Lar�'a. Tr.lind suh "vmja nnţion
alismului rorn;i.ncsc" ei vor mni degrabă balci!niza-rca
Transilvaniei decât teclerali71lrcn c i . Ca a�piralii de vii-tor,
mn ghia ri i sp�·ră ca in secolul XXT, noua l'omuni tate euro
pean ă sll obtiHă. posibilitatea mult d orită de " a vindeca
l 'llnll primilâ prin Dictatul de fu Triwwn " . Acesta ar ti un
avantaj a l Ungariei prin adcmrea la UE.
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Judeţele Covasna şi Harghita, sub semnul instabilităţii relaţiilor etnice
5). UNIVERSITATE ÎN LIMBA MAGHIARĂ şi
nu universitate multiculturală. " Nu ne trebuie o astfel de
multiculturalitate. O prostie mai mare ca aceasta nici că
există În lume " - afinnă maghiarii. De aceea, ,. UDMR nu
trebuie să renunţe nici În ruptul capului la programul său,
la revendicarea Universităţii Bolyai În limba maghiară ".
6). Abordarea DUBLEI CETĂŢENI I pentru ce
tăţenii maghiari din afara graniţelor Ungariei printr-o
rezolvare tranzitorie: asigurarea statutului de protectorat
pentru maghiarii ce trăiesc în afara graniţelor, după mod
elul Austriei în Tirolul de sud.

GRUPAREA POLITIC Ă ALTERNATIV Ă care să
funcţioneze în cadrul UDMR având ca obiectiv crearea
autonomiei pe criterii etnice.
Am prezentat în linii generale sistemul de priorităţi,
constante, ale strategici identitare a maghiarilor care, atât
pro);,'Tamatic cât şi prin acţiuni, tind să se raporteze la ro
mâni ca de la naţiune la naţiune, ca de la popor la popor,
încălcând atât Constituţia României cât şi documentele
internaţionale, intenţii ce vizează diviziunea puterii şi
suveranităţii de stat pc baze etnice, cu efecte asupra suve
ranităţii, independenţei şi integrităţii statului naţional unitar
român.
În condiţiile de mai sus, relaţiile interetnice ma
ghiari-români, evident, sunt departe de a fi annonioase şi
de a inspira o deplină stabilitate în ţară şi în zonă.

7). Hotărârile Forumurilor de la Cernatu de Jos şi
f:viiercurea Nirajului, apelurile, mesajele se referă la
INNOIREA UDMR-ului, autonomie, autoguvernare, drep
turi comunitare, universitate maghiară, integrare euro
peană, integrare economico-politică maghiara-ungară,
retrocedarea bunurilor bisericeşti şi comunitare.
8). PROTESTELE ÎMPOTRIVA EPISCOPIEI
ORTODOXE DE COVASNA ŞI HARGHITA pentru că a
primit un hotel, o cantină şi un spaţiu pentru un centru ecu
menic, se extind în zona eterată a semnificaţiilor acestei
instituţii religioase româneşti. Prin Episcopia Ortodoxă de
Covasna şi Harghita, maghiarii văd o intenţie de români
zare prin to,ate mijloacele a aşa-zisului , . Străbun Pământ
Secuiesc ". In acest sens, în ziare se scrie: Maghiarii au
acceptat ceea ce cu ani În urmă nici nu au visat: că bas
Iionul puternic al catolicismului din Ardeal; considerat afi
Miercurea Ciuc. va fi hastionul Episcopiei Ortodoxe. Pe
Pământul Secuiese se desfăşoară o politică intenţionată de
modţ{tcare a compoziţiei etnice, folosindu-se de biserica
ortodoxă, armată şi poliţie ".

Să unnărim, în continuare, " reacţia " românilor la
acest tir bine regizat de revendicări, ca şi la presiunile inviz
ibile de ordin psihologic, moral, intelectual, dar şi la cele
vizibile sociale, economice, exercitate de organele locale
de etnie maghiară asupra lor.
Strategia identitară a românilor din Covasna şi
Harghita a pornit de la luarea în consideraţie a câtorva para
metrii obiectivi şi subiectivi:

,.

- maghiarii sunt majoritari în zonă, solidari, au o
forţă economică şi financiară mai puternică, dispun de
mijloace şi instituţii culturale multiple, primesc un sub
stanţial sprijin logistic, financiar şi moral din afara
graniţelor, au o politică identitară foarte a);,'Tesivă care neagă
toate Tratatele de pace care i-au . ciuntit " şi dezavantajat;
.

- românii sunt minoritari aici, mai puţin solidari, cu
o forţă economică şi financiară slabă, cu puţine instituţii şi
mijloace culturale, fără un sprijin consecvent şi consistent
din partea guvernelor, parlamentului sau al diasporei, to
tuşi, conştienţi că fac parte din naţiunea mamă şi că această
apartenenţă le dă dreptul de a-şi păstra cu demnitate identi
tatea etnică, limba, cultura, religia, datinile şi obiceiurile
strămoşeşti.
Într-un context interetnic de dczavantajaţi, românii
minoritari au un singur atu, conştiinţa. că ei sunt aici acasă
şi că dincolo de Carpaţi este ţara mamă, sunt fraţii români
cu care împărtăşesc aceeaşi limbă, cultură şi religie, viaţă
spirituală şi economică. Cu această coloană a infinitului"
"
în suflet, o mână de intelectuali entuziaşti din Covasna şi
Harghita şi-au propus să urce " Golgota " dăinuirii români
lor şi a românităţii în pofida tuturor greutăţilor ce le vor sta
în cale. Prin eforturile lor, într-un mediu mai mult ostil
decât omenos, ei ţin aprinsă candela românismului prin
cuvânt şi faptă, stăruinţă şi năzuinţă.

- proteste faţă de colonizarea cu militari şi poliţişti
ca modalitate rapidă (pe lângă căsătorii) de românizare a
Transilvaniei.
- proteste împotriva " sentintelor nedrepte şi dis
criminatorii " din " Procesul Agache , din procesele de la
Tg. Secuiesc şi Tg. Mureş.
"

- proteste împotriva Procuraturii din Braşov care a
citat unii reprezentanţi de la Forumul de la Cernatu de Jos
(pentru atacurile extremiste la adresa Constitu�ei, art. 1:
România este stat naţional, unitar... n.ns).
- proteste împotriva presei centrale care , . incinge
cuptorul naţionalismului românesc ".
Şirul protestelor poate continua, dar ne oprim aici.
9). În legătură cu războiul din Balcani, UDMR a dat
o Declaraţie prin care a luat printre primii apărarea dreptu
lui la autodetenninare a natiunilor ce au constituit fosta
Iugoslavie, considerând că este importantă stabilirea
autonomiei teritoriale a minorităţilor în majoritate albaneze
din Kosovo, suspendată unilateral, în scopul păstrării sta
bilităţii spaţiului din Europa Centrală şi Răsăritean�,
respectiv a soluţionării situaţiei minorităţilor albaneze dm
Iugoslavia.

Cum am început migăloasa lucrare de afinnare a
identităţii româneşti după un val de crime şi fărădelegi ce
ameninţau să-i mistuie în perioada decembrie "89 iunie
' 90?

În primul rând, prin organizarea unor activităţi cul
turale şi spirituale, ştiut fiind că un popor fără cultură şi
viaţă suflete?scă este ca o gloată care poate fi uşor cucerită
şi stăpânită. In acest sens, s-a iniţiat o intensă activitate pub
licistică prin presă şi lucrări cu tematică istorică ce vizau
" r�·,·up�·rwHI /rn·utului şi reconsfituh·,,o id.-mtitâţii " . Efor

1 0). Abordarea unei NOI STRATEGII DE ACŢI
UNE pentru realizarea programului UDMR de auto-nomie,
autoguvernare şi autodetenninare: trecerea de la sistemul
pimmictal pri n cel de umeraş la cel de retea, aşa cum l-am

i nterpretat în ptima p arte a expunerii. Cum? Prin constm ·
i rca " de ios În sus " n societălii civile ( Katonn Adam).
Ow:ii mi s e v a obţine f'e ("t'Ji f1arlanwnrare, automJI'I'IÎa l'a
ji câytigatâ printr-o tnişcare dC' jos " ( Krishai lmre). l'rin
cipalul !el cxprimnt de maghiari în presă este (]\: �� urgan i n1
ci\t mai multe forutnuri pc tema autunu1 1 1 ici care si\ ti.m�
qiunczc de jos în su s . In acest sens, 40 de mcmbti ni
Ul>M}{ doresc sn in liin(C/.c in j uJqclc din Transilvania

tul românilor uc afirmare şi păstrare a propti ei lor iden ti tăţi i
.. tradus " de concetăţe n i i maghiari şi secui ca " acţiu
,,P ,mtimaEţhiarii " . Dar român i i , tol mai împuţinaţi dupfl
' 89, nu s-au dat hăt.1 1[i �i nici nu s-au oprit din d.L1.1111. Au
intreprins Llll vma �el Jc aqiuu..i lk' u1ganin1re instin1ţionalil
al dirLii nudeu l-a constitu it T.1p,a C�ultl.ll"oi- Creşlinii
" /lndrei Şaguno " . l'rimul Buletin al L igi i Cultural Crcţ;
tinc apărut în 1 998 la Sffintu Gheorghe relevă cu mă1cstnc

a li1sl

..
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MARIA COBIANU-BĂCANU, IOAN LĂCĂTUŞU
evolutiile crescânde ale formelor de afirmare a identitătii
romru;eşti în Covasna şi Harghita. Din acest captivant 'şi
modem " hrisov " al activităţii românilor ne vom inspira
pentru a contura " dntmul nepietntit " parcurs de ei pentru
a convinge şi pe prieteni şi pe neprieteni că tot cei românesc
nu piere şi nici nu va pieri, aici în curbura interioară a
Carpaţilor Răsăriteni.
După apariţia publicaţiilor locale româneşti

" Cuvântul Nou ", cu foaia de cultură, cuget şi simţire româ
nească " Oitu::ul ", urmată în 1 997 de " Bună ziua, Covas
na ", ziar pentru toţi covăsnenii şi " Adevăntl Harghitei ",

atenţia organizatori lor şi animatorilor de cultură
românească s-a îndreptat către sistemul de instituţii cultu
rale şi lăcaşuri bisericeşti menite să promoveze cuvântul,
gestul şi actul românesc, precum: Teatrul "Andrei
Mureşanu" din Sf. Gheorghe, Centrul de Cultură Arcuş,
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitro
polit Nicolae Colan" din subordinea Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei şi Harghitei, Ansamblul folcloric "Ciobănaşul",
case de cultură şi cămine culturale săteşti, biserici.

organizare şi păstrare a identităţii etnice, după excluderea şi
marginalizarea lor, sunt răstălmacite de o pa�e a cetă�e.nilor
maghiari şi secui ca acte îndreptate împotnva lor ŞI Iden
tităţii lor, ca încălcare a drepturilor lor pe pretinsul
" Pământ Secuiesc ". Românii din Covasna şi Harghita, in
telectuali şi oameni de rând, afirmă ferm un singur lucru: că
aici, destinul lor este legat neîndoielnic de cel al maghiar
ilor şi secuilor şi că singura soluţie rezonabilă este con
vietuirea paşnică, coopera-rea interetnică, dialogul între
etnii pentru soluţionarea problemelor sociale, economice
cu care se confruntă ţara. Ei se simt frustaţi, marginalizaţi
datorită indiferenţei guvernan-ţilor la problemele lor, la
care se adaugă strategia agresivă maghiară de separare,
enclavizare culturală, lingvistică, pe un teritoriu comllil pe
care trăiesc.
De procesul de maghiarizare crescândă al româ
nilor din sate cu populaţie covârşitor maghiară, datorită lip
sei bisericilor, şcolilor, căminelor culturale, bibliotecilor cu
carte românească, dar şi a lipsei preoţilor şi cadrelor didac
tice, a intelectualilor în general, subiecţii de cercetare româ
ni fac responsabili, în primul rând Guvernul, Parlamentul,
Preşedinţia, care n-au acţionat cu fermitate şi la timp printr
o Strategie specială pentru menţinerea românilor şi a
românităţilor în zonă.

O deosebită semnificatie o are reluarea traditiei
organizaţiei de cultură din perioada interbelică ASTRA
prin reactivarea Despărţământului ASTRA Covasna
Harghita, menit să militeze pentru promovarea ştiinţei şi
culturii, învăţământului, artei şi literaturii româneşti în ju
deţele Covasna şi Harghita, pentru racordarea CJ.!lturii ro
mâneşti din zonă la mişcarea artistică naţională. In proce
sul neîndoielnic al afirmării românilor şi românităţii în
zonă, Wl moment de cotitură 1-a constituit înfiinţarea la 24
septembrie 1 994 a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei şi instalarea în scallilul episcopal a Prea Sfinţi
tului Ioan Selejan, ierarh de aleasă condiţie intelectuală şi
simţire românească ce îşi dedică întreaga muncă şi viaţă
cauzei nobile a românilor şi credinţei ortodoxe, înălţării
acestora pe altarul binemeritat al valorilor umanităţii.

În concluzie, România are premise să fie şi chiar
este Wl pol de stabilitate în Europa Centrală şi Sud-Estică.
Prin trăsăturile intrinseci ale românilor şi strategiile lor de
convieţuire interetnică paşnică, România poate fi şi o
exportatoare de stabilitate. Dar în judeţele Covasna şi Har
ghita, datorită tendinţelor programate de separare, autono
mie şi autoguvernare ale maghiarilor, pot apărea semnele
de instabilitate ale relaţiilor interetnice, cu implicaţii asupra
suveranităţii şi securităţii naţionale.
De aceea, dimensillilea natională trebuie să răzbată
rară complexe din toate actele şi' deciziile celor ce au în
mâinile lor destinele naţiunii într-un moment când asupra
ei, a naţilUlii, se abat tentativele de destrămare în favoarea
regionalizării, federalizării, helvetizării, scoţienizării etc.
promovate de concetăţenii maghiari cu " vânt favorabil /a
pupa " din partea Europei şi a noii ordini mondiale ce se va
instaura.

Deceniul ce s-a scurs din tulburătoarea perioadă de
tranziţie a fost marcat de românii din Covasna şi Harghita
printr-o bogată activitate publicistică de lucrări de istorie,
cultură, sociologie, etnologie, arhivistică, monografii,
studii, articole, lucrări de licenţă, de masterat, de obţinere a
gradului didactic pe teme din viaţa, cultura şi istoria
românilor din zonă.

După părerea noastră, atât ne-a mai rămas: să ne
apărăm identitatea naţională, istoria şi cultura - bijuterii de
preţ, moştenite de la moşii şi strămoşii noştri, pe care avem
datoria să le lăsăm zestre, îmbogăţindu-le cu prinosul nos
tru de inteligenţă şi creativitate, nepoţilor şi stră
strănepoţilor noştri.

În raporturile lor directe cu maghiarii, românii din
Covasna şi Harghita rămân aceiaşi oameni bWli, blânzi,
prietenoşi, gata să împartă vorba şi fapta cu vecinii lor întru
liniştea şi pacea tuturor. Numai că încercările românilor de

N ote

3) DR. IoN DtACONU, Minorităţile. Statut. Perspective. Institutul
"
Român pentru Drepturile Omului", 1 996
·
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Judeţele Covasna şi Harghita, sub semnul insta bilităţii relaţiilor etnice

Abstract
Covasna and Harghita counties, under the sign of interethnical relations instability
In the Covasna and Harghita counties, because ofthc dclibcratc tcndcncics of scparation, autonomy and sclf-administration ofthe Magyars, signs
of intercthnic rclations instability may appear, with implications on thc national sovercignity and sccurity. That is why thc national dimension has to come
through ali dccds and dccisions of thosc who have in their hands, at a ccrtain moment, thc destiny of a nation, whcn thc attempts of tearing apart rush upon
the nation in favour of the regionalism process, federalization, "helvetization" etc., attempts promoted by the Hungarian origin
citizens who are
stimulated by Europe and the new world order which is to be scltlcd down.

Maria Cobianu-Băcanu
Sociolog, Dr., Institutul de Sociologie al Academiei Române
Bucureşti, Calea 1 3 septembrie, nr. 1 3
Tel. 0 1 /3232552 (domiciliu)

Ioan Lăcătuşu

Muzeograf Drd., Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan",
Sf. Gheorghe, Str. Şcolii, nr. 2
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ANGVSTIA, 4, 1 999. pag. 395-397

Căsătoria etnic-mixtă intre etnic şi religios

În decursul istoriei întâlnim diterite tipuri de fami
lie, în care structurile familiale, formale de autoritate, ro
lurile membrilor familiei şi funcţiile acesteia diferă de la un
timp la altul, în funcţie de gradul de autonomie economică
şi socială faţă de mediul înconjurător, pe care-I prezintă
familia respectivă, de întinderea rudeniei integrate şi de re
partiţia autorităţii între parteneri. Desigur că distincţia între
noţiunea de familie şi funcţionalitatea acesteia este extrem
de relativă, familia, ca şi grup social, neputând ti definită
separat de sarcinile pe care le realizează în societate decât
între anumite limite.

vom desemna câteva structuri de sprijin, forme şi moduri
de cunoaştere religioasă a acestuia, mentalităţi.
Religiozitatea exprimată de trei dimensiuni funda
mentale:
1 . comportamentul religios (exercitarea actelor de cult),
2. reprezentările religioase şi întinderea lor,

3 . trăirea religioasă (afecte, atitudini).

Schemă cadru:

Pentru sociologi studierea cuplurilor mixte înseam
nă înainte de toate un laborator de studiu al interculturali
tăţii, dar, nu trebuie ciudată nici perspectiva demografică
(de fapt juridică) a recensămintelor uniunilor mixte, care
este, inainte de toate, o măsură de înaintare a procesului de
integrare (sau asimilare); reuşita integrării presupunând o
creştere a succesiunii generaţiilor de cupluri mixte în sânul
nupţialităţii.

- Practicarea actelor periodice - reprezentări misti
co-religioase. Afecte intense ori slabe (rugăciune, gestică,
participare la cor, predică).
- Practicarea actelor periodice - reprezentări con
fuze şi amestecate cu cele laice. Afecte slabe sau nu.
- Practicarea actelor solemne, pătrunderea şi inten
sitatea religiozităţii implicate în ritualurile ocazionale (bo
tez, căsătorie, înmormântare) de ceremoniile săvârşite cu
ocazia sărbătorilor religioase sau a feluritelor rituri legate
de cultul divin, al sfinţilor (educaţia religioasă dată copiilor
în familie, catehizare etc.). Afecte puternice, slabe.

Când spunem cupluri mixte, termenul se înfăţişează
polisemic şi nu există o definiţie globalizantă a mixităţii.
Pentru a apropia complexitatea semnatică a acestor
termeni, trebuie plecat de la percepţia lor curentă. De obi
cei, se acceptă drept cuplu mixt un menaj, care presupune
parteneri de culturi diferite (arhetipul este uniunea dintre un
alb şi un negru, unde diferenţa e vizibilă), cuplul domino ".

- Practicarea actelor întâmplătoare - reprezentări
amestecate. Afecte slabe.

.,

- Absenţa actelor de cult - reprezentări laice - fără
sentimentul sacrului.

Definiţia poate fi îmbunătăţită şi din perspectivă
juridică !?are subliniază caracterul bi-naţional al căsătoriei
mixte... In tradiţia asimilaţionistă, care a existat mult timp
în societatea românească, mariajul mixt a fost perceput ca
o consacrare a adaptării străinului la comunitatea care-I
primea, punct de desăvârşire a procesului său de integrare.

- Absenţa actelor de cult - reprezentări ştiinţifice,
sentimente agnostice.
Pentru a înţelege perceperea identităţii etnice
pus următoarea întrebare:

Aş aminti doar un exemplu istoric ce priveşte dis
cursul identitar românesc; istoricul şi demograful Sabin
Manuilă aprecia: ., Românii au talentul de a asimila părţi
din popoarele cu care se Învecinează şi în acelaşi timp sunt
foarte rezistenţi faţă de tendinţele de desnaţionalizare, fie
naturale, fie artificiale, ale altorpopoare " 1 •

Vă mai simţiţi român/maghiar? De ce ? Prin ce ?

- Mai ales prin religie (77 mg. * Araci)
- De ce nu? Religia şi tăria pe care ţi-o dă faptul că trăieşti
pe pământ românesc (4 1 -50 r.* * Breţcu)
- Un singur Dumnezeu există (rugăciunea mi-o fac în ger
mană). Cred că diferenţele între religii sunt mai mult spe
culaţii popeşti (40 g. * * * Belin)
- De fapt, avem un singur Dumnezeu şi nu contează difer
enţele de rel igi e ; dacă mă gândese bine, de 2000 de ani
datorită re li gi ei s-au provocat atâtea necazuri, de �.:e nu se
un itică toate? Se spune �.:ă, la un moment dat, ele con
duc la gâkeavă
curând, ac um ca �i , . partidele pulitice

Uniunile român-străin au alimentat procesul de
ştergere a diferenţelor, găsindu-şi expresia în corelaţia din
tre vechimea implantărilor de comunităţi străine şi propen
siunea lor spre căsătorii mixte ..
i'n satul traditional transi lvan (şi nu numai!) pentn1

ddlnirca identitliţii culturale ordinea de priorităTi era: con
Jl;siunca (nu biserica şi religia), apoi etnia, ca mod specitic
de particulnrizare a acestct cond iţii . Sisteme mai noi de
mgu mentaţ.ie pun pc pri.mul p l an al d.t:temn.in!lrii idenlilare,
etnicul.

În spuit1.1l celor aratate Llesprc casatoria etnic mixtă

am

(peste 61 r. Bcl in)
- Prin religie (fi·L"L'YelllL':L bi�eric.n) (50-fiO mg.)
- Doar prin rdigie şi limbii (70 mg.)
- Religia e pe pri m ul loc (3 1 -40 mg.)
",
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tităţi nici nu există. Iată o succintă tipologie a familiilor bi
etnice studiate:
a) soţ, soţie, fugiţi de acasă şi convieţuind rară actul căsă
toriei religioase;
b) menaj fără căsătorie religioasă, dar toţi copiii botezaţi;
c) cuplu cu căsătorie religioasă. ocazie cu care unul din ei
s-a convertit la confesiunea celuilalt;
d) familie care se declară necredincioasă, dar care şi-a bo
tezat toţi descendenţii;
e) parteneri s;are au acceptat căsătoria religioasă cu două ri
turi diferite . In aceste condiţii, putem constata o relativizare
a credinţei, când se află în prezenţa altei confesiuni (religii).
O pregătire spirituală proastă sau superficială departe de o
responsabilitate reală în raport cu ea. Convertirile. trecerile
Ia diverse secte ilustrează această precaritate . Oamenii ac
ceptă noutatea, tocmai pentru că nu au ce să-i opună.
Lumea, în care trăim noi, a cam izolat sacrul şi s-a laicizat
progresiv, ea nu mai acceptă de la sine conceptele şi com
portamentele tradiţionale.
De aceea, aşa cum am mai spus, interesul pentru o
religie asumată a scăzut. Există mulţi oameni interesaţi de
religie, dar, aceasta nu înseamnă că automat sunt şi credin
cioşi, evoluţia fiind ambivalentă se constată existenţa sen
timentului religios, dar nu neapărat cu o coloratură confe
sională.

- Religia (mă impresionează biserica, mă ajută să mă simt
român (2 1 -30 r.)
Care sunt criteriile prin care un complex de menta
lităţi poate fi numit religiozitate? Se confundă religiile cu
confesiunea. Funcţie de generaţii şi nivel de instrucţie se
constată precarităţi serioase în cunoaşterea datelor de isto
rie şi cultură a confesiunii/religiilor lor.
Au existat generaţii frustrate de o informaţie reli
gioasă la standardele normale.
Alt set de răspunsuri:
- Credinţa care-mi este în suflet (45 r.)
- Pot participa la sărbători religioase (peste 50 mg.)
- Nu limba, nu religia, ci ., sufletul" care le are pe amândouă care e .. moştenit " şi nu se poate falsifica ( 5 1 -60 mg.)
- Nu mă las de neamul meu (îl simt în suflet), deşi cânt în
corul bisericii catolice, sunt .. vornic " la toate nuantele
'
indiferent de etnie.
O spiritualitate comună (tradiţie culturală?) duce la
dimensiunea trăirii şi mărturisirii creştine comună (două
identităţi creştine într-un dialog permanent) .

Unul din decupajele foarte pertinente este acela al
distincţiei populaţiei, ca cetăţean (noţiunea administrativă)
şi ca naţionalitate. La aceasta se poate adăuga un al treilea
criteriu, acela al limbii vorbite, care, în cazul zonei
geografice în studiu, indică faptul că mai toate convergen
ţele prin asimilare sunt fapte ce pot echilibra tendinţele de
.. explozie " etno-identitară, de care se vorbeşte atât de mult.

Care este factorul de comunitate din biserică ce
apropie participanţii de nivele diferite de educaţie şi infor
mare?
Se intuieşte pe undeva necesitatea existenţei unei
conştiinţe permanente.
Mulţi din cei investigaţi îşi mai trăiesc credinţa şi de
aceea îşi organizează diferit de ceilalţi spaţiul privat ca sim
bol al interiorităţii şi spaţiului comunitar (biserica) în cali
tatea ei de comunitate a celor ce păşesc pe acelaşi drum.
Aceştia nu acceptă excluziunea şi nu încearcă subsumarea .

Un individ poate fi succesiv membru al unei etnii
sau a alteia. Treptelor din etnogcneză, adică în consolidarea
identităţii etnice, le corespund distincţia fonnală între etnic
şi naţionalitate.
Copiii rezultaţi din uniri mixte ar trebui să aleagă
între etnia tatălui sau a mamei. Limba maternă se sustrage,
în principiu, alegerii individului, dar depinde de aceea a
părinţilor.

Declaraţiile celor investigaţi, ca şi ale unor preoţi,
ne conduc la ideea necesităţii distincţiei între credinţă şi
experienţă a sacrului, pe ultima poţi să o ai, să o clamczi
oriunde, pe prima doar în spaţiul, în lumea, în tradiţia ta
proprie . Dar în condiţiile multi-culturale, ce fmjează jude
căţi reductioniste (precum cele enumerate) care nu mai au
acces la autenticul nici unei religii ori spiritualităţi. Cum am
văzut, reducţia vizează ample valori sociale şi culturale, ori
emoţional individuale.

E mai uşor să-ţi uiţi limba maternă în profitul
folosirii unei limbi ce poate fi mai bine valorificată.
În familiile bi-etnice studiate în media) rural, for
mula de comunicare preponderentă este bilingvismul total,
dar unul dintre părinţi îşi exersează limba maternă cu copi
ii. Deci s-a perpetuat un model cultural al apartenenţelor
controversate, la bi- sau multilingvism.

- Nici eu nu ştiu ce să mai simt (55 mg.)
- Nu mai am sentimente speciale (3 1 -40 mg.)
- Nici religia nu prea mai contează (2 1 -30 mg . )
- Mi-a aproape indiferent (50 mg.)
- Limba şi religia, dar frecventarea bisericii o las la pensie
(6 1 r.)
- Nu mai ştiu ce să simt (B . C. r.; părinţii bietnici - mama
maghiară cu 2 căsătorii cu 2 etnii), am frecventat biserica
ortodoxă... (20 r. )

Identitatea etnică, independent de limba maternă,
s-a dovedit a fi o stare . . dinamică ". Asimilarea lingvistică
e poate mai puternică decât erodarea conştiinţei de identi
tate etnică, numărul descendenţilor de o naţionalitate depă
şindu-1 pe cel al persoanelor cu limba maternă asemănă
toare.

- Nu am st:nlimt:nte etnice, sunt om ! (3 1 -40 mg.)
- N u există un sentiment spec i:1l; nici religios, nil'i etnia nu
conll:ază, ci, valoarea omului; să ma-ţi fie mşine cc q;ti �i sii
res pec ţi pe celălalt; atunci suntem egali, deci sun t em
oameni . . . (3 1 -40 mg.)
- Nu sunt mm unporlanl nici cu 1 00 gr. decfit un ţigan sau
român ( 5 1 -60 mg.)
- l'cntru mint: t! t o t una, mamni din greşeală vorhim ma
ghiara (30 r. )

S-ar părea că virtutea de seamă a partenerilor din
cuplurile etnic-mixte este , . toleranţa la amhiguilale ". Mai
mult, u m sptmc că o perspectivă pur:i <Lo;upra p roprie i id�·u-

396

- Am cultivat tot repcrto1iul fo l c l or i c maghiar de la costum
p op u l ar, la iub i re �i to l romlinci't sunt (45 r. )
- Famil i i le dnic mixte sunt mai reu�ite, nvnntajclc v ă:dn 
du-sc la copiii cnrc cunosc din start o alti\ limbă
- .Eu îmi respect cultura şi lradilia imprumutl\ r i i a �'�'�'a ce
c onsid e r mai bun, recunosc că se pacrd an u me elemente
( 3 1 -40 r.)
- M -am născut maghiar �i asta e ca o pccclc Jc care nu
scapi ( 40-50 mg.)
- Sentimentul etn i c este moştenit (peste . 61 r.)
- Pclllru că li>losesc limba maghiar.! a tat in t�mi lic ( c u copil u l ), cat \'Î in rd a( i e cu cei de ac cca,; i etnie (pcst�' 50 mg.)
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Căsătoria etnic-mixtă - între etnic şi religios
- Fiecare avem un "şablon" al nostru din care nu putem ieşi,
indiferent de situaţia socială sau sentimental-particulară; aş
muri dacă ar trebui să renunţ la etnia mea... (peste 61 r.)
- Prin toate, dar mai ales prin limba, pe care am şi putut să
o transmit (cunosc bine şi maghiara) (6 1 r.)
- Limba şi gândirea îmi sunt prioritar maghiare; vecinătăţile
m-au ajutat Ia menţinerea ei; serviciul îl prestez în limba
română, obişnuinţa exerciţiului limbii române mă face să

citesc de preferinţă ziarele româneşti şi să urmăresc emisi
unile TV în română (5 1 -60 mg.)
- Avantajul e pentru copii (pot face şcoala în două limbi)
cunosc o altă cultură, alteritatea fiind acceptată altfel, în
cunoştinţă de cauză (35 r.)
- Mi-ar place să cunosc mai multe limbi, noi oamenii deci
dem ce e bine sau rău dacă ştim mai multe, iar Dumnezeu
nu are limite lingvistice! (5 1 -60 mg.).

N ote
* maghiar
* * român
* * * german

1. SAIIIN MANUILA, Evoluţia demografică a oraşelor şi minorităţilor
etnice din Transilvania, Ed. "Cultura Naţională", Bucureşti, 1 929, p. 16.

Abstract
The ethnic-mixed marriage, between ethnic and religios
From the sociologica) point of view, the research oî the mixed couples mcans a study of intercultural li fe. Considering the demographic
expectation (actually juridica!), thc mixcd couplc is an advanced step in the process of integration (or of assimilation ).
In thc tradition of assimilation, which existcd lor a lung timc in the Romanian society, the mixcd maniage was perceived as an acknowledgement
of thc foreigner adaptation in the community that accepted him/her, as a compietion point of his/her integration process.
·

In the traditional Transylvanian village, in order to define thc cultural identity, thc priorities were the following: thc confession (not the church or
religion), then the ethnical origin, as a specific way to particularizc this condition. Thc recent argumentation system set in thc foreground of the identity the
cthnical origin.
In order to strengthen thesc assertions, thc author designates sume assistancc structures, shapes and methods of rcligious understanding of these
outlooks.

Lily Rain

Cercetător Dr., Institutul de Sociologie al Academiei Române,
Bucureşti, Calea 1 3 septembrie, nr. 1 3
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Satul - comunitate de intercunoaştere

Satul_- ca tip de aşezare umană - a dominat şi con
.
_
�mua �a_ �omme comumtăţile
s�::>e iale ale peisajului geograf
IC al. ,tam noas�e, structurat, dm cele mai vechi timpuri, în
_ . . vatră " (termenul . vatră " - de
sp�ţ�I de locUit, �um1te
ongme traco-dacică, cf. albanezului vetre - are o vastă uti
lizare semantică: vatra focului - acasă, la stână oriunde vatra cas�i, a gospodăriei, a satului, a .. ţării "; �rice loc d�
reyaus dm sat, de pe moşia satului, din pădure, de pe
paşune, de la făneţe etc.) ŞI locul de muncă aflat în cea mai
mare parte, în afara acesteia. Ca realitate economico-so
cială pluri�cţională, dar şi ca realitate antropologică şi
etnografica, m structura sa, satul românesc montan cu
toate fărădelegiile prin care a trecut - şi mai trece - ră�âne
în determinări şi fiinţări proprii, profunde şi deosebite faţă
de zonele de şes ŞI de deal, pentru a nu mai pomeni de cele
ale oraşului.

a�ţi ?ne�ă cu no�e de comportament, ca factori coercitivi
ŞI a� opm1e1 publice, �ncât " recomandarea " şi "prezenta
rea . celor dm comumtate este neavenită. Această particu
larita�e a făcut ca unele fenomene de grup cum ar fi con
formismul, să fie mult mai puternic decât în comunitătile
urbane.

_

·

. Greutăţile existente în mediul rural nu pot fi omise,
mm cu seamă cele de ordin obiectiv. Sociologul francez H.
Men��s2 �orb�şte în lucrările sale despre sf'arşitul exis
tenţei ţaramlor, 1dee greu de acceptat; dar în acelaşi timp,
_ pentru a se lua în consideratie exis
autorul francez ms1stă
tenţa mase i ţărăneşti. Deci nu numai menţinerea, c'i şi per
petuarea ş�_ d��voltarea sa, ca o problemă universală, atât
p�ntru soctetaţiie rural�, �in capitalism, cât şi pentru ţările
dm fos� societate_ socmhstă, cu contradicţiile specifice şi
antagomce - ŞI_ evident cu transformările de structură pro
duse în ultima vreme.

Îndeplinind funcţii rezidenţiale şi de producţie, sa
tul contel?po�an este microsocietatea în care vom găsi, în
mod parţial ŞI neomogen, repartizate, activităti - fizice sau
s�i�tuale, economic� sau cultiurale - intr-o gamă aprecia
bila pentru ceea ce ştim că a reprezentat ruralul, activităti în
care se materializează însuşirile de esentă ale individ�lui
deci a stării sale subiective, ca şi a factorilor obiectivi - na�
turali şi materiali - în strânsă dependenţă cu primiişi trans
formaţi de către aceştia. Sigur, e greu de-a trage o linie
demarcatoare şi a spune: satul continuă să simtă şi să tră
iască tot mai mult în conştiinţa fiilor. Acest lucru pentru că
imaginea exactă a satului în ochii multora nu s-a definit sau
continuă să fie o necunoscută. Satul şi locuitorul său trebuie
reabilitat, adus şi ridicat la acel statut pe care-I merită. El a
fost şi rămâne, aşa cum avea să precizeze Lucian Blaga,

Cauzele succesiunii tipologiei aşezărilor rurale
���tane se poate explica accentuându-se importanţa con
diţiilor naturale, a factorului economic. Fără îndoială, fac
torul ge?şrafic este unul dintre cei mai importanţi, deoarece
el condiţiOnează atât morfologia vetrei, cât şi formele de
utilizare a terenurilor din hotarul satului, în ultimă instantă
economia rurală. Condiţiile de mediu, cu alte cuvinte, i�
fl�enţau . e��nţial viaţa localnicilor, în complexitatea ei.
Fixarea Imţtală a vetrele� săteşti, precum şi evoluţia lor
ultenoară nu pot fi despnnse de conditiile de climă con
crete ale \ocu�ilor şi ale timpului, de fo�ele de relief şi mai
ales de s1tuaţm resurselor de apă. A existat o permanentă
preocupare a omului de a investiga, de a cunoaşte locurile
natal�, spre a se adapta pe cât posibil organic acestora.
Vechile vetre săteşti erau întemeiate în pozitii care le
ocroteau împotriva vânturilor, a inundaţilor ' şi ţineau
seamă, în mare parte, de răspândirea resurselor de apă, dis
persate_ în funcţie de dispoziţia straturilor impermeabile.
Aşezănle de pe cursul superior şi inferior al Oltului, de pe
cursul supenor al Mureşului, în ceea ce priveşte morfolo
gia, se deosebesc între ele cu toate că au avut organizare
socială identică şi s-au încadrat în acelaşi tip de economie.

" aceea trăire care participă la totul. siguranţa ·fără greş a
creaţiei, belşugul de subÎnţelesuri şi de nuanţe, implicaţiile
de infinită rezonanţă şi Însăşi spontaneitatea neistovită " 1 .

Bogăţia fenomenelor, proceselor şi situaţiilor pe
care ne-o oferă ruralul, pentru a o putea cuprinde şi inves
tiga, ne trimite în mod necesar la structura grupală a comu
nităţilor sale în care populaţia sătească este dispusă, struc
turată care, de regulă, este dată de natura muncii, în special
a muncii agricole; în sens general de forţele şi relaţiile de
muncă, ca în orice proces social, care-şi pune amprenta
asupra �aturii ş! calităţii vieţii săteanului, inteligenţei sale,
caractenzată pnn valoarea sa practică şi intuitivă. Pe acest
fond al structurii economice vom sesiza existenta unei
suprastructuri în dimensiuni şi determinări specifice. În
acest conte x t, re ţinem faptul că săteanul. indifl'R'nt de
dcvcnir_e , suferâ

pukrnicli

.. cnnşt11nţm 1:olectivl! " a l'Omunit?itii .

lui

prm:�.:s de

Rc l ali i l e mtcnndtvidunle din eomurlităţi lc sllte�ti
sun relattv �labile, de S<� rcnli ::>:eaza fu fuminu .�ih�i ", iar
.. nchiu/ şi gura sarullll . . sunt prezente reste tot �i

t

..

�· rnedtulUI. 1 )oar prm umanizan.;a rru:t.liului, Jeci a conditi
Ilor naturale, adică prin transfonnarea al:t:stora t.le �o:[tln: o; n
in s '::n sLII m:vurl?r sn ! � c.oncrete, s-au �:real progresiv posl
hl l tlalt. Je evolu(Jc a fom1elor d�: a:;;czăn, iar accnsti1 nctiune
autwpidi n tost con �liţional.ă de pcrlcC\ionnrcn unelteior �i
.
_
J�:. muncii .
<IJJUI sponrcn treptată a loflet
•
.

i;;flucnP din p11Ftm1

spcctflcttatca locului său de muncă, în întregul
o

Cu toată importanţa sa, factorul geografic, destul de
�onstant, este insuficient prin el însuşi pentru a explica
mte�l evoluţia istorică a tipologiei aşezărilor montane
hargh1tene. Schimbarea formei şi a structurii aşezărilor
monta�e este rez:ultatul nu numai al adaptării omului la
condiţiile de medm ci şi, mai ales, al transformării treptate

399

Fadorul

economie - carc constit uie rezultatul tntns-

www.cimec.ro / www.mncr.ro

NICOLAE 1 . BucuR

Odată cu dezvoltarea relaţiilor de schimb, pentru a
se asigura cât mai multe cereale pe piaţă, rezerva feudală
creşte fie prin defrişări, fie prin ocuparea pământului ţără
nesc, îndeosebi prin cumpărări silvice. Aşa, alături de renta
în bani şi produse, îşi face tot mai mult loc renta în munci
- claca, respectiv robota în Transilvania - care sporeşte ne
contenit, devenind predominantă în secolul al XVIII-lea,
când ajunge, de pildă, în Transilvania, la 3-4 zile pe săp
tămână.

formării şi supunerii de către om, în cursul timpului, a
condiţiilor naturale - trebuie să-I privim ca reprezentând
finalitatea modului de manifestare a altor factori, fenomen
ce reflectă raporturile de interdependenţă dintre om (popu
laţie). de pe o parte, şi mediul natural, condiţiile istorice şi
social-politice, pe de altă parte.
Privitor la factorul istoric, facem precizarea că, în
trecut. când se întemeiau satele, se evita în general, zona
marilor drumuri pe care înaintau de obicei oştile invada
toare, care obligau populaţia la o permanentă stare de insta
bilitate. Ţărănimea liberă din zonele muntoase şi deluroase
trăia mai toată în locurile în care nu străbăteau drumurile
cele mari. Adeseori, satele erau izolate complet în cură
tunle din pădure, formând adevărate insule. Aşa era şi situ
aţia unor destule sate harghitene. Se cuvine menţiunea că
bisericile vechi erau, de asemenea, localizate sus, la poalele
sau pe pieptişurile mai line ale dealurilor. De multe ori şi
ele erau înconjurate de pădure.

În cadrul economiei tradiţionale, în centrul preocu
părilor se situa atât cultivarea pământului, cât şi creşterea
animalelor, cele două ramuri ale economiei rurale dez
voltându-se într-o foarte strânsă interdependenţă, agricul
tura pe înălţimi având îndelungate tradiţii în Carpaţii
româneşti.
Descoperiri arheologice, vechi documente istorice
atestă complexitatea activităţilor productive, axate pe agri
cultură şi creşterea animalelor, întregile cu pomicultura,
viticultura, apicultura, cărora li se adăugau variate meşte
şuguri specializate. Fără a intra în detalii vom aminti că pre
lucrarea produselor agro-alimentare s-a situat, din vechime,
în centrul ocupaţiilor casnice. alături de torsul şi ţesutul fi
brelor textile. Preocupările pentru uşurarea muncilor a dus
la descoperirea instalaţiilor folosite în acest scop: morile,
presele, pivele etc.

După cum se ştie, un rol important în explicarea
schimbării în timp a morfologiei aşezărilor montane rurale
l-a jucat şi factorul demografic. Scăderea sau creşterea po
pulaţiei a influenţat permanent fonna şi structura vetrei
satelor.
Datele statistice evidenţiază că ponderea populaţiei
rurale în Harghita a scăzut de la 90,5 %, cât era în 1 930
(226.5 1 4 locuitori), la 54,3 % cât se înregistra la 7 ianuarie
1 992, cu ocazia recensământului (adică 1 89.245 locuitori).
Conform aceluiaşi recensământ, ponderea populaţiei vârst
nice în comune este aproape dublă faţă de mediul urban, iar
aproape un sfert din populaţia feminină rurală se
încadrează în grupa de vârstă de 65 de ani şi peste.

Un fapt semnificativ 1-a constituit, de-a lungul tim
pului, permanenţa legăturilor dintre zonele înalte şi cele
joase, dintre cele intracarpatice şi cele extracarpatice.
Aceste legătwi au avut loc în cadrul unor tot mai intense
schimburi de bunuri economice şi culturale, prin circulaţia
continuă a oamenilor peste Carpaţi, într-un sens sau altul.
Trăinicia legăturilor a fost permanenţa cerinţelor reciproce.
Dinspre munţi au coborât, în jos spre câmpii, oameni cu
animale, cu legume, meşteri iscusiţi în construcţii, variatele
produse ale meşteşugarilor în lemn, ale pietrarilor, olari lor,
vărarilor etc. Dinspre dealuri au coborât spre câmpii pomi
cultorii cu poame crude şi uscate, mult preţuite şi foarte
căutate, cu ţuică pentru ceremoniile familiale şi petreceri,
dar şi viticultorii cu struguri şi vinuri. Din câmpii au urcat
spre zonele înalte căruţe încărcate cu saci de bucate, cu
legume etc.

În ultimii ani, sporul natural al populaţiei montane
din judeţ (reprezentând diferenţa între numărul născuţi lor
vii şi numărul decedaţilor) a scăzut continuu: 1 985 - 1 .852
persoane; 1 98Q. - 2.077; 1 990 - 1 .3 1 8; 1 99 1 - 65 1 ; 1 990 222 persoane. Incepând cu anul 1 993 valorile au ajuns sub
zero, numărul copiilor care se nasc fiind mai mic decât
numărul oamenilor care mor. Consecinţa pe tennen lung
este îmbătrânirea demografică în mediul rural, implicit a
celei de la munte.
Tipurile de aşezări din zona montană a judeţului
Harghita, aşa cum le găsim astăzi ca mărime, formă şi
structură, sunt rezultatul acţiunii unei sinteze de factori geografic, social- economic, istoric, politico-administrativ
şi etnic - aflaţi în raporturi de interacţiune, de implicaţie
reciprocă sau de complinire. şi în grade diferite de struc
turare şi de abstractizare.

În unele zone muntoase oamenii s-au întâlnit perio
dic, pe plaiuri, la nedei, la târguri. O seamă de locuri au
atras mari mulţimi de oameni în pelerinaj ; e suficient să
amintim pentru zona noastră Şumuleu, de lângă Miercurea
Ciuc.
La nivelul economiei şi vieţii tradiţionale ţărăneşti
între Moldova, Ţara Românească şi Transilvania legăturile
statomicite şi dezvoltate au avut caracter permanent, mani
festându-se pe diferite planuri. O circulaţie intensă a avut
loc prin trecătorile Carpaţilor. Numeroase au fost produse
le transportate de cărăuşi dintr-o parte în alta a munţilor,
înainte de construirea căilor şi mij loacelor moderne de
transport. Locuitorii satelor Harghitei de azi, au făcut
cărăuşiile mai ales spre Moldova4.

Timp prea îndelungat populaţia agricolă din zona
montană a României a fost marginalizată, privită cu
indiferenţă caracteristică subculturii, chiar cu înverşunare,
tocmai pentru spiritul său conservator şi dârzenia în a-şi
păstra condiţia de .. oameni liberi ", proprietari de pământ şi
gospodării.
Modul de organizare în obşti s-a menţinut secole în
şir. nu numai în satele li bere, ci şi în cele aservite. Ohştea a

Emigrări lc peste CalŢl<lţi au fost LUI fenomen dcmo
gratle permanent. Când n-au mai putut îndu ra sl'lrllcia şi

�ţf!ţ�i! !ng! v !Ql.4! !ii 1!�11pm �n�o;i, o,;�ulii �i grădinii; propri 

asuprirea, unii au luat Jmmu i pribegiei, cxodul dintr:�
Transilvania sp re Moldova �; Ţara H.omiincască l i ind mai

piislr<�l multii vreme anumite trăsături �.:aracleristi�.:e: propri

etatea devăl ma;;ă asupra pim11intului arător, pă�un i i ,
pădu r i i . is lazurilor. i a z u ril or, apelor curgătoare d�o:., f ( J losile

1 n accslc· lo<.:uri oamenii cmu mni PLI\ini, piirnântu 1 în
schimh mni mulr şi m;ti bogal, iar snrein ile 1\.;udal c mai
r�o:duse, pe ciind in Transilvania s i t uaţi a era i nvers ă - popu
lalia mai numeroasă, pămfu1t mai p u ( in şi mai sârac, iar
�.:xp l oatarea teuctaln mai mare-I . Ca şi român i i , au 1i.1g1t din

M ultă vreme, obl iga!iile lată de s tat ale ţ..'l.rfininm se
impu n ea u globa l <•supra li�.:cărui sat in fun cţ i e de p u terea
c�eonomidi a aL'L'sluia �i d�.: nevoile autoritllţilor centrale.

Îll

mare.

CO!llLUI.

Statul satului împărţea apoi darea pe locuitori, în rapo11 su
s ta rea lor �.:cunomică ' · S an1l a râ sptms colectiv de plata
o bl i gaţ ii lor faţă de stat până în prag u l epoci i rnodemc.
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Tra nsilvania şi alţi locu i tori , mai aks secui, aşezaţi în ţinu
turi sărac9. cu condiţ i i cl irnaticc aspre, supuşi şi ei tr·eptnt
iobăgici. In M o ld ov a resursele alimentare se procurau mai
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culturale reciproce, între altele şi datorită ponderii diferite a
unora dintre ?cupaţii. A�tfel, d��ă _cu a� c� ltura s-�u. .oc�
- l c lmcn d111
pat în aceeaşt măsură şt ungum şt ro_mann,_
� !l
Caşin întrebaţi au observat o deosebtr� etn_tca 111 c:e�. ce
priveşte ponderea păstoritului şi a păduntul� t: .. Ron:anu _au

uşor, de aceea mulţi s-au dus şi s-au aşezat acolo, ca gospo
dari harnici şi pricepuţi6.
În conditiile economiei naturale, ale economiei pre
capitaliste şi chi�r în condiţiile de dezvoltare a capit�li �mu
lui, în cuprinsul zonelor montane ale . actualului J��ej
Harghita, nu putea fi vorba decât de o agncultura empmca
de munte, (cu un randament redus, şi nu arareori, �ăună
toare pentru productivitatea şi stabilitatea terenulUI arat) :
Numai pe culmile domoale şi de-a lungul văilor Mureş şt
Olt din judeţ agricultura era excedentară, încât prod�seJe
cerealiere ale acestuia erau oferite pe piaţa BraşovuiUI7. In
cazul unor asemenea locuri, extinderea defrişării se des
făşura în primul rând în interesul agriculturii. In satele care
dispuneau din belşug de păduri, comune, încă din se-colul
al XVI-lea se păstrează atestări că oricine avea drep�l să
defrişeze (atât săracii, cât şi bogaţii), faptul fiind constder
at chiar util. Cu atât mai mult, această necesitate era sub
liniată către sfărşitul orânduirii feudale: "Aici, la noi (adică

trâil În mai mare măsurâ după ciomagul pastorulw de V/te,
iar ungurii în mai mare măsură dupâ pădurii şi vânza:e�
lemnului. Cu lucnt! pământului s-au ocupat deopotnva,
dar dupâ lucml pâmântului nu s-a putut trâi aici " (inf.
Raduly Gh. " Kicsigyurk6 ", n. 1 879, vechi păstor,_ Imper,

Valea Caşinului-Harghita, cf. Nicolae Dunăre, studml ctta�
p.370, cercetarea efectuată în 1 952) 10• Este de �eţm�t ca
acum un secol funcţiile pastorale în Valea Caşmulm, cu
mici excepţii, au fost îndeplinite de românii din aceste sat�
(Plăieşii de Jos, Plăieşii fie Su� , lmper, cu c_ătunu_l D?bm,
Iacobeni, Casinul Nou). In schtmb, la alcătuirea dtfentelor
unităţi pastorale (tunne, cirezi etc.) _au participat lo�uitori
de ambele nationalităţi. Aşa se exphcă că o parte d111 ter
minologia pa�torală din limba maghiarilor vorbită în Valea
Caşinului este de origine românească: esztena, tesza, buda_:
ka. hircs, munator, etc. Termenii româneşti corespunzăton
au fost întâlniţi, în bună parte şi peste Carpaţi, în Valea
Uzului.

în Ciuc, Gheorgheni şi Casin). ar trebui să găsim modul şi
calea de a pustii acele păduri are sunt de prisos şi
Împiedecă mersul Înainte al gospodăriei ''8. Aşad�r, pe ase

menea terenuri, defiişările forestiere şi păduntul con
vergeau în primul rând cu interesele econ?.l!lice ale a� :
culturii, se desfăşurau cu precădere în spnJmul ocupaţtet
agricole.

= în comun) îi corespund două tipuri de proprietate asupra
pământului: a) o stăpânire colectivă asupra a tot ceea ce era
creat de natură (pădure, câmp, ape, păşune, etc ); ?) o
.
Perioadei arhaice a satului devălmaş (în devălmăşie

Zona Harghitei, ca şi întregul lanţ al Carpaţilor Ori
entali constituie un teritoriu de vechi şi intens păstorit,
practi�at paralel şi în strânsă legătură cu agricyltura mo�
tană şi de deal. Practicată multă _vre�e cu miJloace �dt
mentare, agricultura se limitează şt azt Ia cultunle despnnse
cu clima de sub munte. Economia feudală a îmbunătăţit în
parte sectorul pastoral şi agricol, dar mai cu_ seamă a dez
voltat păduritul. Jumătatea a doua a secolulUI al XVIII-lea,
dar mai cu seamă secolul al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului al XX-lea au fost martorele unei secătuiri a patri
moniului forestier şi, în ultimul secol al perioadei avut în
vedere, ale unor emigrări masive după lucru. Numai ulti
mul sfert de secol s-a caracterizat printr-o reconsiderare a
bogăţiilor locale. Între maghia� i şi românii ? in Val_ea
Caşinului - aşa cum arată Ntcolae Dunăre 111 studiUl

stăpânire individuală, care va avea la bază pnnctp!ul
muncii şi care se exercită asupra a tot ceea ce fusese obţm
ut de către om, prin munca sa: .. aşa erau curăturile (locul

din pâdure, curăţat de arbori pentru a putea fi cultivat),
(arina creatăprin munca desţelenirii, pr�sâci(e d� alb}n� �u
stupii, viileplantate cu culturile de pomr rodrtorr, gradznrle
de zarzavat, heleşteu/ săpat de mâna omului, spre deose
bire de balta natura/ci. Şi bineÎnţ�les, În primul rând, casa
construită de fiecare familie " 1 1 • In perioada s�tul�i arha!c

devălmaş, libertatea de ocupare a pământulm d111 moşta
satului de către locuitori, în raport cu puterea de muncă, era
o realitate constatată pe etnologii preocupaţi de studiul
acestei probleme: " In obştea devâlmaşe puterea de

, . Raporturi interetnice În Va�ea CC:şin_ului, Jucjeţu(
Harghita ''9, s-au dezvoltat putemtce legatun economtce şt

stâpânire a unui devălmaş asupra păr(ii de moşie ce i s;
cuvenea era determinatâ de puterea lw_ de alegere: Cat
alegea, Atâta cu/egea . . . ! " 1 2 .

Note
1 . LUCIAN BLAGA, "Elogiul satului românesc", Academia Română,

Comp.; Sr. MoLNAR, "Aspecte ale agriculturii ţărăneşti din judeţul

Bucureşti, 1 937, p.7-8.

Harghita", în "Studii şi materiale", Muzeul regional Târgu Murcş, 1 965,

p. 1 7- 1 9.

1.

3. VALER BuTURĂ, "Etnogralia poporului român. Cultura materială",

ungar", Budapesta, 1 896, 11, p.733; ST.

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 978, p.24.

9. "Almanahul muzcului din Cristuru Secuiesc. Studii şi comunicări",

4. A se vedea şi E . PAVELESl'U, "Meşteşug şi negoţ la românii din sudul

Micrcurea-Ciuc, 1 974, p.369-377.

2. HENRI M EN D RA S , "Sociologic de la campagnc francaisc", Paris, 1 965,

8. K . TAGAN Y I , "Magyar crdezeti okleveltar - Diplomatariu forestier

IMREH, 1.

PATAKI, op.cit., p. l 63 .

Transilvaniei (sec. XVIII-XIX)", Bucureşti, 1 970, p.39-42, p.63-64.

10. Idcm, p.370.

5. DAVID

I l . P. P. PANAITEscu, "Obştea ţărănescă în Ţara Românească şi

PRODAN, 'Teoria imib'f'dţiei românilor din Principatele

Române în Transilvania în veacul al XVIII-lea", Sibiu, 1 944, p.93-94.

Moldova. Orânduirea feudală", Editura Academiei, 1 964, p . l 20; HENRI

6.

H . STAHL, "Contribuţii la studiul satelor devălmaşc româneşti", vol.II,

ŞTEFAN M ET Eş, "Emigrdri româneşti din Transilvania în secolele XII

XX", Bucureşti, 1 97 1 , p . l 02- 1 03 .

Bucureşti, Editura Academiei, 1 959, p. l 05-32 1 .

7. Szekely Okleveltar - Diplomatariu secuiesc, Cluj, 1 897, V I , p.74; Sr.
IMREH,

1.

1 2. RoMULUS VuLCĂNEscu, "Etnologia juridică", Editura Academiei,

PATAKI, "Contribuţii la studiul agriculturii transilvănene

Bucureşti, 1 970, p.75.

( 1 570- 1 6 1 0)", în "Acta Musei Napocensis", Cluj, 1 967, 1V, p.57,

40 1

www.cimec.ro / www.mncr.ro

NiCOLAE

1.

BUCUR

Abstract
The village - inter-knowledge community
The ,·illage - as type of human settlement - has dominated and continucs to dominate the social communities of the geographical scenery from
•• fireplaces". and the working places thaL in most of the cases, arc
outside the li,·ing places.
aur country. which is suuctured since ancient times in living places. ca !led .. hcarths" or

Having residence and production functions, the contemporary village is the micro-society where we will tind in a partial and nonhomogeneous
repartition different activities - physical or spiritual, economical or cultural - distributed on a considerable scale for what we know the rustic life was.
For many persons the accurate image of the village hasn't been delined or still continues to be unknm\11. The ,·illage and its inhabitants have to
be rehabilitated. brought and raiscd at their well-deserved statute. They were and will bc. how Lucian Blaga says. .. that experience that takes part in
everything. the faultlessly safety, thc vast connotations and nuances, the implications of an infinite resonance and even the tireless spontaneity".

Nicolae 1. Bucur

Prof. Dr., Liceul ''Octavian Goga",
Miercurea Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 40
Tel. 06611 24 1 1 7 (domiciliu)
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Habitat şi populaţie.
Procese şi structuri demografice in judeţele
Covasna şi Harghita

Covasna şi 36,2% în judeţul Harghita. Întrucât, însă, popu
laţia totală a acestor judeţe a crescut, în aceiaşi penoadă,
într-o proporţie mai mare decât populaţia maghtară, pro
porţia populaţiei de naţionalitate maghiară a scăzut nesem
nificativ m perioada 1 930- 1 992, de la 86,6% Ia 84,7% în
judeţul Harghita şi de la 76,6% la 75,2% în judeţul Covasna
(Lăcătuşu, 1 999)4.

1 . Introducere
Judetele Covasna şi Harghita, situate pe cursul
superior al 6ltului, în zona interioară a Carpaţilor de cur
bură, au o poziţie centrală în cadrul tării. Datorită acestei
aşezări, tentoriul lor este străbătut de importante căi de
comuni�aţii. ce fac legătura între Transilvania, Moldova şi
Muntema ŞI care converg spre zona de concentrare urbană
şi industrială Braşov. Această pozitie geografică a făcut ca
Sud-Estul Transilvaniei să constituie întotdeauna o zonă de
întrepătrunderi şi contluenţe culturale şi demografice. Din
cele mai vechi timpuri până in prezent, viata comunitătilor
umane din acest teritonu a fost şi rămâne niarcată de strân
se legături între cele trei provincii româneşti, iar văzut mai
larg, între Bazinul Carpatic, arealul balcano-dunărean şi
spaţiul nord-pontic.

În înţelegerea modului de fonnare şi evoluţie a
acestei concentrări trebuie avute în vedere condiţiile om
grafice şi climaterice ale teritoriului cuprins în cele două
JUdeţe U umătatca vestică a unei P.ărţi din Carpaţii Orientali
şi cea estică a Dcprcsiunii Transilvaniei) precum şi perioa
da de după stabilirea secuilor în faţa pasurilor carpatice
(sec. XII/XIII).
Statutul social-politic al secuilor de la venire şi până
la mijlocul sec. al XIX-lea a fost definit de un set de privi
legii medievale distincte, precum acela al conducerii comu
nităţii prin adunarea generală (naţională). Această particu
laritate le-a conservat secui lor identitatea. Secui mea consti
tuia una din cele 4 zone ale Transilvaniei unde structura
instituţională se suprapune pc cea etnică-lingvistică şi con
fesională. Zona avea specificul său cu statute şi legislatii
specifice care îşi vor pune amprenta pe maniera de a simti,
gândi şi reacţiona a locuitorilor săi. Aceste structuri vor
dovedi un mare conservatorism şi stabil itate (Nicoară,
1 997)5.

Munţii Carpaţi, de înălţime mijlocie şi mică, prin
fragmentarea lor accentuată, prin mulţimea dcpresiunilor, a
culoarelor, pasurilor şi trecătorilor au facilitat modul de uti
lizare al lor şi de păstrare a unor legături pcnnanente între
regiunile de la interior cu cele exterioare. Carpatii Sud
Estici, în curbura interioară a cărora se află zona Covasna
Harghita, ca regiune principală a teritoriului României,
constituie elementul coordonator, de referinţă pentru întreg
sistemul geografic al pământului românesc (Istoria Româ
niei. Transilvania, 1 997) 1 •

În colectivitatea sătească din secuime viata este
reglementată de nonne de comportament bazate pe traditii,
modele ancestrale, o anumită ierarhie a valorilor. crisia
lizată de-a lungul timpului, în care la loc de frunte se afla
interesul obştesc şi, conştiinţa responsabilităţii reciproce
faţă de comunitate. In societatea secuiască s-a menţmut o
pătură liberă destul de largă, cu funcţie militară, detinând
1
rămăşiţele vechilor " drepturi şi libertăţi secuieşti ', din
"
. . epoca gentilică (Imreh, 1 982)6. Cu timpul s-a produs o
stratificare dar şi o diversificare a aristocraţiei locale. O
evoluţie sinuoasă au cunoscut Ş.i raporturile dintre marii
proprietari de pământ şi ţăranii hberi, iobagi şi jeleri.

Nici fluviile, nici munţii nu despart - afinnă Ioan
Conea, ci mai degrabă unesc . . . munţii, denumiţi de Vida!
de la Blanche " conservatrices deyopulations ", conservă şi
transmit lanturilor de generatii fragmentele etnice ale ve
chilor civilizaţii (Bădescu, DungaciU, 1 995)2. Această afir
maţie este pe deplin confinnată şi de tabloul arheologic
general al judeţului Covasna. Numeroasele descoperiri şi
săpături sistematice pun în evidentă o intensă locuire încă
din paleolitic şi prezenţa unor importante culturi, unele din
ele purtând numele unor aşezări din zonă (Ariuşd, Zăbala,
Ciomortan). Despre viaţa economică şi culturală, nivelul de
civilizaţie din acest spaţiu stau mărturie numeroasele ves
tigii de ceramică, tczaurc, cuptoare de prelucrat minereu,
aşezări umane, dintre care importante cetăţi dacice şi castre
romane (Cavruc, 1 998)3.

Oraşele şi târgurile din zonă au cunoscut o dez
voltare urbanistică specifică şi un profil distinct detenni
nate de situarea în apropierea Braşovului şi a trecătorilor
din Carpaţii Orientali şt de existenţa meşteşugarilor şi a
negustorilor ce au avut un rol important în derularea
schimburilor comerciale, umane şi culturale dintre
Transilvania, Moldova şi Muntenia. Secole de-a rândul
habitatul urban a fost destul de mult "contaminat " de rural
ism, secuimea purtând şi ea specificul preponderent rural al
societăţii transtlvane(Băilă, 1 999)7.

Împreună cu o parte din judeţul Murcş, judetele
Harghita şi Covasna fonnează o zonă relativ compactă
locUită de maghiari (fostele scaune secuieşti), reprezentând
o " insulă maghiară " înconjurată de judeţe cu populaţie
românească.
Harghita şi Covasna sunt sinJ.,'l.trele j udeţe din
România în �:an:, potr iv it rezultatdm rcccnsământului din
anu l 1 992 lo�:uitorii �c naţio�mlit�tte maf.)lia!·ă .fonncazi'i
lll aJuntatca po 1ulaţtet: 1 largluta - 84,7o'i'o ŞI ( ovasna ?5,2 1 �.·;,. Pc�pu nţia de etnie maghiar!! elin cele două j U<.k �L·,
IIIP.:gt:-;trată !ll a.m!! 1 992, de 4 70 606 pcrsonnc reprezintă o
ln:unc; ( 29%) dm n umarul tutal al maghim:i lor din România
dL• 1 1>25 000 persoan�: ( t;muaric t •)/)2). In <:OIIljl•milic c\1
n.:ccnsământul d i n anul 1 910, populaţin maghiara din zonă
illn.��">i stre;v.ă c reşteri ln n n ul 1 992, cu 50'% în judeţul

evoluţia aşczârilor rurale a l(,st influcntntn de tra
di[ia medievală a lucrării pi'imiinlu lui în dcvălmăşic şi de
împăt1irc a satelor în: colecti v i tăţi iobăgcşti, cu �:aracter co
m!tial; li:?Cz�ri sepiorin.lc secui��li (dizutc Îl� i�bilgic); sate
r r t 1 .x lc, ! oc u l te atat de tohagt cal \il uc ţfuam hbcn. O noti

l

ap:.utc, in

Sl�ll1.o n11 �trtpan de pămant a fosţ dntll de local
ttăţtlc ce apa rţ m ea u corrrrtatulut Alba Stl,P.t�noar!l, . . implon
tatc i'n satele din scwuwh? st>ruieşti " ( Pal, 1 999)S.
s<tLL')ill

403

l'U

org.a nizun.!u ':'omunitară_ �i În raporl uri (,, l">h�tci

www.cimec.ro / www.mncr.ro

IOAN

LĂCĂTUŞU

O vreme secuii au fost considerati o natiune distinc
tă de cea maghiară, dovada apartenenţa 'lor la · Unio Trium
Naţionum, alături de maghiari şi saşi . După formarea sca
unelor secuieşti (sec. XTII-XIV - originea şi organizarea
scăunală. fiind încă subiect de discuţii între istorici - pe
măsură ce se consolida autoritatea locală scăunală, puterea
centrală reprezentată prin comitete secuilor, îşi lua asupra ei
unele dintre atribuţiunile ce constituiau <;jomenii definitorii
ale orânduirii feudale (Ranca, 1 997)9. In aceste condiţii,
autonomia secuiască, la fel ca şi autonomia săsească a cu
noscut un proces de dizolvare succesivă începând din 1 784,
continuând cu 1 852 şi încheiat în 1 876. Societatea secu
iască a câştiga! în complexitate şi policromie după intro
ducerea instituţiei grămceriei ( 1 764) şi după Revoluţia de
la 1 848. Aşezarea geo_grafică în vecinătatea Moldovei şi
Muntenei a avut o mfluenţă constantă, complexă şi pro
fundă asupra întregii fizionomii a societăţii secuieşti.
Un interes ştiinţific, şi nu numai, prezintă transla
tarea de la identitatea " secuiască " la cea maghiară, fiind
cunoscut faptul că în " ţinutul secuiesc " la ultimi le recen
săminte de nationalitate secui s-au declarat doar câteva sute
de persoane. lncă de recensământul de la 1 850 diferenti
erea maghiar - secui nu s-a făcut pe criterii etnico-lingvi's
tice, ci datorită specificului situatiei lor juridice . David
Zoltan, precizează, în prefaţa la ediţia în limba maghiară a
recensământului din 1 850, că " în mod swprinzăt01; locu
itorii unui scaun secuiesc s-au declarat În totalitate secui.
pe când În cazul altui scaun, s-au declarat maghiari, şi au
fost şi localităţi mixte (secui şi maghiari) " . . . în aceste
cazuri probabil că a c�mtat şi părer�a şi influenţa celu.i care
a condus recensămantul, conchide autorul menţionat.
(Varga, 1 998)1 0.

tea lui Nicolae Iorga şi cedarea Ardealului de Nord, istoricii
maghiari prin 1 . Toth-Zoltan au trecut la " contraofensivă "
şi la o yehementă contestare a argumentelor istoricilor
români. In perioada care a urmat celui de-al doilea război
mondial, istoricii maghiar. inclusiv cei din România, au
scris "pe rupte de5pre trecllful neamului lor din secuime ",
timp în care istoricii români nu au fost lăsaţi să abordeze
această temă .. gingaşă a prieteniei mmâno-maghiare "
(Ranca, 1 997) 14, nefiind .. potril 'it să te ocupi cu aşa ceva ".
Excepţii au făcut lucrările: .. Românii şi Secuii " de Ion 1.
Russu (cu un substanţial studiu aparţinând Ioanei Crista
che-Panait) apărută postum la Editura Ştiinţifică în 1 990,
un sfert de veac de adăstare prin reci sertare edito
" după
riale "; " Transilvania - ultima prigoană ma:şhiară" de Ioan
N . Ciolan, apărută în 1 980 la Roma; şi cateva lucrări şi
studii semnate de istorici şi arhivişti din Cluj-Napoca, Târ
gu-Mureş, Bucureşti şi Sibiu. apărute în reviste de specia
litate şi în editurile din subordinea Patriarhiei Ortodoxe
Române.
După o absenţă de pe masa de lucru a cercetătorilor
timp de mai bine de o jumătate de secoL problematica ro
mânilor din sud-estul Transilvanjei, devme dintr-o temă
prohibită una de mare actualitate. In acest context se înscrie
şi studiul convieţuirii româno-secuieşti (maghiare), con
vieţuire ce presupune " comunicare, schimb de valori spir
ituale, influenţe reciproce - ale cămr re::ultate ar trebui
identificate În plan demografic: .fi?rtilitate. mortalitate,
famiflile şi chiar tipologia tran::iţiei demografice "(Trebici,
1 996) 1 5 .

Înţelegerea unor aspecte definitorii ale proceselor ş i
fenomenelor demografice c e au avut loc î n zonă n u se
poate realiza fără apelul la istorie. Perspectiva istorică pre
supune luarea în considerare a unei număr mare de factori
inclusiv procese macro-sociale în desfăşurare pe tennen
lung. Trebuie avut în vedere întregul complex de condiţii şi
întâmplări, începând cu jumătatea secolului al XIX-lea (şi
chiar mai înainte) şi până în prezent, entru a putea descrie,
înţelege şi eventual explica . Studiu complet al evoluţiei
structurii etnice şi confesionale va retine pnntre alţi factori:
discontinuităţile teritoriale, emit,rrările, schimbul de popu
laţie, deportările. Va trebui pus în evidenţă efectul unor
procese cum ar fi: asimilarea, enclavarea etnică,
urbanizarea, regimul demografic propriu fiecărei etnii. La
fel de importantă este depăşirea cadrului strict provincial,
izolat de contextul naţional şi internaţional şi recurgerea la
o analiză comparativă, regională şi zonală, însotită de consideraţii geopolitice.

Pe întregul teritoriu al fostelor scaune secuicşti,
sursele de epocă pun în evidenţă existenţa unei pături etmce
româneşti, legată într-o continuă aşezare geografică, din sat
în sat, începând din Valea Mureşului până în Carpaţii Răsă
riteni, în Harghita şi Covasna. Românii trăiau atât în oraşe
(ocupând chiar străzi întregi sau părţi însemnate ale acesto
ra) cat şi la sate, unde se îndeletniceau cu agricultura, creş
terea vitelor şi mai ales a oilor (breţcanii şi voineştenii fiind
printre cei mai însemnaţi reprezentanţi ai păstontului tran
shumant), dar şi meşteşugan rurali, iar cei mai mulţi, ioba
gi şi j eleri (până la miJlocul secolului al XIX-lea) (Russu,

r

1 990) 1 1 .

Chiar dacă despre originea secuilor n u există încă
un punct de vedere unanim acceptat, despre istoria secui lor
există numeroase studii şi lucrări, monografii de prestigiu
".
" remarcabile radiografii asupra societăţii secuieşti Nu
de aceiaşi atenţie s-a bucurat şi studiul rrecutului românilor
din secuime, a contribuţiei etnicului românesc la patrimo
niul cultural-spiritual al zonei şi interferenţele etno-cultu
rale stabilite între români şi secui pe parcursul convieţuirii
lor istorice. Se menţine încă o mare discrepanţă pe linia
autocunoaşterii istoriei comunităţilor secuieşti şi cea a ro
mânilor din fostele scaune secuieşti(Lăcătuşu, 1 995) 1 � .

�

Preocuparea pentru ca dimensiunea sentimentală,
afectivă să nu distorsioneze demersul ştiinţific propriu-zis
trebuie însoţită cu cea referitoare la " evitarea etnocentris
mului, regionalismel01; naţionalismelor - chiar dacă ne
preocupăm de pmbleme locale. Aceasta deoarece ceea ce
se Întâmplă Într-un loc la un moment dat este legat de ne
numărate fire, văzute sau ne1'ăzute, de ceea ce se Întâmplă
În Europa şi În lume ". Indirect, se poate deduce nevoia
unei abOrdări sistemice a realităţii socmle, abordare în care
spatiul şi timpul devin variabile extrem de importante ale
analizei (Poledna. 1 998) 1 6.

Problematica românilor din fostele scaune secuieşti
este una din temele controversate între istoriografia română
şi cea maghiară. Fiind puţin abordată în istoriografia româ
nească, a beneficiat de o tratare partizană, în lucrările de
expresie maghiară, în care au circulat prejudecăti şi clişee,
confuzii sau jumătăţi de adevăr. Pennanent a existat o sqş
citare şi resuscitare a altor interese decât cele ştiinţifice. In
abordarea problemei cnmcteristic a lil�l . . incanta(it1 pole
mică " si . . intenţia politicti " . Pentru mulţi cercetăton ma
ghiari d oar rcamintirea lemei trezeşte resentimente (Pili,

Analiza structurii etnice şi confesionale a populatiei
din zona Covasna-Harghita presupune un dialog perma
nent între istoric-sociolog-demograf-economist-teolog-et
nograf, respectiv o abordare intcrdisciplinnră. Aceasta cu

atai mai mult cu cât. tmc le cercetări recente au aj uns la con
cluzia că " re gim ul demografic din 7/nnsi/vania poarhi
wnprenta arii1or culturale definite rw baza 11//0r criterii
mult mai compl,,,.., dt>c1Ît etnia, reli,c•il7, sau lin'!ba materna
şi par siJ ţinâ com mai de�rahii de di(i?t'C'nfe ecologice si de
modernitate socialii. Dupâ aceste criterii, Covasna-frar
,1!/tita este una din ('f'IP şapte regiuni «arii l"ulturale». din
'lhmsilvania caracterizahl ca «arie de compoziţie maghi

1 999) 1. 1 . Prim:ipala cauză o constitui�.: persistenta î n opinin
pu lică maghiară a p�rcepţ � i potri vi t căreia ... mttl�l (Pâ
mtmtul) s��ltle.<c - S::..k.1yjo/d" eslc un tcntonu locUl! Juur
de maghiari. Expresi i cn . . bloc compact maghiar ", . . mu
ghiarimea cP.a mai purti " �· a. înn·eyin la nivelul d i telor, dar
!:'i al maselor. minii .. Ptlmântului .">ecuh'.\'(' ".

�

�

/'i

istoriografia română ( inclco�ehi in p�Timada in terbe
lică) a susţinut teza con lonn căreia o mare parte din s�cui
sunt de ori,gine română, timp In care istorit�gratin mngh1ară
a trecut suh tacere nceaslă temă " incomodâ " . După moar-

'

arâ puricilor al complexului cultural minoritar - montan
cu modernitate snr ialci rcdusâ.>.> " (Murcşan Con1elia,
Pentru înţeh.:gcn;a ffi!_lditicD.rilor survenite in stmc
tura etnică şi eunll:slunală a zonei Covasna-Harghita vom
1 999) 1 7•
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încerca. să surpri!ldc� unele aspecte privind : impactul cli
matulUI de convteţUlre mteretmcă asupra modelelor cultu
rale şi comportamentului demografic; relaţia specifică lim�ll: . matel!lă - confesiune - naţionalitate; problematic.a
famtlnlor mtxte; a persoanelor cu dublă ascendenţă tdentt
tar�. şt a .celor cu aparţ�nenţă controversată; influenţa _struc
tum ctmce a locahtăţn asupra fenomenelor demograttce cu
rcferir� la. realităţile demogr.afice din judeţele Covasna şi
Harghtta, m ulttmul secol şt JUmătate ( 1 850- 1 992).

Dintre disfuncţionalităţile şi factorii de risc speci
fici amintim procesele de eroziune a solului, de suprafată şi
aluvionare, şt vecinătatea cu zona de maximă seismicltate
din Vrancea.

Înainte de a încerca să surprindem ceea ce este
comun şi ceea ce diferenţiază comportamentul demografic
al populatiei din zona Covasna-Harghita, cât şi principalele
caracteristici demografice specifice acestet zone, vom
prezenta câteva repere ale cadrului natural şi ale reţelei de
localităţi din cele două judeţe.

3.Consideraţii privind evoluţia actuală
a populaţiei. Aspecte comune şi
specifice

turism şi prestări de servicii (Institutul Urban-Proiect, 1 997
- 1 998) 1R.

La recensământul din 1 992 populaţia judeţului
Covasna a fost de 233.256 persoane ceea ce îl desemnează
ca cel mai mic judet al ţării. Populaţia sa reprezintă mai
puţin de o jumătate din dimensiunea medie a unui judeţ din
România, care este de 5 1 1 .000 locuitori. Cu cei 348.335
locuitori in 1 992, judeţul Harghita se încadrează şi el în ca
tegoria judeţelor mici ale ţărit.

2. Cadrul natural
După mărime, judeţul Covasna arc o suprafată de
3709,8 kmp ( 1 ,6% din suprafaţa ţării), pe locul 39 'între
judeţele ţăni, iar judeţul Harghita are 6639 kmp (2,78% din
suprafaţa tării), situându-se din acest punct de vedere pc
locul 1 3 . teritoriul celor două judete prezintă o mare vari
etate de forma de relief, incluzând atât suprafeţe joase şi
relativ netede, dealuri subcarpatice şi terase înalte, cât şi
munţi cu înălţimi de până la 203 1 m (vârful Iezerul Căh
manului - judetul Harghita) şi 1 777 m (vârful Lădăuţi - ju
deţul Covasna ).

Comparând evoluţia populaţiei totale ale celor două
judeţe în secolul XX cu cea a Transilvaniei şi a României
se remarcă faptul că populatia judeţului Harghita a crescut
în 1 992 fată de 1 900 de 1 ,59 on situându-se la acelaşi nivel
cu creşterea înregistrată de populatia Transilvaniei ( 1 ,58
ori) şi sub nivelul creşterii populaţiei României (2,07 ori)
iar populaţia judeţului Covasna a crescut in aceeaşi
perioadă de 1 ,67 ori (vezi tabelul 1 ).
Judeţul Covasna se caracterizează, în general, prin
fenomene demografice de intensitate medie, dar cu valenţe
pozitive; rata natalităţii a fost până în 1 992 superioară
mediei pe ţară, iar rata mortalităţii a continuat să fie mai
scăzută decât la nivel naţional. Natalitatea are valori apro
piate, atât în urban, cât şi în rural, pe când mortalitatea este
deosebit de scăzută în urban ( 78 %0 ), dar de două ori mai
intensă în rural (vezi tabelul 2).

Zonele montane ce ocupă 66% din teritoriul judetu
lui Covasna şi 56% din cel al judeţului Harghita, cuprind
întinse pădun şi pajişti naturale, care adăpostesc un bogat
fond cinegctic, importante resurse balneare (ape minerale şi
gaze mofctice) şt puţine căi de comunicaţie şi aşezări
umane cu caracter pennanent.
Zona deprcsionară, caracterizată prin fonnc de
relief domoale, deosebit de pitoreşti, concentrează marea
majoritate a localităţilor, principalele unităţi economice şi
cele mai numeroase lucrări de ecluzare tehnică.

Din datele mişcării naturale a populatiei din perioa
da 1 966 - 1 985 se observă că valorile creşterii demografice
naturale, în cele două judeţe, sunt superioare mediei pe ţară,
iar rata mottalităţii este apropiată mediei pe Transilvania şi
a celei pc ţară.

Datorită situării geografice, zonele înalte ale celor
două judeţe aparţin elimei de munte, i,_ar cele joase sectoru
lui cu climă continental-moderată. In manie depresiuni
intramontane Gheorghieni, Ciuc, lntorsura Buzăului se re
mar�ă un topocli�at specif!c, caracterizat . prin .frecvente şi
perststcnte mversmm termtce noctumc şt de tamă, feno
mene ce fac ca aceste zone să se situeze printre regiunile
cele mai reci ale ţării.
Subsolul celor două judeţe conţine importante
zăcăminte de substanţe minerale utile, răspândite sub
fonnă de zăcămintc de minereuri, combustibil şi roci utile.
Dezvoltarea economică puţin spectaculoasă a zonei este re
dată de situarea judeţelor Covasna şi Harghita în pattea a
doua din ierarhia judeţelor tărij, la majoritatea indicatorilor
privind producţia industrială. In agricultură se obtin valori
peste media pe ţară la cartotl (o importantă pmte' din pro
ducţia totală a culturi i respective realizându-sc în această
parte a ţării), sfeclă de zahăr, grâu şi zootehnic.

Dacă la natalitate şi mortalitate nu se înregistrează
diferenţe notabile, în schtmb la indicii calitativi, atât de
importanţi cum sunt mortalitatea infantilă şi durata medie
de viaţă ( .. ,lperanţa de viaţă la naştere "), diferenţele sunt
sensibtle.
După tabela de mortalitate pe anii 1 989- 1 99 1 , dura
ta medie de viaţă la bărbati, pc tară, a fost de 66,59 ani, în
timp ce în judetul Covasna awista a fost de 67,84 ani, iar
în judetul Harghita 67,87 ani. Diferenta este, deci, de 1 ,28
am în favoarea judeţului Harghita şi de 1 ,25 ani în cea a
judeţului Covasna. La femei durata medie a vietii în Româ
nia a fost de 73,05 ani; în judeţul Covasna 73,19 ani, iar în
judeţul Harghita 74,87 am (cel mai bun nivel din Români
a), deci o dtferenţă de 1 ,82 ani.
La mortalitatea infantilă, dacă ne rezumăm la peri
oada 1 98 1 - 1 99 1 , constatăm că acest indice, în judeţul Co
vasna, este cu 8% mai mic decât la nivelul ţării, în timp ce
în j u d etu l Harghita el este cu 25% mai scăzut (Trebici,

În ceea ce priveşte potenţialul balnear şi turistic,
Harghita şi Covasna se situează printre primele Judeţe din

a fnctori l or balncari,

ţarl\ . 1 .:1 aceasta contribuie valoarea şi vmit:talea deosebită
c l i m atul de crutare' nl 7rmei s u bmon
tanc,_ pozi[ia cculi.ală în cadrul (ări i : facilitiiţile de acces,
zonei lk umrc .concentrare urb<mii n Rrasovu
ui �i a slaţiunilor adiacente, ex i sten ta bazei de caz;tre �i
tratament, �· a. A ceste imporlaulc resurse tlllisticc sunt doar
paqial va l mi licale de reţeaua ctua l ă a staţiunilur b a lneo
c l i r ualcricc. La Jt:l s tau lucrurile �i pri v i nd agrotwismul uiu
localitălilc montane, s i tua te !n arcul in tra�:arp<ttie.

)HJXllJlltatea
I

a

Pro fi lul ccoryorn ic al celor doua j uucl�' pl'l.�zintn. ek
mcntele unet putcm!cc depe1!denţc de s1.l vicul luri:i :;;i
ci'arca lemnulUI, ngncultură, UJdu:st r m n l u n ent ltrt1 �� u:;;naril,

prelu

.
În gen era l , alura c urbclor natalităpi � i .mottal ităţii în
pcrro!'l�a 1 �166- 1 994 este apruxunat1v
l'll cei'! n po
pulnţlel totale.

1 996) 1 ''.

'tendinţa de după 1 989 a fenorncnclur demografice
inscris în tcndi1�ţa generală a ţi'iri i : reduccrca cu peste o

tJ:etm e a munftrulut de naşten ( Ul' la 1 7,il %0 la 1 1 ,2%o )
sr creşterea cu 1 �% a mtm<irului de decese ( dc la 1 0,4%o
Îa I l ,'i%n ). S-a n:uus mai accentuat natalitatea în mban şi
mai puţin intcns în rural, astfel că ruralul arc în continuare
s-a
.
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o fertilitate mai ridicată (Racolţea, 1 998)20.

proporţia adulţilor (ambele sunt sate cu populaţie exclusiv
ţigănească ).

În perioada 1 990- 1 998 evoluţia structurii demo
grafice a populaţiei judetului Covasna pe sexe şi vârste
pre�intă t�ndinţe diferite de c�eştere, datorită în prir�ml rân�
schrmbăm comportamentulUI demografic al cuplunlor, faţă
de_ prop�a reproducere, creşterea mortalităţii, precum şi
mrgraţrer externe.

4. Caracteristici ale retelei de localităti
urbane şi rurale din judeţele Covasna
şi Harghita

Începând din anul 1 990 populaţia judeţului scade
an de an, într-un ritm mediu anual negativ de 0,34% faţă de
populaţia ţării, care scade într-un ritm mediu anual negativ
âe doar O, 1 5%.

Populaţia 1.1rbană a ţării a crescut în perioada 1 9771 992, cu 3 1 ,9%. In tim.r, cţ populaţia rurală a scăzut în
aceiaşi perioadă cu 1 4,4 Ya. In acest timp populatia urbană
a crescut în judeţul Covasna cu 49,5% ŞI cea rurală a scăzut
cu numai %, 5%, iar în Harghita populatia urbană a crescut
cu 30,5%, iar cea rurală a scăzut cu 1 O, 8% (vezi tabelul 5).

Contribuţia celor două componente, sporul natural
negativ şi soldul negativ al migraţie! externe, difer� în timp.
Sporul natural a fost pozitiv în anii 1 990 şi 1 99 1 . Incepând
dm 1 992 sporul natural devine negativ, creşte an de an,
ajungând ca în liJ1U) 1 996 să îl depăşească în intensitate pe
cel migratoriu. In ceea ce priveşte populatia pe vârste şi
sexe, la 1 .07. 1 997. dacă examinăm piramida, constatăm o
îngustare a bazei acesteia, ca efect al scăderii numerice a
generatiilor născute după 1 990 şi, în acelaşi timp, o îngro
şare a vârfului piramidei, datorată unei mortalităţi mai scă
zute în rândul populaţiei de vârsta a treia.

Urmărind evoluţia creşterii ponderii populaţiei
urbane în cele două judeţe şi în Romania între anu 1 9 1 21 992, se observă că în prima jumătate a secolului XX,
respectiv până în 1 948, atat judeţul Covasna cât şi Harghita
cu 1 2,5% şi 1 0,3% se situau cu mult sub media pe ţară de
23,4%.

Scăderea naturală a populaţiei în perioada 1 990 1 996, a evoluat diferit pe cele două sexe: populaţia femi
nină a crescut de la 50,3% la 50,7%, iar cea masculină a
scăzut de le 49,7% la 49,3%.

În 1 992 populaţia urbană reprezintă în judeţul
Covasna 52,7% dm totalul populaţiei, iar în JUdeţul
Harghita 45,7%, situându-se aproa�e de media pe ţară
(54,3%), dar sub media pe ţară (60,2 Ya).

Structura pe grupe mari de vârstă a J?Opulaţiei
judeţului Cova�na repectţt u� proces de îmbătrântŢ� ��ma
grafică, determmată m pnncrpal de scăderea natahtaţn care
a antrenat, la rândul ei, reducerea absolută şi relativă a po
pulatiei tinere, între 0- 1 4 ani (de la 24,3% în 1 992 la 20,5%
m 1 997) şi creşterea populaţiei vârstnice de 60 de ani şi
peste (de la 1 5,3% în 1 992 la 1 6, 1 % în 1 997)(vezi tabelul
3).

La nivelul ţării. la începutul anului 1 992, într-un
număr de 1 8 judeţe numărul populaţiei urbane dei?ăşea pe
cel al populaţiei rurale (între acestea se situează ŞI judeţul
Covasna). In alte 1 3 judeţe populaţia urbană este între
40, 1 % şi 50 % (în rândul acestora se află judeţul Harghita).

Fată de densitatea medie a populatiei României
(95,5 loclkrnp) şi a Transilvaniei de 80,3 loclkmp, judeţele
Harghita şi Covasna sunt judeţe cu o populaţia rară, densi
tatea medie a populaţiei fimd de 52 loc.lkmp, în Harghita şi
64 loc/ kmp, în Covasna. Cu aceste valori judetul Harghita,
împreu�ă cu j�deţele Tulcea şi _Caraş Severin, sunt s\n
�ele JUdeţe dm ţară cu o densitate sub 60 loc!kmp, 1ar
JUdeţul Covasna se află în rândul celor I l judeţe cu o den
sitate între 60-79 loc!kmp.

Modificările structurale intervenite în populaţia
judetului Covasna se înscriu în tendinţa, de lungă durată, de
accentuare a gradului de îmbătrânire demografică a popu
laţiei ţării.

Semnificativ este în acest sens nivelul principalilor
indicatori demografici c� caracterize�ă popu_laţ_ia judeţuţuj
Covasna în anul 1 997, m comparaţie cu cer ar Romamer
(vezi tabelul 4 - Sursa: Strategie cu privire la protecţia
copilului a jud. Covasnaf 1 •

Explicaţia acestui fenomen constă în ponderea ma
re a reliefului muntos (56% din suprafaţă judeţului în Har
ghita _şi 60% în judeţul Covasna), unde zonele locuite sunt
rare. In acelaşi timp unităţile administrative ale celor două
judete au suprafeţe foarte întinse, comunele judeţului
Harghi_ta având în m�die 1 1 .609 ha, Sl.J!It printre,cele m�i
man dm tară (d1mensrunea med1e a une1 comune m Roma
nia este de cea 8000 ha).

C u câteva excepţii (raportul de dependenţă, rata
brută de nupţialitate, rata de mortalitate infantilă, ponderea
căsătoritilor şi necăsătoritilor), nivelul indicatorilor demo
grafici menţionat la nivelul judeţului Covasna sunt foarte
apropiaţi de cei la nivel naţional.

V. Trebi�i sugere�ă o analiză comparativă cu mit
carea naturală dm Ungana, care ar putea sa_ ne arate daca
comportame�tul der:nografic al _maghiarilor d�n . această
zonă este mar aproprat de Ungana sau de Romama. (Tre
bici, 1 996)(22).

În oraşele judeţului Harghita, densitatea populaţiei
este extrem de variată: de la densităţi comparabile cu cele
din mediul rural, în partea de nord a judeţului (34 1oc!km în
Borsec şi 50 loc �p în To�liţa), la �e!Jsităţi apropiate sau
duble fată de med1a urbana pe ţara, m partea de sud a
judetului' (403 loc!kmp în Miercurea Ciuc, 826 loc!kmp în
Odorheiul Secuiesc şi 979 loc/krnp în Băile Tuşnad.
Din total u l u�: 49 ele comune din judeţul Harghita,

Se pot face comparaţii şi între comportamentul
demografic al maghiarilor din această zonă şi cei din cele
. n po�ibil răspuns la această
lalte judeţ� al e Trru�sil;ani�:i. U
p roblem ă Il dă lstvan Scmlyen, cnrc imparte ţ.ara, dm pu ne !

40 au densitntc sub 50 1oclkmp, in 1 7 comune lo�:uiesc
chiar mai putin
' de 30 1oc/kmp, Jar În 7 C01l1UUC' Ucnsitatea
populaţiei sc situewă la niveluri extrem de scăzute.

âe vedere al natalităţii. in două părţ1: zona sud-vcs.l ic
sudică, cu o fenilit•Ite mai sc!Izulă şi cea estic-nord-C'�lH.:ă,
care a rămas până in zilele noastre Lmdiţional fertilă \ ac�as
tă zonă c up ri nde judeţele Maramureş, Salu M are, n1stnta �
Năsăud, T larghi� şi C ov asna şi, de aSI?":Jcn ea ,_ Moldova ŞI
j1_1deţu_l Tulcea, lnn! Lrofh_ ac�stcia �ec1 ţmu�mlc du_J 1 ran
stlvama cu pop:ulaţtc ma1ontar r�>manens�ă �� n;gllii�Ile pre
cumpămtor dm afnm arc u l ui carpntlc)(Ko�:ts&Varga,
1 996)'�.

in judeţu l Covasna densitatea med ie era în 1 992 de
220 loc!kinp în m edi u l rural. Numai in două oraşe (Tg
Secuiesc �i Covasna) den s i tatea depăşeşte . 1 50 1 oc/kmp,
municipiul S lănlu Gheorghe se d�ved c:;; tc smgum aglom
erare urbană din zonă, în �·are locUiesc 52!\ loc/kmp.

·

particl!!mitatc 11 :structurii pc ';:<iJ�slrc este pn�po�Ţ!a
1 � �m �taţ ';ll urb�n, �:al �� m
înt>cl!lllală a c opu 1 or înrrc O
rural, care se datorează fert1 lituţu ma• mţu::�t� m Covasna
O

.- .

-

,

decât medi a pc �arl. In satel e Bcl m Vale �� I Ictca, proporţ ia
copiilor este neobişnuit de mare ( 44-5 1 %), depă�111u ch1ar

Din runct de vedere n1 organizării adnlin.is!ralive, în
în componen..tn sa cinci
oraşe, din care un m�nicip�u �i 33 de _con;une. In eOil_lp�
nent<I acestcu um lă ii adm1mstrauve mtrn l lH lo�:ahtăţ1,
după _cum urmează: 5_ localităţi. �rha1�e propriu-zise, 1 2 sate
aparţmând ora�elor ş• muJuctpulor �· 1 1 1 sate componente
innunric 1 997, jucicţul Covasna arc
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ale celor 33 comune (Institutul Urban-Proiect, 1 9971 998)24.
Judeţul Harghita are în componenţa sa 9 oraşe, din
care două municipii, şi 49 de comune. Oraşele au în com
ponenţa lor 27 de sate, iar comunele 232 sate.

exista nici o aşezare umană cu peste 5 . 000 de locuitori. Un
oraş şi două sate aveau peste 3.000 locuitori: Tg. Secuiesc
-3.359, Za�on-3.285 şi Covasna -3 . 1 77. Opt localităţi ale
judeţului (mtrc care se aflau şi oraşele _Bre.tcu ŞI Sfăntu
Gheoghe) aveau între 2.000 ŞI 3.000 locmton).
În judetul Harghita existau cinci localităţi între
2.000 şi 3 .000 de locuitori şi altele peste 3.000.
La acea dată, Miercurea Ciuc avea 4. 345 locuitori,
Odorheiul Secuiesc 4. 789, 9heorghieni 5.362, Bistriţa
2.464, Zalău 4.290, Alba !uha 4.522, Tg. Mureş 7.67 1 ,
Sibiu 1 2.763, Braşov 20.59 1 .

Privind densitatea localităţilor în teritoriu, faţă de
media naţională, cele două judeţe prezintă următoarele va
lori (vezi tabelul 6).
În timp ce aproape 2/3 din populaţia urbană a
României trăieşte în oraşe de peste 1 00.000 locuitori, în
cele două judeţe nu există asemenea aglomerări urbane.
Există un singur oraş care are 68.359 locuitori (Sf. Ghe
orghe), patru oraşe cu populaţie între 20. 000 ŞI 49.999,
respectiv Miercurea Ciuc (46.228), Odorheiul Secuiesc
(39.959), Tg. Secuiesc (22.9 1 2) şi Gheorghieni (2 1 .433),
cinci oraşe cu populatia între 1 0.000- 1 9.999, Topliţa,
Covasna, Bălan, Baraolt şi Crist!Jru Secuiesc, iar patru
oraşe au sub 1 0.000 de locuitori, Intorsura Buzăului, Vlă
hiţa, Borscc şi Tuşnad Băi (vezi tabelul 7).

În 1 O sate din cele I l localităti mai mari ale judetu
lui Covasna, românii aveau în 1 850, biserici, iar în opt din
tre acestea existau şcoli confesionale româneşti.
În anul 1 850, aşezări le cu o populaţie între 501 şi
1 .000 locuitori reprezentau aproape jumătate din totalul
localităţilor (48,8%) cele cu populaţie între 1 . 00 1 şi 5.000
locuitori o treime (29,3%), iar cele între 1 OI şi 500 locuitori
aproape un sfert (22%). Peste 1 50 de ani asistăm la o regm
pare a localităţilor judeţului după număml populaţiei. S-a
ajuns, astfel, ca în 1 992, o treime din aşezăn să aibă popu
laţia până la 500 locuitori; o altă treime între 501 şi 1 .000
locuitori, iar alta peste 1 .000 locuitori (vezi tabelul I l ).

Toate oraşele din cele două judeţe se încadrează în
categoria oraşelor mijlocii şi mici. Cel mai mic oraş din ţară
cu aproape 2.000 de locuitori este în continuare Băile
Tuşnad, staţiune balneo-climaterică în judeţul Harghita.

În judeţul Covasna aproape 40% din totalul
oraşelor au în componenţa lor doar trei localităţi şi 60%
peste patru localităt1, iar în judeţul Harghita peste jumătate
âin număml oraşelor au doar 1 -2 localităţi componente şi
un sfe11 câte trei localităţi.

Spaţiul montan al Carpaţilor Orientali, prin pre
zenţa unui fond turistic complex, a favorizat constituirea
sistemului de aşezări-staţium, acţiune iniţiată încă de la
începutul sec. al XVIII-lea.
Evo!uţi� �cesto� aşezări a f�st dcteiTI?in.ată de dez
voltarea act!VItaţilor tunst1ce, orgamzarea tunst1că a lor s;a
făcut diferenţiat, ca dimensium, complexitate, profil. In
ceea ce priveşte dinamica populaţiei, oraşele statiuni se
menţin în categoria celor mic1, caracterizate prin 'creşteri
lente ale populaţiei. Privind structura socio-profesională a
populaţiei, oraşele staţiuni se încadrează, în categoria aşe
zărilor cu funcţii, predominante, de servicii, din care cea
mai �are p�rte. în activităţile turistice sau de deservire a
acestei actiVItăţi.

Gruparea comunelor după numărul de sate care le
compun se prezintă astfel, în judeţele Covasna şi Harghita
(vezi tabelul 1 2).
După mărimea medie a locuitorilor, comunele din
judeţele Covasna şi Harghita sunt apropiate de media pe
ţară, iar satele din cele două judeţe au valori peste media
natională. Populatia medic a unui sat în aceste judete este
1mii mare şi decât populaţia medie a unui sat din Trans-ilva
nia de 63 1 locuitori şi apropiată de valorile judetelor
vecine
'
978 de locuitori în Braşov şi 845 locwtori în Bistrita
'
Năsăud.

.
Î!1 cazul concret al oraşelor staţiuni din Carpaţii
Onentah . se constată o nuanţare a acestui aspect, care
rezultă dm monO!:,'Tama funcţională (Ciangă, 1 997)25(vezi
tabelul 8).

Aşezări le rurale mici (sub 500 locuitori) sunt speci
�ce spaţiilor mo':'ţane ş.i _dealurilor mai înalte, fiind supuse
m ultumle dccenu, unu1 mtens proces de deznaţionalizare.

În afara statiunilor care au în prezent statut de
aşezări urbane s-au dezvoltat la începutul secolului şi mai
ales în perioada interbelică mici statiuni balneoclimaterice
în cadrU! sau în aprop!ere? !.!nor_aşezări rurale şi care pot fi
gmp�t� mtr-o cat�gorye d1stmctă ŞI destul de numeroasă, a
aşezanlor-staţmm de Importanţă locală.

În zonele joase, în depresiunile sub-montane, de-a
!un1:,>ul U!lor culoare de vale, căi de comunicaţii precum şi
m apropierea unor centre urbane s-au dezvoltat satele mari
(peste 4.000 locuitori).
Un areal semnificativ apare în judetul Harghita:
şapte aşezări, amplasate în depresiunile i'ntramontane
GIUrgeu (Remetea 6.498 locuiton, Ditrău 6.068 locuitori
Joseni 5 .�06 loc�itori, Ciuma�i 4. 8 1 7) şi Ciuc (Sândomini�
6.676) ŞI dealunle subcarpahce (Corund 5 .008 şi Zetea
4.603).

Din punct de vedere al evolutiei numărului de
locuito�i în .oraşele d_i n cele două judeţe, între anii 1 9301 992, Situaţia se prezmtă astfel (vezi tabelul 9).
. Cu to�tc creşterile înregistrate privind numărul
med1� �1 locu_Jtonlor !n cele două judeţe după 1 977, se
menţm m contmuare diferente semmficahve între mărimea
oraşelor din zona Covasna-Harghita şi mărimea medie a
unui oraş din România.

. . În apropierea oraşelor Târgu Secuiesc şi Covasna
dm Judeţul cu acelaşi nume s-au constituit satele Ghelinta
'
4. 380 locuitori, Zagon 4.092 locuitori.

Ev�luţia pop!;llaţiei stab!le în oraşele judeţelor
Covasna ŞI Harghita, mtre 1 9 1 2 ŞI 1 992 pune în evidentă o
dezvo!tar� len� a acestora până la organizarea administra
hv-tentonală dm 1 968 (vez1 tabelul 1 O).

.
Aproape jumătate din comunele judetului au peste
tre1 sate componente. <;:ele . mai m_ulte aparţin comunelor:
Ozun 7, Boroşneu 6, Baţan1, Catalma, Malnaş şi Poian 5 .
.
Peste �5% di� sat�le judeţului sunt situate î n zona
_ m pnnc1pal la contactul acesteia cu
JOasa, 9�pres1<�mar'l.
versanţu munJil(_)r. In aceste condiţii de relief specific pen
tru marea ma1ontate a satelor este dezvoltarea lor teritori

�f Gheorghe ŞI M1e�c':lrea Cmc, reşedinţele celor două
Cele ma! m�ri creşteri _le înregistrează municipiile

_

judeţe, unnatc de mumcl_piUI Odorheml Secuiesc şi oraşele
Gheorghieni şi Tg. Secmesc.

ală s uh torma �rcolară in zona d� şes �i cu pre l ungiri tcn
taculnr,, pl: vil1lc care pătrund ndânc in zona de m u nl� .
l'�stc 1 /3 di n satele _judeţului au sub 'iOO locuitori.

După r�organizar�a teri tori al administrativă din
1 WiX şi con l�ri 1·ca atrihutului tl� ornş unor local i !liti rural�
�in cele două j udc!e (Baraolt şi lntorsura lluzăului în
Judqul Covasna), (B�Ian, �llilc-Tus.m •�. Vlăhiţn în j udeţu l
l Targluta), a crcscu l şi nurnarul lol'<tlJt.'!ti
ior compow..·nte ale
·
oraşe lor.

În 1 XSO, în j udeţul

Covnsna

( t(lst

Trciscnunc) nu
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Struelura rct.:ki de lucaliUlţi urbane şi rurale d i n
punct d e ':'<'dl-rc a l funqionnlilă[ii ecouurnice, rdkct:'l In
general , mvclul dczvoh!irii s�Jcial-cconomicc a judqului
.
Jm ultuuclc dt,ccm i , . oncntala . spre runcrca in vnloare a
r�s u rsc l o r mntcnale ŞI umane dm zonii.
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Structura funcţională a oraşelor are trăsături
comune, � şi dife�enţieri: Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc
sunţ reşedmţe de JUdeţ, centre industriale şi de servire
socială complexă, cu rol de coordonare şi annonizare a
dezvoltării în te�toriu; 9dorheiul Secuiesc, Cristurul Secu
tese, Gheorghem, Tophţa, Bălan, Vlăhita, Baraolt şi lntor
s�ra Buzăuf�i. Tg. S�cuiesc sunt oraşe cu funcţiuni indus
mal-agrare ŞI de servtre. Reducerea activitătii de minerit în
Baraolt şi Bălan va avea consecinţe asupra populaţiei din
zonă.

vechi din acest areal, aceste aşezări cu evoluţia lor demo
grafică dinamic�_au constifl!it. al�turi �e populaţia din ora
.
şe, sursa creştem populaţtet romaneşll la mvelul JUdetului
.
)co
Covasna ( Lăcătuşu, 1 998
·

Majoritatea satelor din această categorie se află în
�mna de munte a judeţului Harghita. Spre deosebire de
JUdeţul Covasna, în zonele tradiţional româneşti ale judetu
lui H�rghita (îndeosebi are_alul Tul�heş - Bi!bor - Topliţa),
alatun de satele monoetntce romaneşu. extstă un număr
însemnat de sate etnic-mixte (româna-maghiare). Se poate
obserya o o.fensil'ă " demografică a populaţiei de etnie
mag�mră în acest spaţiu. Afirmaţia este întărită şi de modi
ficăf!le în structura etn!�ă a două vechi localităţi româneşti:
Tophţa, unde maghtam au crescut de la 7,7% în 1 850 la
29,3% în 1 992 şi Voşlobeni. unde ponderea lor a crescut în
aceeaşi perioadă de la 0,82% la 38,4% .

Localităţile Covasna, Băile Tuşnad şi Borsec sunt
staţiuni balneoclimaterice de interes naţional şi internaţio
nal. L<�:cul Roşu, Izvoru �ureşu!ui şi Balvanyos sunt staţi
unt tunstlce montane. Extstă un Important număr de statiu
ni şi loc_aliţăţi ba_lneare de interes )oc<�:l şi regional. dintr�
c�e _armnttm_: _ Yalcele: Mai?aş-B�t, Bt�orţem, Şugaş Băt,
Sant�mbru-Bat, Harghita-Bat. Bătle Chtrot, Băile Homo
rod, Praid, Jigodin Băi, Bradu-Topliţa, Cârţa, Dăneşti, Să
rata Cristur. Mădăraş, Racu, Ciucsângiorgiu, Tg. Secuiesc,
Mărtănuş ş.a.
După funcţiunile îndeplinite satele judeţului
Covasna pot fi încadrate în următoarele tipuri:
- sate cu funcţiuni industrial-agrare;
- sate cu funcţiuni agro-industriale;
- sate cu funcţiuni agro-silvice;
- sate cu functiuni agricole şi turistice;(Institutul UrbanProiect 1 997- 1 998)�0.
Reteaua de localităti din judetele Covasna şi
Harghita a 'cunoscut, între anii 1 850 - 1 992 o seria de modi
ficări. Unele localităti au dispărut, fie prin contopire, fie
prin scăderea numărului populatiei, 1,1ltele au apărut, fie prin
diviziune, roire sau nouă apari'ţie. In perioada la care ne
referim, în judetul Covasna numărul localităţi lor a crescut
de la 1 1 O la 1 52, iar în judeţul Harghita de la 1 72 la 298 .
Localitătile Bicazul Ardelean (cu satele Telee şi Dămuc),
ce au apartinut de fostul judeţ Ciuc, în prezent se află în
judeţul Ne_amţ; satele Ghimt:ş-Făget (Ciuc) şi Poi<;1�a
_ locahta
Sărată (Trei Scaune) aparţm azt de Judeţul Bacau;
tile Vama Buzăului, Teliu, Apaţa, Măieruş, Budila,
Augustin din fostul jţ�deţ_Ţrei Scaune, în pr�zent aparţin de
judeţul Braşov. Modt-fican s-au produs şt m statutul_Ioca:
litătilor. Astfel, în 1 850. erau recunoscute ca targun
aşezările: Sfăntu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Bara�lt,
Bretcu şi Ilieni (ultiffi:ele_ două, de Ja �fărşitul secoll!llll 311
XIX - lea sunt locahtăt1 rurale). In JUdeţul Harghtta, m
1 850 aveau statut de localităti urbane doar oraşul
Odorheiul Secuiesc şi târgui Cristtiru Secuiesc.
Între anii 1 850 - 1 992 un număr de 25 de sate ( 1 7
din judeţul Covasna şi 8_din judt:ţul Harghita) �u dispărut
prin contopire cu altele dm apropterea lor sau pnn depopu
lare. Cu excepţia a două sate rVidacutul Roman - Harghita
şi Merişor (Sita Buză�lui) - C<?vasna]. toate c�le!alte saţe
sunt aşezăn monoemtce maghtare. La recens�mantul �m
1 956 multe cătune au căpătat statutul de localitate de sme
stătătoare. O bună parte din localităJile menţionat� distinct
Ia recensământul menţionat nu mat apar la cel dm 1 966 .
Dintre aceste 49 de sate cu existenţă efemeră (33 în Har
ghita şi 1 6 în Covasna) 26 au f�st loca!ităţi c� P<?Pulaţit: de
etnie maghiară, 1 5 cu populaţie romaneasca ŞI 8 etnic mixte (româna-maghiare).
inţa t 1 05 de s�lc noi_. Peste două treimi _dm total u l acestor
sate sunt locahtăţJ mtcl (sub 500 de l_oeUJton), 25 au o pop
ulatie cu pri n să între 5 0 1 - 1 .000 locmton ŞI doar l U 1111 pcslL'
1 .000 de l oc u i tori (vezi tabelul 1 3 ) .

În ultimii 1 50 de ani, în cele două judeţe, s-au înfi

Din punct de vcc.kre al structurii ctnic �, cele J O'i
sate nou infim�all� sunt: X7 monoctt�ec ( 3·1 romnneţ;ll li' 5 �
maghiare ) şi numai 1 8 etnic-mixte. l 'cnmt clunatul_ de con
v i e� u i re interetnică din zonă relcvanţ este faptul că !:13% � 1 1 1
totalul satelor infiinţate în cele două jude�c sunt monoetmce
şi n uma i 1 7% emic-mixte.

Cele 1 5 satc monoetn ic e româneşti, inliinţate după
1 850 in jm!elul Covasna•. se at1ă in Dcpresiunca. �l!Z:Iufui
Ardel ean ş1 7onc l c aprop1ate. lmprcună cu locahta�ilc mm

..

Există sate care au dat dovadă de un dinamism ac
centuat, populaţia sporind in 25 de ani cu 1 0- 1 5%: Barcani,
Lădăuţi, Bel in-Vale, Brădet, Dobârlău, Bodoc, Ghelinta,
Malnaş-Băi, Ojdula Lunea Ozunului. Sita Buzăului, Araci.
Din punct de vedere al structuri i emice a populatiei
din cele 1 2 localităti mentionate 6 sunt monoetntce rmnâ
neşti; 4 monoetnice maghiare şi 1 2 emice mixte. Majori
tatea acestor localităţi - 1 0% au importante comunităţi de
ţigani.
În ultimii 30 ani, in majoritatea comunelor din cele
două judeţe, satele-reşedinţă au avut evoluţii mai bune
decât celelalte sate componente. Ca urmare a descreşterii
demografice foarte mari din ultimii 25 -30 ani, de 85,-98 %
- câteva sat� din j_ud�ţul Harghita ş!-a� redus dimens_iun�a
la o populaţie mat mtcă de 20 locUI ton ( 1 992) : Bucm dm
1 0 locuitori; Locodeni (Mărtiniş) - 7
comuna Joseni
locuitori; Făgeţel (Remetea) - 1 9 locuitori; Valea Uzului
(Sânmartin) - 1 2 locuitori; Senetea (Suseni) - 1 5 locuitori;
Obrăneşti (Ulieş) - 1 6 locuitori; Hosărău (Sâncrăieni) - 1
locuitor. In judeţul Covasna, în aceiaşi situaţie se află 1 2
sate: Valea Mică ( Boroşneu) - 27 locuitori; Ozunca Băi
(Băţani) - 55 locuitori; Cărpineni (Poian) - 4 locuitori;
Merişor (Sita Buzăului) - rămas fără nici un locuitor.
-

Oituz, Icfalău, Comandău, Sâncrai, Măgheruş,
Alungeni, Valea Zălanului. Urmărind fenomenul pe o pen
oadă mai mare de timp se observă că, în 56 de sate din
judetul Covasna, populaţia totală este mai mică în 1 992
decâ't în 1 850, iar m alte 1 O, populaţia a rămas relativ ace
iaşi (ceea ce reprezintă peste jumătate din satele jude�lui).
Om cele 56 de sate în care populatia a scăzut, în ulttmul
secol şi jumătate, 5 sunt etnic mixte şi 5 1 monoetnice
maghiare.
Satele cu cea mai dramatică scădere a �opul�ţiei Jn
1 992 fată de 1 850 sunt: Măgheruş -0, 1 9 %, Btcfalau
-0' 37% ' bobolii de sus -0,38%, Alungeni -0,39%, Catalina
-0'42%' Icfalău -0,43%, Valea Scurtă -0,44%, Lisnău
-0 48% Saciova -0,49%, Pachia -0,49%, Peteni -0,49%,
Albiş -0,50%, Sâncrai -0,5 1 % ş.a. Indiferent de schim�ări
le teritoriale şi cele politice, în toate aceste sate au �xtstat
biserica şi,şcoala, iar limba mag�iară a fo�t folos!� _ne
stingherit. In rândul satelor respective sunt ŞI locaht<;1ţ1 IZO
late dar majoritatea au acces la cale ferată ŞI drumun asfal
tate: beneficiind de servicii de transport şi telecomunicaţii
satisfăcătoare.
O asemenea evolutie demografică nu reprezintă o

noutate. Încă de la sfărţ;itul secolului trecut, oficialităţile
l oca le au scnmnlat pericolul depopulurizlirii " zone i prin
emigrarca masivă a mcscria�ilor în ora�c l c _din Reqat
propunând măsuri de . sa/mre a sf'cuimil " prm dezvott�rea
mduslrici şi a c ă i lor_ de trd.IISPC!It. Urmca7� să se cv1den�Iez.e
contributia sporullll natw·al ŞI a cclu1 ll11!,>Tatonu In mm.h
fi c ările c1cmogralicc qin ficcarc lo� al i_tatc. ( :crcetru:e�t po
pula�ici umane de e tm c n�a"htară d rn . J udeţ v_a stab1 h Cil�·e
este ponderea celor vem�1 d'm satel e JUde!ulul, a celor dm
alte l oc.;a li tfl \i ardelene şi a �:dor din Moldova :;; i Muntenia,
dar care sunt origi nari din judeţ şi care s-au in tors acasă.
..

..

.
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Dintre factorii de risc �i de
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Habitat şi populatie. Procese şi structuri demografice în judetele ...

tenţi în reţeaua de localităţi a judeţului Covasna mai
menţionăm:

celorlalte patru oraşe (Sf Gheorghe, Tg. Secuiesc, Baraolt,
Covasna), după o creştere continuă de ani de zile, se află în
scădere. Creşte în schimb, după mulţi ani de descreşteri,
populaţia a 1 5 comune aflate în preajma acestor oraşe. Cele
3 comt.m
. e Î!l car� populatia înregistrează în co!ltit�uare des
crcşten mm man m 1 998 faţă de 1 993 sunt Ihem, Moacşa
şi Turia (toate monoetnice maghiare), iar cele 5 în care
creşterea este cea mai mare sunt: Boroşneul Mare, Brăduţ,
Ghtdfalău, Sita Buzăului şi Vâlcele. Exceptând comuna
Sita Buzăului, celelalte 4 comune mentionate au o însemnată populaţie de romi .

. - dezechilibru stru,ct)Jrii pe sexe, caracterizat prin
deficitul populaţiei femmme mtr-un număr mare de
comune, mat ales al vârstelor tinere care asigură reproduc
erea populaţiei .
•

- manifestarea procesului de îmbătrânire demogra
fică în 1 5 sate, ale căror consecinţe se caracterizează în:

·

a) creşterea populaţiei vârstnicilor la peste 30% din
totalul populaţiei în satele: Aita Medie, Dobolii de Sus,
Valea Mică, Ţufalău, Ilieni, Sâncrai, Valea Zălanului, Hilib,
Lisnău Vale, Măgheruş, Valea Scurtă, Sociova, Alungeni,
Peteni;

5. Migratia şi efectele ei asupra struc
turii etnice şi confesionale din zona
Covasna - Harghita

b) scăderea propm1iei copiilor sub 1 2%, . până la
lipsa totală a lor în satele: Valea Mică, Cărpinem, Lisnău
Vale, Măgheruş, Valea Scurtă. ( Institutul Urban-Proiect,

1 997- 1 99R)2X.

O particularitate a structurii pc vârstc este dimensi
unea restransă, în mediul rural în special, a cotingentului
1 5-59 ani care constituie baza resurselor de muncă . Sunt
sate în care proporţia acestei grupe de vârstă este foarte
mare: Belin Vale, Dobolii de Sus, Ilicni, Sociova, Araci,
Peteni. Această situaţia are drept consecinţă o rată de
dependenţă foarte mare, revenind în medie cea. 670 per
soane în întreţinerea a 1 . 000 de adulţi (vezi tabelul 1 4) .

O caracteristică mai puţin cunoscută a evoluţiei
demografice din zona Covasna - Harghita o constituie
dimensiunea mişcării migratorii a populaţiei, de-a lungul
timpului . Atenţia exagerată acordată de către demografit şi
stastisticienii maghiară fenomenului " românizării ţinutului
secuiesc prin industrializarea socialistă " din ultimi le dece
nii, ascunde adevărul că o asemenea mişcare demografică
nu este o noutate .

Dintre persoanele care, teoretic trebuiesc întreţinute
aproape 3/4 sunt copii, iar în comune, în proporţii egale
copii şi vârstnicii .

De aceea pentru înţelegerea aspectelor actuale ale
mişcării migratorit este nevoie să facem un " ocol istoric ".
Studiile mai vechi şi mai noi pe această temă, au
pus în evidenţă faptul că emigraţia în şi din Ardeal, şi în
cadrul acestuia, din şi în aşezări le " secuieşti , a fost con
tinuă şi de mari proporţii, de-a lungul secolelor, perioade
îndelungate, ncfimd legată de factorul etnic . Mişcarea mi
gratorie a cuprins deopotrivă pe secui, ca şi �e români,
anneni, ţigam sau alte naţionalităţi (Pal, 1 999)2 .

Procesul de îmbătrânire demob'rafică este vizibil şi
în localităţile judeţului Harghita . Ca urmare a evoluţiei
structuri i pc vârstc, indicele de înnoire a populatiei ( rapor
tul dintre tineri şi vârstnici) calculat pentru anul 1 992 ( 1 ,48)
şi 1 996 ( 1 ,28) indică o scădere a capacităţii de regenerarc a
populaţiei, scădere care este mult mai intensă în cazul pop
ulaţiei oraşelor (de la 2,6 7 la 2, 1 0). In schimb, în cazul pop
ulaţiei satelor, capacitatea de înnoire a populaţiei a scăzut
până la un prag critic, deoarece populaţia persoanelor ce
depăşesc 60 am a ajuns, în 1 996 să fie mai mare decât pro
porţia copiilor (sub 1 5 ani) care ar trebui să reasigurc
mlocuirea peste 35-50 ani .

"

În funcţie de conjuctura politică, favorabilă sau mai
puţin favorabilă, intematională, regională sau locală, înde
osebi din Transilvania, Muntenia şi Moldova au avut loc
mişcări de populaţie de o parte şi de alta a Carpaţilor, flu
xuri migratom ce au circulat pe " străzi cu sens dublu ".
Amploarea şi intensitatea acestor fluxuri au fost
favorizate de aşezarea geografică, respectiv de statutul de
{inuturi de graniţă ", gramţă care multe secole nu a avut
un traseu stabi 1.

Comunele în care, încă din 1 992, capacitatea de
înnoire este cel mai serios afectată (numărul vârstnicilor era
de 1 ,4 ori mai mare decât al copiilor sub 1 5 ani) sunt: Ulieş
(2,6 ori), Dârjiu (2, 1 ori), Săccl, Mercşti ( 1 , 7 ori), Plăieşii
de Jos ( 1 ,6 ori), Atid, Feliceni Voşlobeni ( 1 ,4 ori) . Cu
excepţia Voşlobenilor care este local itate etnic mi:'tă
(româna-maghiară) celelalte aşezăn sunt monoetmce
tnaghiarc, majoritatea cu populaţie românească asimilată .
In aceste comune, vârstc medie a populaţiei era în anul
1 992, de peste 40 ani: Fcliceni - 40,3 ani; Plăieşii de Jos 42,5 ani; Mărtiniş - 42,8 ani; Mereşti - 43,5 ani; Săcel - 43,8
ani; Dârjiu - 44,3 ani; Ulieş - 46,2 ani;

..

lntensele mişcări de populaţie de o parte şi de alta a
Carpatilor au fost favorizate de economia complementară,
schtmburi economice vitale, multiplele şi statornicele ra
porturi interumane (colaborare, ajutor reciproc, solidaritate
umană, căsătorii mixte).

Deoarece aceste situaţii nu sunt singulare, şi la
nivelul teritoriului judeţului Harghita se pot contura astfel
unele zone cu problen�c geografice .deo��bit� în c�cţrul
cărora numeroase localităţi prezmtă sttuaţn cnttce pnvmd
structura demografică (îmbătrânire demografică ŞI vitali
tate redusă) sau privincl. evoluţia demografică (scăderea
putt;rnic� a populaţiei),. In ace�stă situaţie se găsesc loca�
lităţiie dm sud-vestul JUdetului, respectiv zona de dealun
fragmentate traversate de Târnave ŞI Homoroade, partea de
nord a Depresiunii Gheorghieni (zona Remetea-Topliţa),
extremitatea de sud-est a judeţului (zona Valea Uzului) .
•
.

Este posib i lă şi un alt tip de evoluţie de mo gra fi că a
acestor localităţi, rc spcc l J v slopan;a proceselor de imbă 
trânirc �i depopularc, cel puţin pentru o pa1tc din ele. Un
exemplu în acest scn s îl consti tuie evolulm după 1 992 d i n
judeţul Cov as m, unde în 20 un ităţi administrative (din
totalul de :lY) popul a t i a a rămas conslanlft sau este in
creştere in 1 Y9K li• ţi• dc 1 993 (v ezi tabclul 1 5 ).

Cu exccp\Î<l ora�ului i ntorsura nu7ău1ui, populaţia

Printre factorii care au asigurat continuitatea şi
amploarea migratiei dintre locuitorii " ţinuturilor secuieşri "
şi cei de peste Carpaţi amintim : pcrsistenţa în memoria
colectivă a secuilor a unei imagini pozitive despre relaţiile
foarte bune pe care le-au avut secuii cu domnitorii mol
doveni şi munteni (Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai
Viteazul, etc), raporturile excelente stabilite între liderii lo
cali ai comunitătilor situate de o parte şi de alta a Carpa
ţilor; prestigiul de care se bucurau bărbatii şi femeile din
secuime în marile oraşe din Principatele R'omâne (hămicie,
corectitudine, disciplină, profesionalism) . Stau mărturie în
acest sens intensitatea fluxurilor migratorii de la începutul
sec . XX din zona de referinţă către Bucureşti, Brăila,
Ga l aţi Bacău, Focşani. �.a. Din aceste sch i mburi i ntense de
popu la (i c s-llll l t1m1al comu n i tăţ i le de ceangăi, dar �i nume
roase sntc de " ungureni " în M o l dova Ţara Româncască � i
Dobrogca, în B ucov in a şi până în ( : aucaz .
Între j ud cţc lc Prahova �i Buzău, din " cele mai vechi
vmmuri pâmi lu 1 H4H " a cx i stnt un judeţ deosebit: Săcuieni
(Suac), al cărui n ume vine de In populatia româncască �i
,

,
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sccuiască emigrat.ă din pă11ilc sccuilor. Satele a c estea nu
lost apo i ing1ohntc în fostclc judeţe Prah ova şi Buzău
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cuitorii sunt mocani mărgineni din satele Vama şi Întorsura
Buzăului, Sita Buzăului, Covasna, Poiana Sărată, Bretcu.
Prin anii 1 860, trăiau în satele !schi Baba, Deria (din Do
brogea). La sfărşitul secolului trecut şi începutul acestui
secol, l.'e bârsanti din judeţ îi găsim în Transnistria, Cri
meea ŞI Caucaz, între cei 5.000 de români oicri, emigranţi
acolo, propietari a peste un milion de oi. Din roiunle de
populatie pornite din satele bârsăneşti, s-au constituit satele
Coşnea (desprins din Covasna), Ciughieşul şi Poiana
Sărată, Chiojdul Mic, judeţul Buzău. după tradiţie, a fost
întemeiat de ardelenii din regiunea izvoarelor râului Buzău
(Meteş, 1 97 1 )34.

(Meteş, 1 9 7 1 )3o.
Istoriografia maghiară susţine teza unei afluenţe
româneşti de mare amploare, începând cu secolele XVII
XVIII, teză " intrată adânc în conştiinţa publică, ba şi în
psihologia comună mag�iară " Wroda�, 1 992). prept c.au
zc sunt mvocate obhgaţnle tot mm man ale ţăramlor m tun
pul fanarioţilor, siguranţa mai mare în Ardeal, nivelul de
civilizatie mai dezvoltat. Se afirmă totodată că imi gratia din
Ardeal nu se îndreaptă spre cele două principate române, ci
spre Ungaria.
Istoriografia românească, îndeosebi prin David
Prodan şi Ştefan Meteş pe baza unei documentaţii minu
ţioase şi îndelungate arată care a fost dimensiunea şi sensul
real al migraţie1 populaţiei dintre Transilvania şi Ţările
Române " cauzele acestei roiri ale populaţiei. masive şi în
delungate. direcţiile migratiei şi rolul ei însemnat informa
rea naţiunii mmâne şi desăvârşirea unităţii naţionale "
(Prodan, 1 992)3 1 .

Declinul păstoritului transhumant a început după
reforma agrară a lui Alexandru Ioan Cuza şi s-a încheiat
după cel de al doilea război mondial.
Fluviile migratorii au circulat şi în sens invers din
spre Principatele Române spre Transilvania întărind în
primul rând localitătile situate în imediata vecinătate a cur
burii interioare a Carpaţilor Răsăriteni. Câteva cercetări
recente pc această temă formulează ipoteza conform căreia
imigrarea masivă a românilor de peste mun� stă la baza
stabilirii românilor în Ţinutul Secuiesc " şi formării co
munităţilor româneşti din această zonă.

În cadrul mişcărilor de populaţie ce au avut loc prin
numeroasele trecători şi pasuri ale Carpaţilor Răsăritem un
loc aparte ocupă păstoritul transhumnat. Covasna şi Breţcu
şi alte localităţi din arcul carpatic cu binecunoscuţii " bâr
sani din secuime " au făcut parte din marile centre ale oic
rilor transhumanti transilvăneni ce s-au dezvoltat de-a lun
gul vechii graniţe pe linia de control cu cele două ţări
române. Şi în acest caz istoricii maghiari au mentinut o
confuzie voită, premeditată a termenului consacrat de tran
shumanţă, păstorit pendulant, cu nomadismul, semino
madismul, rătăcitul cu tum1e fără un spaţiu determinant,
fără ţintă precisă, fără un teritoriu propriu, fără . patrie ",
extinzând-o la întregul popor român, Imaginat în întregi
rne(l lui ca popor fără patrie, rătăcitor cu turme pc arii incer
te. In realitate, această mişcare pendulatorie a turmelor,
între munte şi câmpie, între o ţară şi alta, nu are nimic în
tâmplător, ci totul se desfăşoară organizat, instituţional, pe
baza unor legi precise. a unor convenţii între . statul aus
triac, Poarta Otomană şi Ţările române " referitoare la
regimuri vamale. trecători, itinerarii, dări, drepturi şi în
datoriri, regimurijuridice, regimuri fiscale ". Treptat acest
păstorit îşi schimbă caracterul, nu mai este propriu-zis tran
shumanţă, ci tot mai mult o întreprindere. Nu se deplasează
oamenii ci turmele, cu numărul strict necesar de păstori,
experţi, cu echipamentul necesar vieţii oamenilor ŞI pOJ.'U
laţiei specifice, pe itinerarii bine stabilite, ce se constJtutau
într-o ţesătură complicată de drumuri cu destinaţii precise.

..

Szocz lanos consideră că, din cauza vicisitudinilor
istoriei, la sfarşitul secolului al XVIII-lea iobagii din Mol
dova, în special locuitorii de la hotar şi-au căutat refugiu în
pădurile din Ardeal. Aceşti refugiaţi moldoveni care apar în
documentele vremii cu atributul de vagabond " ceea ce în
accepţiunea actuală ar însemna venetic " au fonnat şirul
de localităţi din fostul Ciuc situate pe versantul ardelean al
Carpaţilor Răsăriteni; Voşlobem, Subcetatc, Hodoşa,
Sărmaş, Bicazul ardelean, Bilbor. Tulgheş, Corbu. Autorul
formulează ipoteza conform căreia ŞI satele de pe Valea
Ghimeşului s-au format în acelaşi mod şi consideră că
aceasta este principala cauză a creşterii populaţiei româ
neşti din scaunul Ciuc de la 23.000 locuitori în 1 6 1 4 la
92.449 în 1 850 (Szocz, 1 998)35.
..

..

.

.

..

Pal ludith apreciind că istoria românilor din scau
nele secui eşti . nu este o temă uşoară " �i deoarece nu
abordează chestiunea originii strămoşeşti ' a acestora op
tează pentru expresia . stabilirea " românilor în Treiscau
ne, ceea ce practic însemna negarea autohtonităţii lor. Apoi
pe baza informaţiilor din recensămintele laice şi confesio
naJ e pr�zintă s�a�ifirea " ap�i creştere� şi .descreşterea nu
marulUI de romant mtr-o sene de locahtătt. Pe baza calcu
lelor făcute se formuleză următoarele 'estimări privind
creşterea românilor din Treiscaune între 1 6 1 4- 1 850, în
comparaţie cu populaţie totală (vezi tabelul 16 ).
Este prezentată , concentrarea mmânilor " în spe
cial în aşezările mai mari de la linia de hotar şi asimilarea
ce îşi face efectul în zona centrală ca un proces demogra
fic firesc (Păi, 1 999)36.
.

..

.

..

O vastă activitate economică însoţeşte această reţea
de drumuri şi popasuri, începând cu bâlciurile de animale
şi produse alimentare şi termmând cu un variat comerţ itin
erant (îmbrăcăminte, unelte, obiecte şi cărti de cult, cărti
populare etc). Chiar în documentele istorice 'cele mai vechi,
transhumanţa ardelenilor spre principatele române şi chiar
mai departe, ne apare ca un aşezământ social bine închegat,
încât vechimea ei se pierde departe în negurile Evului
Mediu.

.

Lucrările şi studiile româneşti pe această temă
(Iorga, Lisseanu, Opreanu, Pascu, Russu, Cristache Panait,
Ranca, Boar, Pop, Racoviţean, \1anciulea. Lechintean,
Sfărlea, Baicu, Mare, Câmpeanu, Mihu, ş.a.) au dat răspun
sul la multe din problemele ridicate în cele două studii. Alte
ipoteze formulate vor fi confirmate sau infirmate de studi
ile viitoare (Lăcătuşu, 1 995)37. Un lucru rămâne cert. Intre
zona sud-estului Transilvaniei şi zonele învecinate, din
Transilvania şi de peste munţii Carpaţi a existat o perma

În cea ce priveşte păstoritul transhumant al locuito
rilor din preajma Carpaţilor Orientali, documentele nu
conţin prea multe informaţii. In Moldova şi în secuime,
păstorii transhumanţi se numeau bârsani ", denumire ge
nerică ce vine de la apa Bârsei sau Ţara Bârsei. Ei sunt
pomeniti numai pe la începutul veacului al XVII-lea, iar
drumurile lor mai mult prin Muntenia şi numai rar peste
Vrancea şi Bacău până 111 Ilasamb i a de astăzi (Oprcan u
..

nentă mişcare mig:mloric.

,

Mai boga l e sunt documentele0 care vorbesc a l ă i uri
de braşov cn i şt sccclcn i , de . . secuii 0 <.li n Târgu S ecu ie sc
care însă fi'iceau păsunat numai de munte. Din cele aproape
1 00 de scrisori publ icate de N. Torga in studi ul .. Acte ro
mâneşti din A rdeal privitoare În era mai mare parte la
legâturile secuilor cu Moldm ·a 000 majoritatea provenind din
ucpuz i tul uc la 0 0 Oşorhciul " Tg. Secuiesc , 32 se refcrfl ln
acti vi tatea negustorilor şi 23 l a pă!;; una lul munlilor de ln
granita cu Ţara Moldovei (Iorga, 1 � 1 4)1'.

1 930)3:!.

..

În

Regat ".

decursul ani l or, mulţi bârsan i s-au stabilit in
C as i mcea (nahada� ) aproarc toţ i lo-

in �"-" "una

41 0

Au tost şi eveni mente istorice care au dclcrrninal
ampl i licarca migraţiei într-un sens sau a ltu l . A semenea
evenimente care au detenninaL mas ive deplasări de po pu 
laţie d i n spre Transi lvania ( respecti v t(lstele sc•nmc sccu
icşti) spre Princi patele Române au fost cek din r,crioada
1 76 1 - 1 764, când d upă .. nuicelul de la Madeji1liiu ', tm nu
măr mare de secui um C i uc (270 familii) şi Trciscaunc
( 1 76 7 sullele in 1 744) s-au rcl'ugial 'in M o l do va . In afară de
cei ret'ugiaţi in satele din j udqclc lliidăuţi �i S u ceo v o , au
fust culunuaţi atunci 2(,_7RR secui (Meteş, l 97 1 ) 1K.
Emi!,>Tări le 11 au încetat cunoscând o nouă sporire
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Habitat şi populatie. Procese şi structuri demografice in judetele ...

peste un secol, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
şi în anii ce au unnat (vezi tabelul 1 7).

vatie economică a celor două judete, motivatia etnică (col
onlzarea) fiind exclusă, după a'precierea ' lui Vladrmir
Trebici (Trebici, 1 996)45.

Migraţia populaţiei din judeţele secuieşti a înregis
trat valori mari şr anii de la sfărşitul secolului XIX şi înce
putul secolului XX, îngrijorând autoritătile locale care au
solicitat sprijinul Budapestei pentru elaborarea unei strate
gii de dezvoltare economico-socială a zonei şi prin aceas
ta să se asigure .. salvarea secuimii " (Izvoare de demogra
fic istorică, 1 986)39(vezi tabelul 1 8 - Sursa: Metcş, 1 97 1 )40.

La aceeaşi concluzie ajunge şi Valer Vereş în studi
ul său referitor la efectele mi!,'Tatrei asupra habitatului
minorităţii maghiare, cu referiri detaliate la judeţele cu pop
ulaţie maghiară mai importantă (Vereş, 1 997)46.
Prelucrând datele demografice referitoare la migra
ţie din recensămintele din 1 966, 1 977 şi 1 992, în domeniul
amintit, este fonnulată aprecierea confonn căreia judeţele
Covasna şi Harghita nu au constituit centre de imib'Tare cu
indice de atractre mare. Proportia celor ce s-au născut în
altejudeţe este sub media pe ţară de 1 7%, în judeţul Covas
na fiind de 1 5, 7%, iar în judeţul Harghita de 1 0,6%.

Mişcări ile de populatie dinainte şi de după ce două
războaie mondiale, cat şi cele datorate schimbărilor terito
riale vor constitui subiectul unei analize detaliate. Cu
această ocazie vom verifica şi ipoteza noastră potrivit
căreia pe lângă cetăţenii de etnie maghiară sau română care
au emrgrat efectiv în Ungaria şi România în 1 9 1 9 şi 1 940,
a existat un număr de persoane care în fapt au rămas în
localităţii le lor, cunoscând numai o .. migraţie interetnicâ "
consemnată în recensămintc. Ne referim la cei peste 22.000
de locuitori ai zonei, români vorbitori de limbă maghiară,
pe care recesământul din 1 930 i-a consemnat de etnie
română, iar cel din 1 94 1 de etnic maghiară.

Aria de atracţie în ordinea numărului imigranţilor,
la recensământul din 1 992, pentru judeţ�! Harghit� este:
Mureş, Bacău, Covasna, Neamţ, Braşov, rar pentru JUdeţul
Covasna: Harghita, Braşov, Mureş, Bacău, Cluj .
Rezultă că în Covasna şi Harghita nu apare nici pe
departe o imigraţic masivă din judetele Moldovei care să
modifice ponderea majoritară a populaţiei urbane maghiare
din zonă.

Revenind la mişcările de populaţie dintre sud-estul
Transilvaniei şi celelalte judeţe din România menţionăm
că, peste aproape un secol, între anii 1 948- 1 968 se înreg
istrează .. un nou exod al secui/ar spre zone mai industrial
izate ale ţării " (Varga, 1 998)4 1 , exod care nu numai că va
înceta odată cu mult .. incriminatâ " dezvoltare industrială a
judeţelor Covasna şi Harghita, dar va fi unnat de o mişcare
în sens invers de reîntoarcere în zonă !l celor plecaţi în
căutare de muncă. Numărul celor plecaţi legal dm ţară, In
perioada 1 977- 1 99 1 , a fost de 4.633 persoane provenind
din judetul Covasna şi 7.963 din judeţul Harghita (Reccn
sământul populaţiei, 1 992)42.

Rcferindu-se la acest aspect, Vladimir Trebici con
sideră că nu este lipsit de interes să arătăm că din 7.856
"
. . moldoveni stabiliţi în judeţul Covasna( 1 992), 3.69 1 ave
au ca localitate de naştere Bacău! (47%), iar în judeţul Har
ghita, din cei 1 O. 792 .. moldoveni ", un număr de 4. 735
proveneau din judetul Bacău (44% ), fonnulând ipoteza că
este vorba, probabil, de maghiari din Bacău imigraţi în
judeţele Covasna şi Harghita. Studiile viitoare vor putea
stabili caracteristicrlc etmce şi confesionale ale .. moldove
nilor hâcăuani ", probabil majoritatea .. ceangăi ", stabiliţi
în judeţele Covasna şi Harghita (Trebici, 1 996)47.

Chiar dacă nu a avut dimensiunile exodului din
1 940 (rata de emigrare a judeţului Covasna, în anul 1 990
de 1 7,2 la mia de locuitori, fiind sub media pe tară de
33,9% ), cele 4.000 de persoane plecate din judeţ 111 anul
1 990 au fost, în cea mai mare parte, de etnie română.
Majoritatea erau specialişti în domeniul economic şi
adiŢlinistrativ, profes�ri, pre�ţi, . alţi intelectuali şi p�r�onal
calificat care au părăsrt locahtătile urbane ŞI rurale dm Judcţ
în condiţiile noului climat de libertate, dar şi ca unnare a
deteriorării climatului de convieţuire interetnică (Dragoş,
1 995)43.

Un asemenea studiu întocmit de Traian Rotariu şi
Elmer Mczei, prezintă, într-o manieră sintetică, intensitatea
şi structura fluxurilor de migraţie din România, în perioada
postbelică, evaluând poziţia specifică a judeţului Covasna
111 procesul migratiei, măsura m care el se aseamănă sau se
deosebeşte de celelalte judeţe.(Rotariu, Mezei, 1 998)4X.
Nivelul de imigrare măsurat la recensămintc, prin
calcularea ponderii populaţiei cu loc de naştere în altă uni
tate în totalul populaţiei domiciliate în �itatea de referinţ�,
a fost pentru judeţul Covasna de 1 2, 1 % 111 1 966, 1 3,4 % m
1 977 şi 1 6, 1 Yo în 1 992, cu aceste procente judetul situân
du-se pc locurile 1 9, 1 7 şi respectiv I l , în randul judeţelor
ţării.

Judeţul Covasna se caracterizează printr-un coeli
cient mediu de mobilitate, dovadă proportia persoanelor
care şi-au schimbat cel putin odată domrcillul era în 1 992,
de 34,4% din întreaga populaţi�, nivel aprop_i at de me9ia l?e
tară de 36,3 %. Mult mar mobilă s-a dovedrt populaţia din
oraşe, cea. jumătate din populaţia urbană actuală are ante
rior un alt domiciliu.

Nivelul de imigrarc calculat în acelaşi fel, luând
ponderea celor domiciliaţi în alt judeţ în rândul celor ce
s-au născut în judetul respectiv, a fost pentru judeţul
Covasna de 20,6% îi1 1 966, 20,4% în 1 977 şi 1 5, 1 % în
1 992, situând judeţul pe locurile I l , 1 5 şi 26 în rândul
judeţelor ţării.

Populaţia rurală se dovedeşte mult mai statornică,
numai 1 8 % având un domiciliu anterior diferit de cel actu
al.

Făcând bilanţul acestor mişcări, autorii, fommlează
o concluzie clară : Covasna ajunge, la ultimul recensământ,
judeţ_dc imigraţie (e drept cu _cifre. foarte modeste), după ce
antenor era, clar, unul de emtgraţte.

Mişcarea migratoric predominantă a fost cea intra
judeteană, dinspre rural spre urban. Din cei 1 22.905 locu
Itori 'ai oraşelor, 24.05 1 s-au născut în satele judeţului Co
vasna, respectiv 20 %, proporţie identică cu media pe ţară.
Jumătate din populatia oraşelor este născută în localitatea
respectivă, ceea ce înseamnă că mişc(lrea migratorie a con
tribuit la dublarea populaţiei urbane. In totalul noilor sosiţi
în oraş, 5 1 % provin din alte judeţe (Institutul Urban
Proiect, 1 997- 1 998)44.

Elocvente sunt datele, la ultimele trei recensăminte
privind principalele judeţe de destinaţie ale celor născuţi în
Covasna. �i princiP.alele judeţe . de _provet�_i enţă ale _celor
recenzaţr 111 acest judeţ (tluxun mrgratom cu efectrv de
2.000 de pcrsoane)(vezi tabelu1 1 9 - Sursa: Rotariu, Mezei,
1 998)49.
Este ev id en t di schimbul de populaţie s-n ll'icut, în
pcrioada care a precedat recensămintele respcctivc, în prin
cipal cu judeţele înv�cinate, nefiind vorba de o imi1"'rnrc
ma�ivi:i Jin alte zone nlc ţl! r i i iu j ude(ul Covasnn . Co nc lu 
d�ntă eslc in acest sens, componenţa rorulaţiei j �rdeţului

Populaţia judeţului Covasna a fost implicată, înglo
măsură, decât cea din a lte j udeţe, în mi�

bati!, în mai rmcft

�.:an.:a inl�tj ud�ţ�unit. Astfel, n um ai 1 6,5% din populaţra
j udeţului este născută în alt� jude!c ( fit!il de 1 8 % media pc
ţară ).

Pre.:cnlan:a populaţiei jndcţdor C o v a sn a si T Tar
�hila după locul na ştcnt, la reccnsarn;in l l l l rlin ! '1'1�, plllK'
_
m cvu.kn�a proport.w redusă a celor can: au vem t d rn Mo l
dova �i M untenia '(3,4 o;.,, n:spcdiv 1 ,2 '�',) în Covasna şi
3 , 1 '),-;,, respectiv 0,5�-() în l hu·g iula), ecca c� a rat.� ,;lnhn motr-
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emigrare din j udet, sunt sub media naţională şi departe de
cele mai man valori judeţene.

în Bucureşti - 0,28% nedeclarat - 0,37%.
Analiza sintetică a locului judeţului Covasna în mi
graţia internă a ultimilor 6 ani întreprinsă de Traian Rotariu
şi Elemer Mezei, evidenţiază gradul redus al mobilităţii ts:
ritoriale în şi dinspre Covasna, în perioada 1 990 - 1 996. In
aceşti ani, toate ratele de imigrare în judeţul Covasna şi de

În functie de locul de destinatie ai emigranti lor şi de
plecare al imi granţilor, ultimii ani · nu arată� luciuri deo
sebite, judetele limitrofe - şi în primul rând Braşovul - fiind
cele cu care se realizează schimburile cele mai intense.
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Tabel 1

Evoluţia populaţiei României, Transilvaniei

şi a j udeţelor Covasna şi Harghita, în sec XX

România
Anul

Transilvania

Nr.

o/o

N r.

0/o

Harghita

Covasna
Nr.

o/o

0/o

Nr.
2 1 8.894

1 00

1 900

1 1 .000.000

1 00

4. 874.772

1 00

1 3 9.3 1 6

1 00

1910

1 2 .768. 399

1 1 6, 1

5 .260.992

1 07,9

1 48.933

1 06,9 240.643

1 09,9

1 930

1 4.280.729

1 29,8

5 .548.363

1 1 3 ,8

1 52 .563

1 09,5 250.294

1 1 4,3

1 94 1

1 6. 1 26.063

1 46,6

5 . 9 1 2.978

1 2 1 ,3

1 68.76 1

1 2 1 , 1 276. 3 8 1

1 26,3

1 948

1 5 . 872.624

1 44,3

5 . 76 1 . 1 27

1 1 8 ,2

1 5 7. 1 66

1 1 2,8 258.495

1 1 8, 1

1 956

1 7 .489.450

1 59,0

6.2 1 8.427

1 27,6

1 72 .509

1 23 , 8 273 .964

1 25, 1

1 966

1 9. 1 03 . 1 63

1 73 ,7

6.7 1 9.555

1 3 7,8

1 76.858

1 26,9 282.392

1 29,0

1 977

2 1 .559.9 1 0

1 96,0

7.500.229

1 5 3 ,9

1 99.0 1 7

1 42,8 326.3 1 0

1 49,0

1 992

22 .8 1 0.035

207,4

7 . 723.3 1 3

1 5 8,4 2 33. 256

1 67,4 348,3 3 5

1 59, 1

Tabel 2 Coeficienţi ai mişcării naturale a populaţiei din Transilvania�
1 966 - 1 985

( la mia de locuitori, media anuală )

1 977 - 1 985

1 966 - 1 976

Judetul
'

Spor

Născuţi

Mortalitate Spor

Natural vii
Covasna
Harghita
Transilvania

Media pe

Natural

I 0,7

20,8

9,2

1 9,4

I l ,8

I l ,4

2 1 ,7

20,8

I O, I

9, 1

1 0,2

5 ,7

9,9

9,4

Născuţi
Vii
I 9,5

1 0,4

I 6,4

1 0,7

8,5

1 8 ,5

7,0

I 7' 1

Ţară
-

·

-· -
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Tabel 3 Structura pe vârstă a populaţiei judeţului Covasna,
în comparaţie cu cea la nivelul ţării în anul 1992

Covasna

România

Covasna

60 şi peste

1 5-1 9 ani

0 - 14 ANI

Român ia

Covasna

Român ia

60,9

1 5 ,3

1 6,4

TOTAL

24,7

22,7

60,0

U RBAN

26,3

24,3

63 , 3

64, 1

1 0,4

1 1 ,6

RURAL

2 3 ,0

20,9

56, 1

5 7,0

20,9

22, 1

Tabel 4 Nivelul u n o r indicatori demografici în j udeţul Covasna
şi în România, în a n u l 1 997

%

Indicatorul demografic

România

Rata de masculinitate

49,1

49,4

Raport de dependenţă

64,5

67,2

J udeţul Covasna

Populaţia după stare
Civilă:

1

-

Necăsătorit

38,9

43,5

-

Căsătorit

5 1 ,2

47,9

-

Văduv

7,3

6,6

-

Divorţat

Rata brută de

2,6

1 ,9

7,9

6,3

N upţialitate
] ,1

1 ,6

Rata brută de
Divorţialitate
R ata hrută de

1 0,9

1 0,7

Rata de mor·talitntl'

22,7

24,7

Rata

1 1 ,9

M ortalitatc

J n rantill\

brută de

N a talitate

1

1 1 .5
---
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5 Ponderea populaţiei urbane în România

şi în judeţele Covasna şi Harghita, între anii 1 9 1 2 - 1 992

0/o Mediu urban

Anul

România

Covasna

Harghita

1912

1 6,3

9,9

9,5

1 93 0

2 1 ,4

1 0,4

9,5

1 948

2 3 ,4

1 2 ,5

1 0,3

1 956

3 1 ,3

29,9

2 3 ,0

1 966

3 8 ,2

3 1 ,3

3 1 ,7

1 977

43 ,6

4 1 ,3

3 7 ,4

1 992

54,3

52,7

45 ,7

TABEL 6 Indici medii privind densitatea şi mărimea localităţilor
j udeţelor Covasna - Harghita şi România
Densitatea

Covasna

Harghita

România

medie
Oraşe/ 1 000 kmp

1 ,3 5

1 ,40

1'10

Sate/ 1 000 kmp

2,75

3 ,5 0

5,50

Mărimea medie
După nr. de loc.
Oraş
Comună

24,5 82

17 710

47 504

3 3 44

3 7 94

3 80 1

sat

994

80 1

779

Nr. mediu

3,7

4,7

4,9

24,6

25,8

Sate/comună
Nr. mediu
Sate/oraş

41 5
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TABEL7 Gruparea municipiilor şi oraşelor după numărul populaţiei la
1 992,

recensământul din

!
1

% din totalul populaţiei urbane

. -

România

Mărimea oraşelor

%

după nr. locuitorilor Nr. oraşe

' Peste 1 00.000

1

în România, judeţele Covasna şi Harghita

Între 50.000 -

23

1 3.9

61

1 6.4
9,5

99.999
Intre 20.000 -

Nr.oraşe

57 5

25

- -

Harghita

Covasna

11

% Nr. oraşe

0/o

55,6

-

-

1

1 8,6

3

67,7

2

1 8,7

3

24,4

7, 1

3

7,9

1

1

1

49.999
Între 1 0.000 -

86

1 9.999
Sub 1 0.000

(

65

1

Tabel 8 Structura socio-profesională a populaţiei a oraşelor staţiuni (1990)

Populaţie ocupată
Tot.

Total

Industrie

o/o

Agricultură

o/
o

Servicii

o/
o

Staţiunea

pop.

1 . Băile Tuşnad

204 1

98 1

204

20,8

10

1 ,O

767

7 8 ,2

2 . Borsec

3 29 8

1517

659

43 ,4

58

3,8

800

52,7

3 . Covasna

1 1 63 7

4324

2 3 24

53,7

507

1 1 ,7

1 493 34,5

total

total

Tabel 9 N u mărul mediu de locuitori pe oraş în

România,

judeţele Covasna şi Harghita, între 1 930- 1 992

Anul

România
20 1 76

7 963

1 930
22 94 1

9 824

27 7 5 8

1 0 X09

J J 990

12 702

1 948

1 956

1 966
1 97 7

1 992

Harghita

Covasna

i9 8 1 2

1 (, 44:1

4 7 06 1

24 5 X I

---

7 893
8 847
1 0 47X

Jl) 99
1 :1 546

1 7 677
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Tabel l O Populaţia stabilă la recensămintele din anii
1 966, 1 977

şi

1 9 1 2, 1 930, 1 948, 1 956,

1 992

Municipii şi oraşe
Judeţul COVASNA
Oraşul

Judeţul

Baraolt

Covasna -

-

-

-

Covasna

Covasna -

-

-

Întorsura

-

1 930

1912

1 948

-

-

1 956

1 966

1 977

1 992

-

9235

1 0493

7290

7836

9308

1 25 1 5

-

-

654 1

8626

-

Buzăului
Sfântu

8 665 1 0 8 1 8 1 4 224 1 7 638 20 768 40 804 68 359

-

Gheorghe
Tg.

7 500

5 424

6 079 5 1 07

-

9 502

1 6 3 29 22 9 1 2

Secuiesc
Judeţul HARGHITA

Oraşul
Bălan
Borsec
Cristuru
Secuiesc
Gheorghieni
Miercurea
Ciuc
Odorheiul
Secuiesc
Toplita
Vlăhita

Judetul 1 9 1 2

1 930

--

-

1 948

-

-

-

-

2 318
5 1 94

2 750
5 942

1 977
12161
2 999
7 1 97

-

-

-

-

1 966

1 956

-

-

1 992
1 0 937
3 074
1 06 1 1

8 905
370 1

1 0 355
487

10 03 1
6 1 43

1 1 969
1 1 996

1 3828
1 5329

1 7748
30936

2 1 433
46228

1 0244

8 518

1 0366

1 4 1 62

1 8244

28738

39959

8944

1 0993
6636

1 36 1 8
7667

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel I l Gruparea oraşelor din judeţele Covasna şi Harghita după numărul
localităţilor care le compun
HARGHITA

COVASNA
Numă total

Oraşe

0/
/0

număr

Total

%

3

3

33,3

formate
din

1 localitate

-

-

2

2 localităţi

-

4

23,5

2

4

22,2

2

6

22,2

3 localităţi

1

3

1 7,7

4 localităţi

1

4

23,5

5 localităţi
6 1ocalit1i ) i

o

1

9 local ita�i
Total

-

-

-

5

-

17

-

1

:l. 'i , l
-

-

-

5
-

1

1 00,0(1 9

-

I l,1
-�

5

27

-

1 1,1

·-�----

1 00,00
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Tabel 1 2 Gruparea comunelor din judeţele Covasna şi Harghita, după

numărul satelor care le compun

Jud.

Comune N umăr
Formate
comune
din

COVASNA
%
Total

Jud. HARGHITA
Total
Număr

sate

comune

Sate

/o

o

1 sat

2

2

6, 1

5

5

1 0,2

2 sate

8

16

24,2

9

18

1 8 ,4

3 sate

8

24

24,2

8

24

1 6,4

4 sate

9

36

27,4

4

16

8,2

5 sate

4

20

1 2, 1

9

45

1 8,4

6 sate

1

6

3 ,0

3

18

6, 1

7 sate

1

7

3 ,0

1

7

2 ,0

-

-

3

24

6, 1

8 sate

-

9 sate

-

-

-

3

27

6, 1

1 1 sate

-

-

-

3

22

4, 1

1 2 sate

-

-

-

1

12

2,0

1 4 sate

-

-

-

1

14

2,0

49

232

1 00,0

Total

Tabel

13

33

111

1 00,0

Gru parea satelor nou infiinţate după 1 8 50, in judeţele Covasna ş i Harghita, după
mărimea şi structura etnică a populaţiei

Până la 500

501 -1 000 loc

Locuitori

Covasna
Sate

Monoetnice

peste 1 000

Intre

Harghita Covasna

5

I l

5

41

--

1

7

-

loc.

Hargh ita

Covasna

7

7

Total

Harghita

1

3

34

Româneşti

Sate

1

5

1

53

Monoetnice

M a g h i are
--

Sate etnic

M i xte

romilno

Maghiare

L___.._ .

· -

-

-

-

L____ ____

_

l_____

-

6

�-

---

41 8
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Raportul de dependenţă în judeţul Covasna şi România

Habitat şi populatie. Procese şi structuri demografice în judetele ...

Tabel 14

Jud. COVASNA

ROMANIA

TOTAL

669

642

URBAN

5 79

559

RURAL

782

5 74

Tabel 1 5 Evoluţia populaţiei localităţilor j udeţului Covasna între

anii 1 993 - 1 998
0/o în 1 998 fată
.

de

Total localităti
•

Oraşe

Sate

1 993
.)
"l

-

9 8 - 99

3

99 - 1 00

15

4

11

1 00- 1 0 1

15

1

14

1 o 1 - 1 02

5

Tabelul 1 6

Perioada

:

Cresterea procentuală a populaţiei

Creşterea populaţiei totale Creşterea populaţiei de
din Treiscaune

1 6 1 4 - 1 699
1 699 - 1 75 0
1 7 5 0 - U � 50

5

-

�� -

Etnie română

1 08 , 5

300

92, 1

1 22 , 3

34 1 ,7

1 8 6,5

--··

41 9
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Tabel l 7. Numărul locuitorilor din scaunele secuieşti - emigraţi.
Statistica din ianuarie 1 870

Departament
Administrativ

Nr.Crt
1.

b)Miercurea Ciucului

58 0

737

1 .3 1 7

888

557

1 .468

16

23

41

12

23

35

Scaunul Trei Scaune
a) de la sate

b)

Sf. Gheorghe

21

c) Oşorhei
d) Breţcu

23

44

1 49

27

1 76

16

33

51

-

-

-

2

3

10

e) Ilieni

3.

In total bărbaţi şi femei in
România şi alte ţări

Scaunul Ciuc
a) de la sate

2.

In ROMANIA
Femei
Bărbaţi

5

15

Scaunul Odorhei
a) de la sate

b) Vlahiţa
Odorhei

Total

-

1 .692

1 .430

420
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Tabel 1 8. Evoluţia emigraţiei - imigraţiei în j udeţele Ciuc,
Odorhei şi Trei Scaune, între 1 90 1 - 1 9 1 5
Judetul
'

Emigra ţi

Imigraţi

Total
Cuie

Pierderi prin
imigrare

2647

1 39

Odorhei

1 0. 3 54

2 .062

8292

Trei Scaune

3.9 1 4

588

3 .326

Total

1 6.465

2 . 340

1 4 . 1 26

2.538

87

2 .45 1

Maghiari
Ciuc

2508

Odorhei

8 . 777

1 .583

7 . 1 94

Trei Scaune

3 .483

232

3 .2 5 1

Total

1 4 .798

1 .902

1 2. 896

89

-

89

1 .29 1

297

994

Români
Cuie
Odorhei
Trei Scaune

416

135

281

Total

1 .796

432

1 .3 64

Emigrări în România
Cuie

2 .446

79

2 .367

Odorhei

3 .90 1

330

3.57 1

Trei Scaune

3 . 594

348

3 .246

Total

9. 94 1

757

9 . 1 84

Tabelul 1 9 Principalele fluxuri migratorii ale j udeţului Covasna, la
recensămintele din 1 966, 1 977, 1 992
Judetele de provenientă

Judetele de destinatie
Judetul

Judetul

Nr. Persoane

Nr. persoane

Recensământul din 1 966
Braşov

1 8 .438

Harghita

5 . 075

Harghita

3 .599

Braşov

4.435

Bucureşti

3 .4 8 1

-

-

2 . 886

-

-

Mureş

Recensământu1 din 1 977
Braşov

2 0.647

Harghita

7.239

Harghita

4.368

B raşov

5 . 579

Bucureşti

3 . 1 72

Mureş

2.230

Mureş

2 . 849

-

-

Braşov

Bw.:un::�ti
Harghita
Mure�

1 6 .929
� . 549

H arghita
Dr:aşov

Recensământul din 1 992

2.2 1 6

M u res

2.3 1 2

Bacau

42 1
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8 . 398
X .05 6

4.2 1 5
3 . 69 1
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Memorie şi identitate - constructe sociale

Dacă teoriile privind evoluţia spre un stat mondial
au fost în ansamblu părăsite, unii afinnă că există tendinte
spre o ordine mondmlă tot mai structurată' mai ratională
'
c�re �� P�ll?ită soluţi�na�ea problemelor de conyerţ, comu�
mcaţn, sanatate, med1u ŞI altele cu care se contiuntă omc
nin:a, prin regimuri sectoriale trans-naţionale, de integrare
reg10�ală s�u. glo.bală_. Rap<?rţ�rea indiyiduală ori de grup la
cultura, rehg1e, limba, trad1t11 ar fi, prm aceasta, surclasată
sau înlocuită de adeziunea la sistemele de valori comune,
globale.
Alţi analişti afirn1ă însă că unele dintre evenimen
tele petrecute în Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Belgia şi
unele republici ale fostei Uniuni Sovietice, ar dovedi că
legăturile de limbă, cultură, religie sunt încă cele mai sub
stanţiale rela�i umane şi că ar fi imposibil ca ele să fie
înlocutte, say trecute în plan secundar, de relatii bazate pe
alte criterii. In această conceptie, internationalizarea cres
cândă ar fi provocat anomie şi xenofobie, pe fondul unei
crize de identitate . Imperativele sistemice ale societătii dez
voltate ar fi dus la reacţii de respingere . Indivizii se repliază
pe comportamente nostalgice, încercând să menţină senti
mentele de apartenenţă şi de solidaritate traditională,
'
ameninţate de formule acerbe de competiţie.

Ele nu au aceeaşi impot1anţă pentru persoane şi grupuri; la
unei� .se poate r�nunţa cu mat mult sau mai puţină uşurintă
(familie, coml!mtate locală, zonă geografică, idealuri), la
altele mult ma1 greu sau deloc (cultură, limbă, religie).
. A apăntt şi C<?ntinuă să se manifeste posibilitatea de
conflict latent sau vtmlent între diferite optiuni identitare
ale f!ecă�ei persoane, .dar mai ales a grupurilor umane . Se
mamfestă <�:stfel tendmţele opuse de a uni pc cei ce se
aseamă�ă şt de a separa de alţii, pentru a păstra mai bine
trăsătunle comune de limbă, cultură, religie, traditii şi
altele, dar şi de � se i�tegra în sisţeme regionale sau globa
le pentru a soluţiOna m mod eficient problemele economi
ce şi sociale în conditiile revolutiei
, tehnologice şi informaţionale ale lumii de azi .
.
. Majoritatea sţatclor . lumii se caracterizează prin
�tverst�te culţur<�:lă, l�ngvtsttcă, . rcligi�asă,. urmarea mişcă
nlor 1mgratont dm diverse pcnoadc 1stonce, dezvoltările
econom1ce, ecologice, politice . Ar fi fost cu adevărat acci
de�tal ca in.teracţiu�ea diferiţil�r factori politici, demogra
ficL tmgratlonah ŞI economtci să producă o coincidcntă
pertcctă a frontierelor de stat cu diviziuni culturale, lingvis
tice, religioase sau etnice .

Dar asemenea analize sunt generalizatoare şi sim.
plificatoare. Astfel, dacă este adevărat că exprimarea iden
tităţilor culturale şi lingvistice a dobândit o anumită inten
sitate şi în ţări dezvoltate, conflictele interetnice au loc mai
ales în zone în care este greu de susţinut că ele ar fi gener
ate de fenomene de globalizare sau de intemaţionalizare, de
ameninţarea cu alte valori. Pe de altă parte, soluţionarea
unor pro�leme globale prin re�imuri sectoriale trans-naţio
�ale nu n:ttră în mod absolut m !�gătu!'i cu valori l.ingvis
tlcc, relig10ase, culturale, cu tradtţnle ŞI alte trăsătun speci
fice ale persoanelor şi grupurilor, minoritare sau majontare .
Se produce într-adevăr un proces de interacţiune, într-un
ritm accentuat, ca urmare a revoluţiei comunicaţiilor, dar
care poate avea efecte profunde numai pc termen lung.

Definirea conceptului de identitate
" Există lucntri care, deşi diferite, se aseamănă
totuşi puţin; ele pot fl grupate În seri/ În inferiont! cărora
va fi posibil să se diferenţieze unele de altele. Ideea că
nimic pe lume nu este atât de unic Încât să nu poată fi
inclus Într-o listă este În acelaşi timp exaltantâ şi feri./ianta- " 1 .
"
Dicţionarul pune .. identitatea alături de similitu
dine . şi comunitate, unitate şi permanenţă, în opozitie cu
altentatea contrastul, diferenţa şi distinctia. Aici identitatea
este propt:Jetatea a ceea ce este identic. In psihologia soci
ală, Id.entiţatea este ancor�tă în relaţia dintre individual şi
C<?lect!v, dmtre persoane şt b'IUpurile lor de apartenentă. Ea
�şt are !ădăcinjle în cee_a ce, la început nu este identic şi se
nnbogaţeşte dm aceasta dtferenţă.

Alţi autori acceptă ambele scrii de teze, în sensul că
p�ntru �ele p�rsoane auto-jdentificar�a s-ar reali.za cel �ai
bme pnn adeziUnea la o naţmne, o ctntc sau un mb, în timp
ce alte persoane tind să plaseze identitatea lor în jurul altor
magneţ1 - societate civilă, corporatiile transnationale, reli
gia globală; deci, atât construcţia' naţjunilor 'cât şi regi
murile. transnaţt�male ar prezenta atracţie pentru un număr
mat m1c sau mm mare de persoane. Ceea ce ar fi nou, ar fi
conştiint� crescândă a dreptului de. a-şi compun.e i�entitatea
personala, sau chmr de a avea mat multe identităţi.
Trebuie să constatăm că întotdeauna identitatea per
soanelor a fost un amestec al mai multor referinte externe,
1md� ohi�..:d iv�:, altei�: subiectiv alese: famil ie, c'om un i tatc
locnlil, cul tură, l i m bii. , religie, etnic, ţnril sau chiar zonă g�:o
grafic1\ mni largă ori mai restrânsil, iu�:aluri politice şi nltclc .
Ac cst amestec de puncte de rcferinţil mulliplc a fi.Jst în pcr
manen lr• cumplex :;;i duJ<uuic, lasonând şi moditicând id�n
tltatca uman11 ; in . funqie de perioada istori.:ii, pum.lerca
unor:: sau allora dm. cl cmc-_ntc n crescut ori a scăzut; în plus
pc masura ext1ryd�ru hb�rt�l!• ��..: a_lce;ere, nccste elemente s
au reflectat cu mtensitii!I thlente 111 • d c n t1 La tc:a persoanelor.

•
.

Nicole Gadrey remarca faptul că " noţiunea de
id�nt!�ate este polisemicii; apare atât În limbajul comun,
cat ŞI m vocabulantl psihologiei, psihanalizei sau filosofiei.
Unii autori o ignoră. Alţii o ocolesc, Înlocuind-o cu termeni
apropiaţi (identitate colectivă, identificare) 2

. Se po31tc vorbi d� C! identitate personală Îl'�: perspec
dmmmca., ce <;o!l s la �n n:::.;u l tatul procesuh1 1 de mtc
grarc a cxpcncnţe1 '.n divHiuhn de-a lungul într�..:g ii sai�.:
v 1cp , n u doar dm �..:op l lănc sau adolescenţă.
"

.

.

_

tiva
.

423

;\ h�rda�·ca_ modcmă a identită(ii

r�kvf1 irnpurlmJIU

ml�..:ra.<; l•uml at�t m gc�ll!La, dtt �i în dinamica acesteia:
conşt��n(ll de sme se lormca/.il în raport cu altul, la ICI
conştunţn de I:,Til.lp. kk�ntltatea este consuhslanţialft alt�.:-
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stanţial, să cuprindă elemente obiective. culturale, lingvis
tice, religioase şi altele; în acest cadru ea include şi memo
ria istoncă, avand în vedere însă că finalitatea care i se
atribuie să corespundă cadrului social şi juridic naţional şi
intemaţio�al. Afirmar�a l?ersistentă a trăs�turilor. care
formează Identitatea mmontăţn. de-a lungul timpulUI, este
expresia elementului subiectiv. Dacă identitatea unei per
soane se formează în cadrul sau în legătură cu existenţa
unui grup_ de pcr�oanne care. Îf1!păJ:tăşesc aceleaşi tră�ături,
a unei mmontăţ1 sau a maJOntăţn, apartenenţa unei per
soane la o majoritate sau mmoritate poate să înceteze fără
ca persoana respectivă să-şi piardă trăsăturile specifice,
să-şi piardă identitatea.

ritătii. Dar interacţiunile în care se angrenează oamenii sunt
multiple: afective, economice, de schimb, de putere. Acest
lucru se reflectă în structura identităţii confenndu-i un ca
racter multidimensional. Nu este vorba de o juxtapunere a
dimensiunilor, ci de o structurare a lor, de interdependenţă
şi de funcţionalitate. Se pune în evidenţă paradoxul unităţii
diacronice: în timp ne schimbăm dar rămânem noi înşine.
Indivizii, ca şi grup social, au capacitatea şi posibili
tatea de a alege grupul de apartenenţă ŞI grupul de referinţă
sau comunităţile din care să facă parte. Apar astfel, strate
gii identitare.
Producerea şi afirmarea identităţii se realizează prin
intermediul proceselor complementare de identizare ŞI de
identificare. Prin identizare actorul social se diferentiază,
tinde să devină autonom, să se afirme ca individualitate;
prin identificare, în sens invers, actorul social tinde să se
mtegreze într-un ansamblu mai vast (grup social, comuni
tate, clasă şi naţiune).

Memoria socială şi rolul ei în
nationale
identitătii
constructia
.
.
.

Identitatea reprezintă o expresie a diversităţii.
Dreptul la identitate ŞI protectia ident1tătii decurg din drep
turile persoanelor şi ale grupurilor umane de a fi difente
faţă de alte persoane şi grupuri umane.

Noţiunea de identitate depinde de cea de memorie
şi invers. Identitatea individuală sau de grup presupune o
anumită constanţă, în ciuda faptului că de-a lungul timpu
lui ne schimbăm continuu, mai mult sau mai putin alert,
mai mult sau mai puţin vizibil. Identitatea, acel '"nucleu
dur" 1 al personalitătii, este sustinută de reamintirea modu
lui în care ne-am raportat în trecut la alte persoane, la soci
etate, Ia valon. Spunem despre cineva că este lipsit de per
so�alitate, înţe\egând că respectivul personaJ nu inter
acţi_onează - la mtervale scurte de timp - în acelaşi mod cu
alţn. La fel, un grup, o comunitate îşi manifestă identitatea
prin persistenţa în timp a aceloraşi atitudini şi comporta
mente s�c1�le. Reamintirea experienţei din trecut orien
ţează_ acţiUmle_noastre p_rezenţe, ceea ce face ca alţii să ne
1dent�fi�e ca fimd neschtJ!lb!lţL Pe de altă parte, ceea ce ne
reammtlm voluntar constituie chiar identitatea pe care ne-o
as�ăm. Chemăm acele imagini. din trecut - ne reamintim,
deci - ca�e,se0'esc repr�zenţăryle pe_ care le avem acum
despr� not mşmc. Alte 1magm1 se p1erd pentru că nu le
actualizăm decât foarte rar sau deloc. Intervine uitarea.
Astfel, identitatea noastră se modifică într-o anumită
măsură.

. În general, consţrucţi� !dentit�ţii se întemeiază pe
teona gent:rala_ a dreptunlor ŞI libertăţilor fu�damentale ale
omulm, dm care decurge dreptul fiecărei persoane la
dezvolaterea sa fizică şi intelectuală, la formarea personali
t�ţii sale, �u respectare� opţiunilor sale culturale, religioase
ŞI _alte!e� �n ce�a ce pnveşte _ persoanele care fac parte din
mmontăţi, opţmmle lor cupnnd, de regulă, păstrarea trăsă
tu�lor specifice lor şi grupului din care fac parte, în ceea ce
pnveşte cultura, limba, religia, tradiţiile.
Dacă pornim de la acceP,tarea realităţii că societăţile
umane nu sunt " noi şi ceilalţi ' sau " unii şi alţii ", ci sunt
"
.. toţi putem clădi societăti bazate pe diversitate în coczi
�ne, pe �nţ�leger� şi_ inte_rac_ţiune interetnică, pe solidaritate
l!ltre. maJontate ŞI J!lmontăţ1, cu respectarea trăsăturilor dis
tmctive ale fiecăreia.

ţ':l evaluarea fenomenului identitar şi desprinderea
concluzn_lo� ':1-ecesare, se impune să înţelegem că diversi
tatea societatilor umane nu este rezultatul unor erori sau al
haosului, ci consecinta firească a dezvoltării istorice nu tot
deauna 1\neare, nu totdeauna urmând criterii de justiţie sau
de !-lmamtate, dar ca_re a implicat generaţii după generaţii şi
se Impune ca o realitate. Pe de altă parte, în epoca noastră
nu este posibilă nici crearea de frontiere " etnice ", nici
închiderea grupului într-un fundamentalism, refugierea în
propria cultură, considerată ca un fel de adevăr absolut. Se
Impune, de aceea, să dăm diversităţii şi id�':J..tităţii ade�ăra�
ta lor valoare, aceea de cadru al mflonm personalitătn
umane în trăsăturile sale distinctive, dar în contextul inte"r
acţiunii nelimitate cu valorile social-culturale cu care în
mod firesc vine în contact, pe plan local, naţional, regional
şi mondial.

. . . Ca şi memo�a, identitatea are politica ei. Fiecare
m�IVId, _grup, com1:1mtate, popor, naţiune revendică dreptul
la !�entitate. Identitate a căpătat în zilele noastre statutul
unm _luc_:u _sacru. Dacă persoanelt: s�u grupurile sociale
apreciaza �a le este_ supnmat _sau limitat <ţep�! la expri
ll_larec:t de. sme, nevOia de Identitate devme ŞI mai puternică,
ŞI ma_1 ��ngentă. Dar ce înseamnă suprimarea sau limitarea
1dentitaţn personale sau de grup? Dacă în mod oficial se
[Jroiectează şi s� ii"!lpune un model de personalitate, acest
fapt poate fi restmţit ca agresiune asupra identităţii person
ale. ��eea§I stare de �isconfort psihic este resimţ1tă şi în
co_n�Iţn\� m care soc1�tatea presează asupra individului,
pnv1legnnd un anume up de personalitate. Modelul "omu
lui '?ou , . promovat în m_ai toate epocile istorice, dar progra
!Uatic 1_mpus .?<?. comum��. co�stituie un exemplu de lim
Itare a 1dentttaţn. Tocmai diversitatea personalitătilor şi uni
tatea �ri_gin.ală a fiecărei p�rsonalităţ1 conferă a�tenticitate
colectJvJtaţilor umane. Umform1zarea este echivalentă cu
artificial izarea.

Analizând conceptul de identitate, unii autori se
referă la identitatea substantială, care corespunde
moştenirii istorice a unor trăsături obiective - cultură, lim
bă, religie, tradiţii şi la identitatea subiectivă constând într
o sumă de reinterpretări ale trecutului, de secvenţe crono
logice operate în prezent în vederea unor obiective
vi1toareJ.
J i v i:<:iunc parc că cslc arli ficialii,
deoarece reinterpreliiri le trec ut ulu i lăr.l o moştenire cultu
rall\ şi l ingvisticii solidil nu pot întemeia obiective v i itoare,
iar persoanele c are Ic-ar promova de v i n un t,'fll p de i n terese
oarccarc. Este di fi c i l a accepta ca aspec te ale identirllţi i
demne de protejat acele rcinte1prctări sau sccvcnlc alc Lrc
c ut ul ui (deoarece trecutul nu olt:rJ. numai momcntc po7i
tive, de con vietu ire paşni că ) care ar putea fi generatoare de
încillcari ale drepturilor şi libertăţilor fundamen tal e ale
on1ului, ":?" nun SlUll general acceptate in prezent, sau de
con n icte c;m� in e':ienţii ar defini l_l !d�'nti!u!c de cxdudcrc.
seb>Tegaţionistă.

Deci, idcntitillca trebuie să aibă llll c <trac tc r sub

ctalii sau neo fi ci a l ă a iden l i lllţii s oc i al e . OmogeniLan:a
soc ia lă , ridicată la mngul de ideal politic în socictă�ilc lolal
i tart! , semn_i ti c ii p i erde r ea iden t ită l i i soc iale : indiferen t de
pozi ţi. a socială, de apartenenta la gen, de confesmne rcli
giua:să s<tu de t:tnic. oamenii di ntr-un srn!iu, dintr-un t erito
riu delimitat de grruuta de stat. ar li trch u i l să se comp01te
în acelaşi fel, să. ai be· acelea�i aspiraţi_i , _si'\ adopte ace leaşi
sistciŢIC de �a l.�m , _s ă vorbea scă aceeaşi l un_bă _ŞI să a�;arţinl'i
acelewşt_ rchg n. Fu·cştc. acest l ucru nu s-a m lamp l at 111 mei
o ţară. Il..ÎeioJ<ttă. Totdeauna au existat oameni care :;;i-au
asumat riscul afirmi"ini id<..,ntitătii personale si sn,:iale
Dovada: p�Jbuşirt!a regir:nurilor to ta l i ta�c a fos t opera
con Jt[n lor mtemaTtonalc tavorahde, dar �� a acţiun i i revo-

.

Dar această
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Aceleaşi lucruri se pot spune şi despre ajustarea ofi-
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luţionare a persoanelor cu identitate inconfundabilă.
Identitatea naţională, asemenea identităţii etnice,
constituie un grup identitar fundamental. Fiecare nou-năs
cut nu este numai un candidat la umanitate şi etnicitate, dar
este un candidat la naţionalitate, deoarece încă din primele
zile de viată invată să reactioneze la stimulii din lumea
înconjurătoare, în special la aparitia mamei, care ea însăşi
are o naţionalitate, vorbeşte o limbă - cel mai adesea o�
cială - recunoscută ca atare într-un stat sau altul, se ghi
dează după un sistem de valori specifice unei naţiuni.
Astfel, candidatul la umanitate devine om însuşindu-şi
limba maternă. Rar candidatul la umanitate se realizează ca
om şi asumându-şi de-a lungul socializării sale, originea şi
istoria grupului în care se naşte şi trăieşte. Trecutul rec�e
mat în memorie reprezintă o resursă durabilă a identităţii.
Identitatea seamănă cu o cutie cu unelte. Asemenea
meşterilor care aleg unealta potrivită pentru o repa_raţie _sat�
alta, indivizii apelează la una din multiplele Identităţi
(etnice, naţionale, religioase, profesionale, legate de vârstă
sau de apartenenţa la gen) în funcţie de tipul de relaţie cu
altii şi cu circumstantele concrete. Folosirea fără rost mereu
a aceleiaşi unelte duce la distrugerea ei. Apelul nc!ncetat 1�
un tip _de id�ntit�te arc dr��t �onsecinţă deval�nzarea e1.
Actualizăm Identitatea etmca, 111 mod nonnal, cand grupul
etnic de apartenenţă este ameninţat de alt grup etnic,. Ace
laşi lucru se întâmplă şi cu identitatea naţ1on�lă. !n a!te
împrejurări actualizăm alte identităţi: în Î!11P!"CJ l!răn ob_IŞ
nwte ne simtim mai întâi bărbati sau femei, CIVIli sau miii
tari, liberi cu'ge_tăt_ori s�u persoa�e religioase şi în �it�atii d�
criză - membn ai unui grup etnic sau ai unei !1at1uni . 'polu
de organizare ai identităţii cumulative sc_ sch1m�ă de la o
situatie la alta, de la o epocă la alta. Identitatea, 111 general,
şi identitatea naţională în special, reprezintă constmctc
sociale detenninate istoric.

Aspecte ale identităţii
S-a constatat că nonncle de drept intemaţ!onal_J::U�
accentul mai ales în ultimii ani, pe respectarea Identităţi�
persoan�lor care fac parte din minorităţi. Acesta este ŞI
rezultatul evolutiei concepţiilor etice şi juridice al afinnăn!
diferenţelor şi specificităţii unui mare număr de grupun
minoritare.
Dreptul la identiţate şi pr�tccţia identităţii d_ecu_rg
din dreptul persoanelor ŞI a grupurilor umane de a fi d1(ente
faţă de alte persoane şi grupury uman�. Ac_c�t drept se 111te
meiază pe ansamblul dreptunlor ŞI libertăţilor _fl!!'l�amen
tale ale omului, care fonnează ţesătura dezvolţam hbere a
fiecărei persoane, cu menţin�r�a, dczyoltarea _Ş I r�spectarea
opţiunilor sale culturale, rehgwase ş_1 alte_le, ��� �n cee� �e
priveşte perso'?ale care fac part� d111 m111ontaţi, a tras�
turilor lo_r_�peci�ce, ,'!'! ceea ce pnv_eşte cultura, h'?1ba, reli
gia tradJtule. Diversitatea ŞI Identitatea nu trebUie conce
pute ca exclusiviste sau izolaţioniste, _ci ca un c�dru �1
mfloririi ersonalitătii umane în trăsătunle sale specifice, 111
contextur interactiunii libere cu alte valori socio-culturale
într-o evoluţie istorică dinamică.

religie. Este vorba deci, atât de identitatea persoanelor, cât
şi de identitatea grupurilor pe care acestea le fonnează.
Deci, identitatea are atât o dimensiune individuală, cât şi
una colectivă.

Identitate socială şi identitate
personală
Identitatea fiind ancorată în relatia dintre individual
şi colectiv, dintre persoane şi grupul lor de aparţenenţă,
reprezintă un subiect de studiu pentru di":erşi auto�1. ry1t?a�
consideră că interacţiunea socială la care Iau parte mdiVIZII
stă la originea conştiinţei lor individuale care se __referă Ia
puterea de a provoca în sine un ansamblu de reacţu defimte
car� apart_ţin celo�lalţi mem�ri ai grupul_ui. 1\!u putem face
o d1stmctie netă mtre propnul nostru sme ŞI cel al altora
deoarece' al nostru nu există şi nu intră în experienţa noas
tră decât în măsura în care şi sinele celorlalti există şi intră
ca atare ît; cxpe�enţa no?stră._ I n op_i nia lui Mead! sin� le se
dezvoltă m doua faze: m pnma smele apare dm simpla
organizare a ati��in_ilo� specifice pe care It; au ceila_lti fată
de el ŞI faţă de ei mşiŞI m cadl].l l actelor sociale specifice 1 a
care ia parte împreună cu ci. In cea de-a doua fază a dez
voltării complete a sinelui, acesta nu este const_ituit d<_Ja�
prin organizarea atitud_i nilor ind!viduale sau_ specifice, �� ŞI
prin orgamzarea_ at1tu_dmilor sociale ale_ cel�nlalt �eneral!zat
sau ale grupului social ca un tot cărUia smelc 11 ap":rtiJ:?C.
Odată cu ap�riţia �OJ:?Şţiinţci d� si!"e, intervin in!eracţmmle
particulare dmtre mdiViZI specifici, de exemplu mtre mem
brii familiei, dar şi aşteptările şi repreZCJ:?tările cu ca��c��r
mai general, vehiculate de societate relativ 1� membm sai.
Mead face distincţia între cele două aspec_te Importante al�
sinelui: " eul " care reprc:z:intă s!nclc în cahţate de subiect ŞI
.. mine " - le care reprezu�tă �mele ca . �b1e_ct: La fel CUI�
ceilalti pot reactiona la atltudmile unUI mdivid, aşa " eul
este reactia unui individ la atitudinile celorlalţi, şi, în mod
egal, la 'ansamblul atitudinilo� interiorizate în .. mi_ne '_'.
.. Eul " şi " mine " - le sunt considerate ele!J1ente �onst�tutJ
ve ale " sinelui ". Sinele se naşte dintr-o mteracţmne mtre
.. eu " şi " mine ".

Dar problematica identităţii este stJ:â_I?s legaţă . şi de
cea a categ�rizării,_ d� !dcn!ificarca cond!ţu!or_ m1mmale
care detennmă un mdivid sa se defineasca şt sa se ca;�c
terizeze în tennenii apartenenţei 1? un grup. _Cercetanle
arată că simpla reprezentare a unui mediU social compus
dintr-un in-group şi un out-group antren�ază COIŢip�rta
mente discnminatorii. S-a ajuns la concluzia că � md!vid
va încerca să-şi menţină apartenenţa la un �p ŞI va �auta
să adere la alte grupuri dacă acestea pot sa consohdeze
aspectele pozitive ale identit�ţii s�le soc!a�e. Aceste asp�cte
pozitive nu dobândesc semmf!caţie_d_ec":t '? raport cu difer:
entele fată de celelalte grupun. Daca mdlVldul are nevOie sa
se compare cu ceilalti pentru a se evalua, atunci apartenenţa
sa la un grup joacă' un rol_ important în ace�stă evalu�rc.
Deci indivizii mcearcă să aJungă la o concepţie despre sm!:
poz!t!vă, iar grup�rile sociale sunt asociate unor conotaţii
pozitive sau negative.
Identitatea socială poate fi pozitivă sa� n�gatiyă în
functie de evaluările acelor grupun care conmbme la iden
titatea socială a unui individ. Evaluarea propriului grup se
face în functie de alte ţ.>rupuri specifice, prin intennediul
comparaţiilor sociale şi m tennenii atri��telor sau caracter
isticilor încărcate de valoare. Comparaţule care au c� rezul
tat o diferentă pozitivă între grupul de apartenenţă_şt un alt
gmp produc o ridicare a prestigiului; comparaţiile care

Identitatea unei persoane este o probl�m� de liber_ă
alegere; ca nu poate fi msă arbitrară, CI e�tc md1spensabii
legată de criterii obiect!ve ş! relevante. . E_a mclude �lem�nte
obiective - cu!turale, hngvi_st!ce _ŞI rehgwase:. c� ŞI subie�
tive - percepţii ŞI reprezcntan pnvmd locul sau m lume, m
raport cu alte grupun umane.

Cultura, rdigia. l i mba matemrt r�prez_intă. O:I_Spcctc
ale identităţii persoanelor <.:<.: f:,J.t: pmte dm mmon �p: c!c
sunt strâns legate. Toate nceste aspecte s� constnnes<.: !n
cadml grupu l ui minoritar, se pitsln::a:.�.ă_ ;;1 se dezv�ltă m
umhian!a miHur·itii ! i i . 1 >c_ n ltfcl, c ul tum, �un_ba ' "' ' ! �"-""· n�l l
gin proprie s unt trăsături care se m am ks la nu� atat de per
soane i zolate cill mm ales in cmn unu : arca ŞI unprcunn cu
a lte persoan� l'are implllti\şcsc aceca;;i limbă, culturii,
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rcz u l ti\ d i ntr-o di lcrcn!ă negallvă antrC?llC�Ză o scaJere a
prestigiului. Abordarea socială a idcnlJtă\11 este legată de
abordarea pcrsoni!lil prinlr-un conlinuum. La un pol al
acestui continuum, ind ivizii sunt considerati rnemhn m ter
schunbablii n1 unui gmp, iar la c�lalal t pol ci SLUlt trMaţJ_chn
punl:'tul c! e vcd�rc.�l c;nmcteruhn p�onal, lllliC Ş_l spcct c.
Astkl, dtfcrcnţJcru dmtrc !-,'ll. tp u n 1 se opun<.: JdcrcnţJCJCn
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dintre indivizii particulari.
Factorii care determină indiyiz�i să se îndrepte sp�e
un pol sau celălalt. sunt conceptuahzaţt pe un plan cogmttv
prin referire la teoria categorizării sinelui sau a autocatego
rizării. La baza acestei teorii este noţiunea de depersona
lizare. care descrie trecerea de la identitatea personală la
identitatea socială. Este vorba de un proces psihologic care
conduce la o mai mare unifonnitate şi omogenitate a com
portamentelor şi reprezentărilor într-un grup. Ea reprezintă
transformarea percepţiei sinelui şi a comportamentului care
se vor face în termenii unei identităţi soctale împărtăşite. S
a stabilit o ierarhie ce cuprinde trei niveluri principale de
categorizare. inclusive şi ordonate, care, în funcţte de o
succesiune verticală, fac apel la principii distincte de difer
entiere. La nivelul cel mat înalt, indivtdul este conceput ca
o li.intă umană în opoziţie cu celelalte specii animale. La
nivel Intermediar, el este membru al unui grup, iar opoziţia
acestui �p faţă de alte 8fl:IPUri este primordială pe planul
identităţii sale. La nivel mferior individul se defineşte prin
difere.nţel� faţă de alte fiinţe particulare, de alţi membri ai
propnulUI grup.
Articularea niveluri lor auto-categorizării este domi
nată de un antagonism funcţional, un conflict inevitabil, o
competiţie constantă. Un astfel de antagonism contribuie la
depersonalizarea individului, care abandonează o repre
zentare de sine bazată pe ceea ce îl diferentiază de ceilalti
indivizi pentru a se defini, la un nivel de categorizare mai
înalt, ca membru al unui grup distinct de alte grupuri.
Depersonalizarea omogenizează atât in-group-ul, cât şi out
group-ul. Efectul de omogenitate al out-group-ului reprezi
ntă tendinţa de a percepe şi de a judeca membrii unui out
group î� mod 1_11a! puţin diversificat şi eterogen decât o fac
membrn acelmaşt grup.
Individul îşi poate ancora,unicitatea personală în
colectiv, în grupul de apartenenţă. In cadrul unui ansamblu
definit de indivizi, există, de obicei, tendinţa fiecăruia de a
afirma că el este mai potrivit cu nonnele în vigoare în acest
ans�mblu . decât �eilalţi p!frţicipanţi. Individul îşi uneşte
nedtferenţte�ea şt dtstmcttvttatea de sme concepându-se
drept cel mat bun reprezentant al normelor care guvernează
grupul său. Membni unui grup tind să se descrie folosind
ll_lat fr�cv�nt atribute C<?nsiderate drept cele mai normative
şt deztrabtle ale acelUI grup, decât o fac atunci când îi
descriu pe ceilalţi.
Deperson.alizar�a indivizilor în cadrul unui grup
este un proces psthologtc care nu pare să însotească în mod
inevitabil .categorizarea în grupuri. Omogenizarea out
group-ulut este modulată de mărimea grupurilor:
minorităţile se percep şi sunt percepute ca fiind mai omo
gene. Dar un grup poate fi perceput simultan ca o entitate
om�gef!ă şi ca o C<;.Jlecţie de indiyizi diferiţi între . ei. Com
pettţta mter�pun conferă mat multă omogemtate out
�o�p-�lui şt determină subiectii să-ş� amintească mai bine
trasatunle de personalitate ale fiecărui membru al grupului.
Situaţia de competiţie îi face pe subiecţi să se bazeze con
comitent pe două niveluri de categorizare a celuilalt. Omo
genizarea out-group-ului, care însoţeşte discriminarea fată
de acest grup, nu împiedică personalizarea membrilor lui.
Cunoaşterea acestor membri este mai utilă pentru a duce la
�un ���şit �ompeti_ţia. Categoriz!lrea unm grup pe b<:tZa
tdentttătu lUI colecttve este uneon compattbilă cu apanţta
specific'ităţilor individuale de grup.

Prestigi u l unui @"UP se află la baza judecăţilor,
evnluărilor şi t:unving�:nlor lqpll: de ac el grujJ. Membrii
g.tupuri lo r cu un prcsllgiu infenm au interesul să clabor�:z�:
reprezentări mai t:ornplcxc ale out-group-ului, incl uz;lnd
mai ales, pcrson nc şi suhgn1puri : dacă in )..,'Toup-ul şi out
group-ul nu au aceeaşi putere şi acel aşi statul, �.:st�: pos i b i l
ca grup ul t:u statul in tenor să organ i zeze i.nforma1ia �:an: se
raport�:ază la in-!,'TOUp şi out-group in subg1upun semni
fic ati ve , căci aşa este mai practic. in timp ce grupul cu statut
superior nu stab i l eş te astlel de subk>n ipuri decât în legătură
cu i n - grou p-u l . Motivul pentru care membrii unui grup cu
statut mterior thc ditercnţicri într�: membrii !,>n lpuhn cu
statut supctior decurge din laptul că ace�tia, în multe situ-

atii , orientează şi stăpânesc interacţiunea socială cu mem
bni grupului cu statut inferior.
Statutul acţionează asupra modului în care indivizii
îşi reprezintă grupul, asupra modului în care ei se concep şi
ÎI concep pe ceilalţi şi asupra raporturilor pe care grupul lor
le întretme cu alte grupun. Diferenţele de prestigiu întăresc
interdependenţa grupu�lo� şi contri�uie . la '!lodelarea. a
două felun de a fi difente ale mdiVlztlor m grupunle
respe�tive. Antagonismul personaVc�lectiv în . ide_ntitatea
mdividuală nu poate fi redus schematic la opoztţm dmtre un
sine autentic şi un sine depersonalizat şi interschimbabil cu
altul, între ceea ce tine de varietate şi ceea ce ţine de aparte
nenţele uniformizimte, de consens. Ancorarea sinelui în
culturi unde triumfă o normă de independenţă orientală,
permite păstrarea, şi chiar accentuarea, unei conceptualizări
duale a identităţii indivizilor. Aceştia pot fi deosebiţi în
funcţie de predominanţa conţinutului identităţii lor.
Separarea strtctă între sinele independent şi sinele interde
pendent permite protejarea membrilor grupurilor defa
vorizate prin asigurarea incomparabilităţu lor şi evitarea
ierarhizării.
Având frontiere bine delimitate şi relativ imperme
ab.i l�, gŢUpurile deyin entităţi pline de sens, chiar şi m lipsa
oncarui raport soctal.

Identitate culturală

r

Societatea contem orană este confruntată cu
eruptia fenomenului cultura pe terenul confruntărilor soci
ale. bacă tensiunile interculturale sunt cunoscute de seco
le, nu!nai în ulti�.ul_timp c�nceptul de cul.�ră a dobândit o
s.el!ln_Ificaţie pohttc�, p�n t�tegrarea exphcttă a problema
ttcn mţercult.male m limbaJul politic. Analişti ai acestor
e_voluţu con�Ideră c.ă ele s':llt . exp�esia opoziţiei între pute
nle omogemzante ŞI capacttăttle dtferentmle' a contradictiei
î1_1tr� răspândir�a te�ologiilor cu corolarul lor cosmopolit
ŞI n.Ivelator, şt I�entttatea culturală a persoanelor şi a gru
pu�lor. Se aprectază că, mai mult ca oricând, în zilele noas
tre tdentttatea culturală este amenintată de fortele unifor
mizante care se manifestă în cadrul societăţii industriale.
Ori, identi�tea cul�ală este esent!l pereniţăţii po
poarelor; ea c.onfera <?m':ll.m spec_t�Cttate ŞI grupunlor uni
!3te, caracter trepetabtl şt. tr��ucttbtl; ea constituie legătura
mtre trecutul, prezentul şt vntorul lor. Cultura condittonea
z.ă înţreaga extstenţă a omului, �e la naştere până la moarte.
A .pnva pers<?anele sau grupunle de cultură înseamnă a le
pn_va de_ tsto.na l�r, a nega 111 ulti�ă instanţă dreptul lor la
existenţa. Ntmem nu poate nega Importanta
' primordială a
culturii, ca parte a demnităţii umane.
. .
Omul dator��ză demnitatea sa culturii sale şi vocaţiei sale de a fi ctvtltzat; de aceea, în filosofia drepturilor
on:u!m, un l<?c central }1 ocupă, după viaţa şi integritatea
fiztca, modunle de expnmare culturală: libertatea de expre
sie de conştiinţă, de gândire, de reuniune şi de asoctere,
dreptul la educaţie .
.
. P�.eptul la identitaţ� culturală este o expresie a
dtversităţu culturale a lumu, a dreptului la diferentă. Res
pectarea identităţii culturale nu trebuie şi nu poate să invite
l a o perc ept ie a diferen!clor ca o sti!,'111atizarc a grupu ri lor
thfente, ŞI fn �onsccintă l a tendinra de a 19 crea o po zi \i e
dczavanta1oasa, ş1 mc1 la negarea ascmă.nănlor persoanelor
sau grupurilor respe!-:tiv� cu alte l e, a apartenenţei lor la val
• m k eotnunc cultunt umvcrsa lc.
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.
. . ldcnli latca . cul�un�li'i aparţine liecăn:: i persoane, în
mdtvlduahtat�:a et. �� d tvcrsclor comunitilti umane, în
spccilicitatea l or. Deci, această identitate are două d irm .:nsi 
uni : una individuală �i alta colectivă; exagerarea sau atir
marca prea exclusivii, tic a dimensiunii ind ivichwk, fil· a
celei � ol t;:cti�e , poate . ':_OIIducc .la exclu�erc, atât a per
soanei, cat şr a comun r tap r . Astfel, n·cbtue asociate dtter-
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entele şi �Sef!lă,!lările. Me_nţinerea identiţăţii C!Jlturale este o
c�fe pnvi\egiată de deschidere ŞI comumcare mtre persoană
ŞI comumtatea sau comunităţile cărora le aparţine. Identi
tatea culturală presupune deci, depăşirea închistărilor, co
operarea, tolerenţa între oameni, grupuri şi naţiuni.
Identitatea culturală a unui popor se reînnoieşte şi
se îmbogăţeşte la contactul cu tradiţiile şi valorile altor
popoare. Cultura înseamnă dialog, schimburi de idei şi ex
penenţe, aprecierea altor valori şi tradiţii; în izolare ea se
epUizează ŞI moare. Iden_titatea culturală ţine _în esenţ� de
alegerea propne a fiecărei persoane care trebUie să fie libe
ră de a_s� _recunoaşte în ':aloril!!, tradiţi\le_ şi practicile unei
C<?I!l�mtaţi determmate ŞI � le Impărtăşi; 1d�nt1tat�a comu
mtaplor este recunoscută ŞI protejată numai ca miJloc pen
tru protecţia şi punerea în valoare a drepturilor, la Identitate
a persoanelor care le compun. Deci, identitatea comunită
ţilor arc ca substrat identitatea persoanelor care compun
aceste comunităţi. Identitatea culturală este întemeiată pe
existenţa obiectivă a unor elemente: tradiţiile şi patrimoni
ul cultural. Dar identitatea persoanelor poate fi privită şi ca
un proces interactiv, un joc continuu de relaţii ce se recom
pune în permanenţă şi nu ar putea fi fixată într-o grilă
obiectivă. Caracterul obiectiv al identitătii culturale se
exprimă şi în faptul că aceasta nu este acordată sau confer
ită popoarelor prin le�e sau în alt mod, ci se dobândeşte în
timpul vietii, de la varsta cea mai fragedă până la moarte,
continuând desigur să se îmbogăţească, să evolueze.

Notiunea
de cultură
.
Este folosită în sens larg - ca expresie a relaţiilor so
ciale de zi cu zi, ca sumă a tuturor activitătilor umane, a
cunoştinţelor �i practicilor, tot ceea �e face o�u! �iferit de
natură - sau 111 sens restrâns, cupnnzand activitaţiie cre
atoare, realizările intelectuale ale omului în domeniile
muzicii, literaturii, artelor, arhitecturii, filmului şi celelalt�
domenii ale creatiei sp!riţuale. Cultu_ra nu reprezmtă nu!Ţl� I
o acumulare de iucrăn ŞI de cunoştmţe prod�se de o el_Ita,
cultura nu este limitată la accesul la lucrăn de artă I la
creatiile literare ci înseamnă în acelaşi timp dobânJirea
cunoştinţelor, c�rinţa unui mod de v!aţă şi _nevo!a de a
comunica. Raportul final al Confennţe1 mondiale dm 1 982
asupra politicilor culturale declara: . . Cultura cuprinde_

creaţia artistică împreună cu interpretarea, executarea ŞI
dijitzarea lucrărilor de artei, culturăjizică_, sportwpe, jocu
rile şi activităţile in aer liber. precum ŞI n:odul m care o
societate şi membrii săi Îşi exprimă sentunentele pentn�
frumuseţe şi armonie şi viziunea lor asupra lumu, ca şt
·modurile de creatie ştiinţ!fică şi tehnologică şi de control
asupra mediului lor natura/"4.
Cultura este tot mai mult considerată a fi modul de
viată ansamblul fenomenelor produse de spiritul uman
moŞt�nite de o colectivitate îngfobând valorile, comporta
mentele, moravurile, limba, religia, ca _şi diferitele _aspecte
ale civilizatiei materiale. Mergând mai în profunZime, ne
putem refen şi la obiceiuri, moravuri, tradiţii, rituall!ri, tip
de locuinţă, dar şi producerea de obiecte de artă, cultivarea
muzicii, stabilirea de organi_zaţii cultur�)e, pu�)Ic3:rea de
cărti în limba proprie, transmiterea cultum propm pnn edu
carea generaţiilor vii_toare, fie în şcoli sep�rate, ,fie pr\n
asigurarea respectulUI pentru cultura mmontaţiior m şcoli.
Cultura, ca moştenire socială, prin opoziţie c�
moştenirea biologică, a fost definită ca ansamblul de valon.
comportamente şi instituţii ale unui grup . uman care _este
înviiţat, îmră r1ă ş rt şi transmis în plan socrul. Ca cupnnde
toate creatiile umane: eosmogoma, modun le de gan dr re ,
s i s temele de valori, re l i gia, obice iurile, simbolurile.
miturile şi operele materiale ale omu l u i , te h no l og ia, modu
rile de produ cţ i e , sistemele de schi m h uri pre<.:um �i insli
Luţ i i l c sociale şi normele morale şi juridice'. Concept ul de
cul t urii s-a cxlins aslli:l la ansamblul fenomenelor produse
d e spiritul uman, inglob;înd v a lori , condurte, moravuri, ca

şi alte elemente, inclusiv civilizaţia materială. Moravurile
însele acoperă o sferă foarte largă a activităţii umane - săr
bători, alimentaţie, vestimentaţie, sensibilităţi specifice.
Deci cultura nu poate fi limitată la o sumă a
operelor artistice, ci mai curând ca un sistem de simboluri,
de valori, cunoştinţe, creatii spirituale şi materiale în con
tinuă evolutie; este un capital complex în care oamenii gă
sesc, selecţionează şi crează idei pentru a-şi organiza acţi
unea. Fenomenul cultural şi-a adăugat noi şi noi sectoare
ale creaţiei umane - la pictură, sculptură, arhitectură, teatru,
dans, literatură, s-au adăugat muzica, cinematografia, tele
viziunea, mai recent sportul cu numeroasele sale discipline,
fotografia, banda desenată, mijloacele de informare în
masă, ca şi ştiinţele - care tind să se autonomizeze, să devi
nă un domeniu distinct. Fiecare din aceste sectoare tinde să
se diferenţieze prin aprofundarea şi progresul creaţiei în
domeniul respectiv, dar şi în funcţie de raportul dintre
cerere şi ofertă, tinând seama de cerinţele de eficacitate şi
productivitate ale societăţii contemporane.
Fiecare din sectoarele culturii cunoaşte mai multe
procese, care au loc ,separat, succesiv sau simultan, într-o
dinamică specifică. In fiecare din aceste sectoare se pro
duce creaţia de valori culturale, acestea sunt supuse criticii,
sunt conservare în diferite forme, sunt difuzate şi fac obiec
tul consumului socio-cultural ca parte a modului de viaţă.
Are loc, totodată şi un schimb continuu de valori
între creatori şi consumatori culturali, o dinamică culturală
descendentă şi ascendcntă, într-un proces de identificare,
apropiere şi transfer de comunicare verticală şi orizontală,
în care creatorii sunt ei înşişi consumatori, iar consumatorii
participă sub diferite fonnc la creaţia culturală .
Prin extinderea şi dif.erenlier_ea lC!r, valorile cultu:
rale operează în toate dom�nnle _Yieţ_n sociale. Ele perm�t ŞI
influenţează elaborarea limbajulUI, formarea codunlor
morale, juridice, estetice, tehnice şi ştiinţifi_ce, ca ŞI comu
nicarea 111 toate aceste domem1. Operele ŞI procesele cul
turale pătrund şi influenţează întreaga realitate socială:
Pem1itand fiecărui individ şi grup să se exprime şi să-ŞI
libcreze creativitatea, dar şi să devină conştient de poziţt�
sa în societate, cultura stimulează capacitatea creatoare ŞI
participarea la schimbarea lor însăşi şr a societăţii ca atare.
Aceasta este, în esenţă, democraţia culturală.
Unii autori dau însă cu_lturii . un s_e!ls prea l�rg?
incluzând şi aspectele cconorr.ticc ŞI poh_ti�e.. ale Y!eţn
sociale, inclusiv cel al p�tem, al o�gamzam . poh!Ico
juridice a societăţii, ca şr problcfT!ati_ca relaţn�or . ml!.'c
popoarele autohtone şi popoarele maJOritare. S_u �lmnn� 111
cadrul conceptului _de culţură_,_ aspectul elab�ram de catre
persoane şi grupun a asp1raţnlor lor, a prOiectelor lo�. d�
viitor, aceşti autori tind să plas�z� astfel _de !!Spiraţn ŞI
proiecte în experienţele trecutulUI, m m1tunle ŞI reprezen
tările istorice privind _locul lor în !ume . . J?c:r ţără a �ega
influenţele reciproce dmtre economia p�hţica şi cultura, ca
fenomene social-umane, o abordare ştunt1fica_ nu se poate
întemeia pc confuzia şi amalgamarea lor; aplicarea auto
mată a regulilor specifice unuia din aceste domenii la cele
lalte ar duce la consecinţe distrugătoare; astfel, nu s-ar
putea aplica la domeniul culturii regulile luptei pentru put�
rc, chiar într-o societate democratică; de asemenea, creaţia
culturală, cultura în general, ar putea fi profund afectată
dacă i s-ar aplica cu stricteţe regulile economiei de piaţă,
ale eficientei şi competitiei economice. Pe de altă parte, ar
fi eronat Şi periculos a' plasa aspiraţiile şi J?roiectele de
viitor, individuale şi de grup, în trecutul istonc, care după
cum se ştie, a fost caracterizat prin raporturi de dominaţte,
prin tendinţe de eliminare sau asimilare a unor grupuri şi a
culturii l�r, prin co!l�icte şi r�zbo�ie, multe dmtre ele pc
baze ctmce sau rehgroase, on m ot i va te pc ase me nea cn
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omenirii, ca şi dreptul de a participa la contactele şi schim
burile culturale internaţionale;

criteriile şi standardele moderne.
De altfel. cultura este supusă unor evoluţii con
stante. ca fenomenul social viu, 111 care fiecare generaţie
asimilează Yalor create anterior, le filtrează prin propriile ei
percepţii şi criterii şi crează alte valori 111 alte conditii
Istorice în care fiecare popor sau grup social. pre�a şi fil
trează valon le create de alte popoare ŞI grupun creand pro
priile sale valori. într-un proces neîntrerupt de schimburi în
timp şi spaţiu. Schimburile culturale, ca şi dispariţia şi
asimilarea unor culturi sunt procese inevitabile în istorie.
Unele culturi. bine cunoscute în istoria omenirii, au dispă
rut. ca de altfel şi popoarele care le-au creat. Dar culturile
nu pot fi izolate de procesele de schimbare naturală.

- Dreptul de participare la viaţa culturală in�lud: �eptul
fiecărei persoane de a lua parte la toate mamfestanle cul
turale, de a se exprima liber, de a comunica cu alţi partici
panţi, de a se angaja în activităţi creatoare şi a beneficia de
acestea, inclusiv dreptul de a lua parte la procesul de
decizie referitor la politicile culturale şi la evaluarea rezul
tatelor acestora, în esenţă o abordare activă a dreptului de
acces la cultură. Aici se pot include şi libertatea de conşti
inţă şi religie;

Cultura permite identificarea persoanelor. a grupu
rilor sociale şi a opoarelor, faţă de alte persoane, grupuri şi
popoare. Totodată, cultura are o dimensiune universală cer
tă, ceea ce face ca ca să fie nu numai un bun comun al celor
care o împărtăşesc, dar şi un bun oferit tuturor persoanelor,
grupurilor şi popoarelor. Dimendiunca individuală a cul
turii este astfel strâns legată de cea de grup şi de cea uni
versală. Din punctul de vedere al cultum, omul nu poate fi
văzut izolat; nici cultura grupurilor nu poate fi concepută ca
un ansamblu închis, ci ca unul deschis, în mişcare, practic
rară frontiere, fără ca prin aceasta să se verse în oceanul
universal şi să-şi piardă identitatea. Determinantul cultural
leagă part1cularul cu universalul şi face universalul concret
şi comun tuturor persoanelor. Este o întâlnire a diversităţi
lor, fiecare cultură contribuind la formarea universului şi
reprezentând totodată o invenţie a universalului într-o
formă specifică.

Drepturi ce corespund identităţii
culturale

- Dreptul .la infonnaţie �ste considt:rat c': o_prec_ondiţie pen
tru exercitarea dreptunlor omulm, făra mdmală a drep
turilor culturale; înseamnă în acest context, între altele,
accesul la infonnaţie, prin toate mijloacele şi difuzarea de
info_rmaţi_c. artis.tică, !15igur�e� fluxului li�er de idei, prin
cuvmte şt 1magme, Circulatia hberă a matenalelor cu carac
ter edu�ativ, şttinţific şi cultural, participarea la procesul de
comumcarc;
- Dreptul la educaţie include, în primul rând, accesul liber
la învăţământul de toate gradele, dreptul de acces la orice
formă de educaţie permanentă, dreptul participantilor de a
alege şcoala pe care s-o urmeze copiii şi de a asigura edu
caţia . �eligioasă şi morală a copiilor m conformitate cu
con�tnnţa lor, dreptul . �e a înfimţ� . instituţii educative şi
şco!! pnvate, cu condiţia respectăm standardelor minime
stabilite de sţatul respectiv, dreptul la orientare şi la for
marea profestonală conform aptitudinilor şi voinţei fiecărei
persoane.

Abordând problema relaţiilor interetnice trebuie să
ne .oprim şi la rcglen:entă�i d� ordin juridic c�m �r (! drep
_
tunle ce corespund 1dent1tăţn
culturale a mmontăţiior. In
documentele 111temaţionale privind drepturile omului,
drepturile culturale sunt prezentate împreună cu cele eco
nomice şi sociale, separat de drepturile politice şi civile.
Această grupare se întemeiază pe faptul că şi drepturile cul
turale necesită o acţiune efectivă a statului pentru a fi reali
zate programe, localuri, instituţii, echipamente. Se apreci
ază că unele drepturi culturale - mai ales libertatea de
expresie, de creaţie, de comunicare - ţin de drepturile
politice şi civile, în timp ce dreptul la participare culturală
ţine de drepturile sociale, iar dreptul la educatie este con
siderat un drept mixt, fiind în serviciul drepturilor politice
şi civile, iar din punctul de vedere al înfăptuirii, strâns legat
de drepturile sociale6.

Într-adevăr, drepturile culturale se exercită în
comun, au . o dimensiune colectivă mai pronunţată. Ele se
referă, dt:sigur, la persoana omului ca atare, dar în princi
pal, constderat ca membru al unei comunităti. Ele rămân
drepturi individuale, dar persoana ca subiect al acestor
drepturi, nu poate fi tratată izolat, deoarece pentru a-şi păs
tra cul.tu_:a şt a bcn���ia de ea est� necesară supr�vieţuirea
colectiva a moştemm culturale ŞI promovarea ei de către
întrega comumtatc. Deci, este avut în vedere omul în
amplitudinea sa socială, în contextul său cultural.

Dar, într-un sens larg, toate drepturile omului pot fi
considerate culturale, deoarece ele se întemeiază pe cultură,
având o dimensiune culturală, iar cultura ca mod de viaţă
presupune respectarea celor mai multe din drepturile omu
lui. Se pot diferenţia următoarele categorii de drepturi cul
turale:

.
. Comunitatea avută în vedere aici este grupul
mmontar care împărtăşeşte cultura respectivă fără ca prin
aceasta persoana, membră a grupului să fie închisă într-o
identitate culturală minoritară împotriva vointei sale.
Treb1._1ie înţeleasă deci, relaţia dintre �epturile culturale şi
Identitatea culturală. Respectarea ŞI exercitarea acestor
drepturi este de nat.llră să asigure protecţia identitătii cultu
rale a persoanelor. lnfăptuirea drepturilor culturale' ale per
soanei peJ!Ilite . depăşirea opoziţiei individ-minoritate şi

- Dreptul la creativitate culturală înseamnă în primul rând,
libertatea de a se exprima în orice domeniu, cu mijloacele
artistice, dar şi crearea condiţiilor materiale care să facili

păstrarea Identltătll culturafc care le caractcnzt:ază pe
ambele, in rel aţ i a ior indestructihi la, Jar cornplt:x[t: identi
tatea persoanei, i d ent itatea de diferenţă faţă de alte persoa
ne, dar şi de apartenenţă la grupul m i nor i tar, la care este
ori când l i beră să renunţe, idcnti latca m i no rită( i i . identitatea
dt: di lert;'n\ă lată. de ':l l tt: grupuri, dar şi de upurtcncnţll In eu l 
nmt n aţi onal ă ŞI umvcrsală, ceea ce presupune desclm.lcre

teze exprinJarea m1isticii, respec l u l �i proiecţia nconlnle
c n.:at uri l u1. lu acest coutcxt se pot include şi dreptul la pro
tecţie a intereselor morale şi ma teri a l e care decurg din pro
ducţia literară şi aiiistieă, inclusiv d reptu l de ilutor;

Dn::p tu l dt: acces la cultură includ�: a nsambl ul pos i b i l i
!Uţilor concrelt: a l lalt: la inut:rnana oncărt:l pt:rsoane de a
lua cunoştinţă de creilţiil culnJrnlă sub cele mili d i feri te
formt: a l e ac�:st�o: ia. u�: valorile culturale şi patrimoniul eu l 
turn�, naţional şi universal , dt: a oh!ine in �o<! l i he_r in lilr
map e cultumlă. ur�:p tul de acces la mtlLec, bibhotcci. expo
zit i i şi alte i n st i t uţ i i cultura le. Aceasta include, în sens rarg
'
şi protectia proprietăţii culturale, a mo şten iri i culturale a

- Dreptul de a participa la progresul ştiinţific înseamnă
dreptul de a dobandi o formaţie ştiinţifică. de a avea acces
la informaţii şi a lua parte la cercetare şi creaţie ştiintifică,
a lua parte la schimbul de idei şi cunoştinţe în acest dome
niu şi a beneficia de rezultatele ştiinţe şi tehnologiei şi de
aplicaţiile acestora, a publica rezultatele creaţiei proprii şi
a-i fi protejate drepturile morale şi materiale de autor. Se
pomeşte de la faptul că activitatea creatoare poate fi cu
greu divizată în ştiinţifică şi artistică. deoarece în multe
cazuri noile forme şi modalităţi de expresie sunt determi
nate de prohrresul ştiinţific şi tehnolomc. Accesul la infor
maţie, ca şi protectia interesului morarşi material al autoru
lui sunt la fel de Importante pentru creaţia artistică şi cea
ştiinţifică;

-

şi comun i�:are şi respingcrca im:hislării sau izolări i .
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Memorie şi identitate - constructe sociale

Pluralism cultural - multiculturalism

proce, ca şi ale evoluţiei libere a fiecărei culturi şi ale liber
�ţii de <:tlegerc depţină a oric�ror pers�ane, este de natură
sa contnbwe la realizarea unei soctctăti democratice baza
tă pc r�?pectarea de către toate persoanele a drepturilor şi
obligaţnlor cetăţeneştt.

Cultura reprezintă comunicare, schimb îmbogătire
reciprocă întâlnire fecundă cu alte culturi; exer�itarea drep
tunlor culturale pre_supu�e comunicare cu alte culturi şi
accesul la acestea; Identitatea culturală nu este echivalen
tul unei izolări culturale.
Istoria culturii universale, istoria diferitelor culturi
demonstrează raporturi de interactiune şi influentă reci
pro�ă _î��e cu_ltu�le diferitelor popoare, ale minoritâtilor şi
maJ ?ntaţilor, md1ferent care au fost relaţiile politice, de put
ere mţre_ ele. Procesul de globalizare are loc, în lume, în
�celaş1 timp cu cel de parttcularizare culturală. Are loc o
Intercomunicare culturală crescândă, dar şi o manifestare
pronuntată a identitătilor şi diversitătilor culturale. Trebuie
respinse tendinţele sau pretentiile de omogenizare lingvis
tică, spirituală şi culturală, care consideră diversitatea ca o
eroare �au expresia haosului, precum şi orice tip de funda
mentalism care preconizează închiderea frontierelor, izo
larea de lume şi refugiul în vechile mituri şi obiceiuri.
Aceasta ridică problema relaţiei dintre diferitele
culturi care pot să existe şi să se manifeste pe teritoriul unui
stat, ceea ce caracterizează situatia în multe tări ale lumii.
denumiri ca
Se folosesc, pentru a califica această situatie
"
"'
" multiculturalism sau " pluriculturalism" , care au şi sem
nificaţia legitimităţii existenţei mai multor culturi; se
foloseşte, de asemenea, şi termenul de .. interculturalism "
care subliniază mai bine interacţiunea dintre culturi.
În acest context trebuie să facem distinctia între
asimilare culturală şi integrare socială şi culturală." Asimi
larea culturală desemnează procesul prin care un grup de
persoane începe să-şi piardă obiceiurile, limba, tradiţiile şi
alte trăsături culturale şi să îmbrăţişeze cultura şi valorile
majorităţii societăţii în care trăieşte. Integrarea social� şi
culturală desemnează procesul de convieţuire a grupunlor
majoritare şi minoritare din cadrul unei tări, cu respectarea
şi mentinerea identităţii lor, a obiceiurilor, limbii şi altor as
pecte ale culturii lor. Aceasta presupune intercomunicarea
şi interactiunea culturală, care în mod firesc determină
mfluente reciproce şi schimbări ale culturilor originare, cu
păstrarea identităţii lor, pornind de la posibilitatea coexi�
te�ţei . cultur�l� pe termen lung, de la recunoaşţcrea egah�
tăţn ŞI demn1taţn tu��or cultunlor ŞI a drepţulw lor d� a-şi
păstra aspectele tradiţionale, a se dezvolta ŞI a se modifica.
Este vorba despre o coexistentă firească, în care schimbu
rile şi raporturile interculturale' se desfăşoară în mod paşnic
şi nu sunt deformate de politici de dominaţi_e, asimilare for
ţată sau, ca răsp1;1ns _la acestea, de Izolare ŞI �egregaţ1e cul
turală. Raportunle mterculturale nu pot fi Identificate cu
raporturi de forţă, cu lupta pentru putere politică şi accesul
la putere, ori cu existenţa unor instituţii politice separate.
Politicile de dominatie, de asimilare fortată, de aniliilare a
unor grupuri �;tnice pot duce la raporturi'conflictuale într-o
tară sau alta. In acelaşi timp, lupta pentru putere politică şi
accesul la putere, ori pentru instituţii politice separate, pot
să fie opera unor antreprenori politici şi expresia unor tend
inţe separatiste, nu ne�p�rat răspu_ns la o po_liţică de asimi
lare fortată sau de anihilare. Nici unele, niCI celelalte nu
sunt expresia sau consecinta multiculturalismului sau a
interactiUnii culturale, ci acţiuni opuse acestora. Ele folo
sesc mediul multicultural existent, care desigur poate fi
paşnic, tolerant şi deschis schimburilor reciproce, dar poate
cunoaşte asperităţi şi �i�erg�nţe, ca pretext pentru reali�a
rea unor obiective politice ŞI nu pentru a promova coexis
tenţa interculturală.

Este necesară edificarea unei " culturi a multiClll
turalului ", în care diversitatea şi identitatea culturală să tie

recunoscute şt acceptate ca valori importante ale omenirii,
ca moduri legitime de exprimare a personalitătii omului.
Est� si�gura c�l� �e. a astgura _menţinerea şi d��voltarca
opttmala a bogaţtet lmgvtsltce ŞI culturale a lumn, în con
dtţiilc unei evoluţii paşnice, ale evitării războaielor etnice
sau de alt ordin, care cel mai adesea, au distrus sau au pus
în pericol valorile culturale, culturi seculare şi au exacerbat
conflictele, în loc să le soluţioneze.

O altă problemă care priveşte atât continutul
fiecărei culturi, cât şi diversitatea şi identitatea acestora
este cea a impactului dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice
asupra culturit. Accesul la realizănle ştiintei şi tehnologiei
şi la beneficiile acestora face pat1e din insuşi conceptul
extms de cultură, ca de altfel şi civi lizatia materială, parte
int�grantă a modului de viaţă. Progresul ştiinţific şi tehno
logic nu este însă neutru în ceea ce priveşte dezvoltarea cul
turală a persoanelor şi !:,>rupurilor; el determină orientări,
pem1ite accesul la noi valori şi cunoştinţe, dar duce şi la
pierderea unora tradiţionale.

,. Dilema modernitâţii ", cu care se confruntă cultu
rile tradiţionale, este tratată în mod diferit de reprezentanţii
diferitelor abordări. Pat1izanii culturilor comunitare sustm
că modernitatea are drept consecinţă dispariţia comunită
tilor restrânse, ca rezultat al anomiei şi alienării, al pierderii
legăturii cu comunitatea de ori �inc. Cel mai frecvent exem
plu este cel al popoarelor indigene, care sunt prezentate
drept ,. victime ale progresului ". Alţi autori notează că mo
dernitatea aduce nu numai pierderi, ci şi câştiguri. Ea
facilitează o integrare mai cuprinzătoare a omenirii ca
atare, un acces mai larg la valorile culturale ale altor
popoare, iar în plan personal, pcnnite mai mare libertate
faţă de legăturile din cadrul grupurilor restrânse.
Descoperirea persoanei libere cu Identitatea ei ca fiinţă
umană, indiferent de identificarea ci etnică sau socială, ar fi
una din marile realizări ale modcmităţii.
Modernizarea societăţii produce consecinţe ire
versibile, în primul rând prin prisma libertăţii de a alege, a
dreptului la opţiunea de a mentine �i dezvolta tra!;liţiilc şi
cultura originale sau de a se îndcpăt1a de acestea. In lumi
na aceluiaşi principiu al libertăţii persoanei, căreia nu i se
pot opune mei tradiţiile, nici cerinţele păstrării identităţii
culturale, modernizarea nu poate li opntă sau limitată. O
mişcare nativistă care ar afirma supcnoritatca vechilor tra
ditii şi ar obli�a persoanele să-şi păstreze cultura şi obice
iurile vechi, m ciuda voinţei lor de a le abandona, ar
reprezenta, în fapt, o asimilare forţată a acestor persoane
care este incriminată.
Modernitatea nu produce, în sine, consecinţe
dăunătoare pentru o cultură sau alta, pentru o identitate sau
alta; ea poate afecta toate culturile, toate identităţile cultu
rale. poate unele mai mult decât altele, în funcţie de modul
cum se raportează fiecare din ele la progres. Ea rămâne însă
un proces obiectiv, care nu poate fi oprit sau limitat.
Singurul criteriu care poate şi trebuie să fie aplicat este
respectar�a drepturilor şi libertătilor fundamentale ale
omului. In principiu, noile tehnologii şi dezvoltări - în
domeniul energiei, biotehnologiei, infonnaticii - nu sunt
contrare drepturilor omului; este evident că ele au afectat
cultura universală şi culturile diferitelor popoare şi grupuri;
este necesară însă, o preocupare continuă şi conjugată pen
tru ca aceste noi tehnologii şi dezvoltări să fie folosite în

Problema comunicării între culturi ne duce la
punerea în aplicare a unui concept de integrare sociali\ fi\ril

ni ci o veleilale de dominatie sau de as i mi l a re culturală earc
poate ti reali zati într-o societate democratică bazată pc
respectarea drepturilor şi libertăţilor ti.mdamentale funda
ment>•lc ale omului. Crcnrcn condiţiilor pentru p11�trarea,
exprimarea şi dezvol tarea parlieularilii[ilor e ul t urak , ale
persoane lor şi minorităţilor, în condiţiile interacţiunii eul
tLuak, cultivi:lrii aspectelor comune �i schimburi lor reci-

hen e lie i u l omului şi nu invers. l ·: l e pot însil avea ca efect un
acces mai larg la cul lura altor popoare, la cul tura univer
sala; o alegere mai l iberf1 a persoanelor, şi deci, schimb;1ri
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Î l l c:ol lt inulul şi modul de exprimare ale d i feritelor culturi,
p roces oh iect 1 v care 1111 poate li l i m i ta t dcc;1t eu prqul
rzolări i , a l rfunânerii în at�tra pro1-,rresului. cu consecinte
sociale J..,rra v e .

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DELIA FERCHIU
- Studierea limbii materne şi primirea unei educaţii în limba
.
minoritară;
, .
- Afişarea denumirilor geografice ŞI topografice m 1tmba
.
. .
minoritară;
- Libertatea de expresie, difuzarea de mfonnaţte ŞI accesul
la infonnatie în limba maternă:
- Folosirea limbii minoritare în relaţie cu autorităţile administrative;
.
- Promovarea cunoaşterii limbii minorităţilor, alătun de cea
a majoritătii fonnarea educatorilor şi accesul la manuale;
- Contacte!� cu persoane situate în alte ţări, care au în
comun limba, originea etnică şi moştenirea culturală.

Identitate lingvistică
În lume se vorbesc efectiv peste 3000 de limbi.
Numai în India se. vorbesc peste �70 de limbi, Îf! Nig�ria
peste 200, în Rusia peste 100. Lnnba. este . :o.�stderată o
trăsătură const�tă ş,t fundam�n.t.a l� a tdenttt�*l, . stru��r�
de bază a menţmem, dezvoltam şt promo_vam �dentttaţn
culturale. Limba a fost factorul de aproptere ŞI umre a
comunitătilor care o foloseau, indiferent din ce structură
politică sau teritorială taceau parte . Sublinierea _iden�tăţii
lingvistice a fost concomitentă cu problema naţ10nala, cu
exercitarea drepturilor popoare!�r la al:ltodetennma�e .
Istoria cu':loaşte n.umeroast.: �azun m ca!e hm_ba a aproptat
popoare şt grupun umane şt m care le-a mdepartat, chmr le
a opus. Deci, limbile deosebe�� şi aproi:ie, iar problem�
care s-a pus a fost dacă oamenn doresc sa se deosebeasca
prin limba pe care o vorbesc pe':ltru a se exc!ude, sau pen
tru a fi ei înşişi şi a regăsi mm bme sursele dmlogulu1 .

Pornind de la faptul că nici un stat .nu are r�sw:se
pentru a oferi toate serviciile în limbile vorbite p� tentonul
său, şi deci că nu se pot asigura aceleaşi !lvantaJe tuţuror,
politica lingvistică trebuie să fie re.zonabllă în func_ţ1e �e
mteresele sale şi de contextul specific demografic, 1stonc
şi cultural .

Ataşamentul a numeroase popu!aţii la lim.bjlc lor
materne este o tendinţă gt?nerală, e�pres�e_ � punem m �al
oare a diferentelor în soctetate, a dtversttăţn umane. Lnn
bile materne continuă să aibă o funcţie socială, persoanele
şi wupurile, mari Şi m!ci, se reCl:JnOSC În ele, regăsesc În ele
miJloace �e c�eaţte şt de expnm�re. Aşa cum s-a spus:

Limba maternă - mijloc de expresie
şi de comunicare

"ftecare hmba, cu alegerea cuvmtelor sale, cu smtaxa
frazei, cu fiecare idiom şi specţfic al său, este un fel de
jilosofie c:are dă expresie istoriei trecute, caracterului,
identităţii psihologice a celor obişnuiţi să o .folosească.
Este un instrument care, modelat de generaţiile trecute,
modelează el Însuşi viitont/ "7.

Diversitatea lingvistică trebuie văzută nu ca un
obstacol la convieţuire, ci ca expresie a multiplelor căi de
exprimare pe care oamenii le-au dezvoltat, învăţând să
domine şi să explice natura, să comunice unii cu alţii, deci
ca mijloc de expresie şi de comunicare.

Evolutia fenomenului lingvistic arată că destinul
limbilor nu depinde numai de interesele politice, econom
ice sau ştiintifice sau de acţiunile întreprinse pentru a favo
riza expansiunea lor. Pentru ca o limbă să trăiască sau să
renască, o comunitate umană trebuie să-i acorde o valoare
şimbolică majoră, s-o înrădăcineze în modul ei de viaţă.
Incercările de a folosi raporturile de forţă existente la un
moment dat al istoriei, puterea imperiilor sau a naţiunilor
dominante în statele multinaţionale, pentru a suprima anu
mite limbi, schimbându-le alfabetul ori interzicând studi
erea lor în şcoli, nu au avut succes în faţa voinţei popoarelor
şi comunităţilor de a-şi păstra şi cultiva limbile materne.

Prezintă o semnificatie deosebită, fiind cel mai edi
ficator element pentru politica statului în ceea ce priveşte
respectarea drepturilor şi identitătii lingvistice a per
soanelor care fac parte din minorităţi, învăţământul în lim
ba maternă, măsură în care este autorizată şi asigurată edu
carea şi instruirea persoanelor care fac parte din minorităţi
în limba lor maternă, în plan practic aceasta se traduce prin
sectii, clase sau şcoli în limba maternă la nivelele de şcoală
prirrmră, mai rar de şcoală secundară şi în mod exceptional
de învătământ superior; aceste unităţi pot funcţiona fn ca
drul unor sisteme de educaţie separate sau bilingve, cu
structură unitară sau organizate de autorităţile locale, une
ori cu excepţia învăţămantului superior.

Pentru ca o limbă să aibă şanse de a supravieţui, ea
trebuie să fie folosită de o societate dinamică; nu pot fi
menţinute artificial în viaţă sau reînviate practici lingvistice
a căror semnificaţie socială să fie îndreptată în esenţă spre
trecut, ai căror vorbitori rămân repliaţi asupra nostalgiei
spre o perioadă în care limba lor era o limbă vie. Elemen
tele culturale şi lingvistice care fonnează identitatea unor
persoane şi grupuri minoritare sunt complementare ş!, cel
mai adesea, împreună cu cele religioase, deoarece limba
este suportul materi�l al l:ln�i culturi şi n� poate fi pra�ti�
separată de aceasta, tar religia face parte dm modul de vmţa
al persoanelor şi grupurilor, şi deci din cultură în sensul larg
al noţiunii. De regulă, limba . figurea:z:ă . ca un fa�t�r ca�e
defineşte o minontate alătun de etmcttate, tradtţte stra
moşească, origine etnică sau naţională.

În ceea ce priveşte studiul limbii materne de către
persoanele care fac parte din minorităţi în şcoală, până la un
anumit nivel de educaţie acest lucru este important pentru
păstrarea limbii, a culturii, a moştenirii lor culturale.
Dincolo de acest nivel - şcoala profesională, învăţământul
universitar şi postuniversitar - şcoala are ca principal
obiectiv fonnarea profesională a persoanelor pregătirea lor
pentru încadrarea m muncă . Există, desigur, profesii legate
de identitatea lingvistică şi culturală a persoanelor care fac
parte din minorităţi, a minorităţilor ca atare, cum sunt cele
d.e profesori ş! institutori care, să predea lim�i�e resp�cti'::'e
ŞI ch1ar să asigure predarea m alte domenn m şcolile m
limbi minoritare, ca şi cele de medici, artişti de teatru, zia
rişti . . Pentru fonnarea de specialişti,în aceste. pr9fe�ii, estt:
legitimă preocuparea de a beneficia m cadrul mstituţJOnal Ş I
de conditiile adecvate, în măsura nevoilor, ţinând seama de
ponderea minorităţilor în cauză, de situarea lor mai mult
sau mai puţin compactă pe teritoriul statului şi de alte
împrej urări.
1 .imbn mntcmii trebuie deci. conccputii c a mij loc de
exprimare a identităţii şi de comunicare, de ap r.o p i crc ; ca

Drepturi şi libertăţi lingvistice
În conlexlul identităţii lingvistice se pot desprinde o
scrie de drepturi şi libertăţi ale minori lăţilor. drept uri care

nu trcbutc să dcvmă un mstrumcnt flO I ! I te, fi>lnstl pentru "
a tinge alte scopuri sau ca m ij loc de izolare a unc1 co mu
nităţi d e mediul social în care trăieşte.

privesc:

- Pi'istnucn şi dczvoltnren limhii mnteme, GJ element
es enţia l al i�cnt�tăţi� lor;.
. .
,
.
.,
- Fo l os irea li be ra a lnnbu m mon tarc . m patttcular Ş I 111 pub

lic oral şi in scris;
- Folo:si.rca n u me l ui şi prenumclui in limba minoritară ş i
recunoaşterea lor ca atare:
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În promovarea identităţii l i ngvistice · trebuie să
avem în veuere �,;ă l i mba ma temă esle mijloc de expresie şi
de comunicare. In consecinţă, politica l ingvistică a statului
trebuie să unnărcască asigumrc<t <tccc:sului la cullură �i la
infonnaţ i c, ca şi comu ni ca rea între d i fcrilclc sc�'Tilcntc ale
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Memorie şi identitate - constructe sociale
populaţiei. În . acelaşi tit:np, îns�, nu pot fi încurajate şi
acceptate �end111ţele spre tzolare hngvtstt�ă sau exclusivism
care pun 111 per_tcol respe�tarea dreptunlor omului în an
samblul lor ca ŞI pac�a soctală. Drepturile lingvistice nu au
un caracter absolut şt exclusiV' ele se exercită tinând seama
d� d_repturile similare al� alto� pers,oa_ne, de drepturile fie
caret pe�soane �e a_studta alte hmbt şt a comunica în aces
tea, ca ŞI de obhgaţta de a studia limba oficială a statului .

În numeroase. ţă� areJoc o luptă între biserici pen0:.1 aţr�ger�a de credmctoşt . In unele locuri între difentele
b�scnct extstă dts_puţe deschise pentru lăcaşuri de cult, imo
btle ŞI alte b�:�nun, d�sput� cu răd�cini istorice mai îndepăr
ţate sau mat _aprop�atc . ln�ăl_cănle libertăţilo� r�ligioase,
mtoleranţa rehgtoasa, constttutc un act de dtscnmmarc ati
Etidini de i_ntole�anţă înt�e _religii în interiorul unor religii,
mtre c_red111t�, t_ntrc �el_t_gu şt credinţe, între indivizi şi
grupun de dtfente rehgu sau credinţe. Principalele cauze
ale acestor fenomene sunt tgnoranţa şi neînţelegerea,
nec)Jnoaştcre� elementelor fundamentale ale unor religii,
nestgu�anta şt teama . .fată de te�dinţ�le spre globalizare,
de_curgal!d dm ev<?luţnlc cconomtce şt tehnologice şi une
on t<?ndmţel� soctalc, care atunci când se suprapun peste
dtfente credmţe provoacă intolcrantă religioasă. Pentru
eliminarea discriminărilor şi intolerantei sub toate fonnele
tr�buie să se producă o schimbare de atitudine profundă î�
dtfentele soctetăţi şi gntpuri umane.

Identitatea lingvistică, cu respectarea diferentelor
pc care le comportă, trebuie să fie. astfel, una de includere
ŞI nu de cxcluderc, de acces şi comunicare şi nu de izolare .

Identitate religioasă

. Religiile r�mân un factor de referinţă major, de
�oeztune a comumtăţtlor în care se regăsesc şi cu care se
!dent!�c� grupuri şi n�ţiuni, un clement fundamental al
tdentttaţn persoanelor şt grupurilor.

În lutn� e�_is� un ma�e n�HŢtăr de religii, credinţe,
c_urente, orgamz31ţn_şt structut:� rehgtoast?; pe lângă aceasta,
!tbertatea. de g�ndtr�, conştnnţă, rehgte sau conv111gere
mclude ŞI convmgenle neteiste şi ateiste. Aceste credinte
şi_ �o�vingeri sunt răspândite şi au tendinţa de a se răspân
dt 111 111treaga lume. Ele au evoluat sub influenta factorilor
sociale, despărţindu-se în curente şi subcurente, corespun
zând diferitelor tendinţe şi doctrine.

?intagma minoritate religioasă " se referă la orice
" adcră la un set d� credinţe _religioase,
�p mmontar care
.
pnn care se deosebeşte de maJontate şt de alte mmontătt ce
f<?nnează populatia unei ţări . Afilierea la o minoritate rcli
gtoasă este o problemă de alegere individuală, fiecare pcr
S<?ană având �epţul de a dec_ide dacă doreşte să facă parte
dm grupul mmontar rcspecttv sau să adere la un alt grup.
Această libertate priveşte orice persoană, nu numai
cetăţeni, ci şi străini, indiferent de statutul lor.

Nu există o definitie general acceptată a notiunii de

"
" religie . O analiză a definitiilor folosite relevă multe

interpretări diferite, unele tin.Zând să excludă credintele
politeistt? �au credinţele în supranatural. Ar putea fi umiată
o defimţte conform căreia "religia este credinţa În

Dumnezeu, ca fiinţă supremă, in mai multe zeităţi sau În
puteri ori
spirite supranaturale care influenţează viaţa
omului "X.
·

Drepturi şi libertăţi religioase

Alături de libettăţile religioase stau şi libertatea de
gândire şi de conştiinţă, libertatea conving�nlor, convinge
rile şi credinţele teiste, nonteiste şi ateiste. In esenţă liberta
tea reprezintă respingerea oricăror pretenţii de a deţine
monopolul adevărulm.

Documentele şi practicile internaţionale se referă la
o serie de drepturi şi libertăţi religioase ale minorităţilor:

Pentru a înţelege mai bine fenomenul religios se
impune o scurtă trecere în revistă a diferitelor religii şi cred
inţe. Se cunosc 520 de culte, credinţe, comunităţi şi alte
gntpuri religioase, dintre care:

- Libertatea de alegere a religiei ţine de forul intern al
fiecărei persoane, atei incluzându-se libertatea de adera la
orice credinţă religioasă existentă, libertatea de a adopta o
nouă religie, libertatea de a adopta o concepţie teologică
originală, libertatea de a nu adera la nici o religie;
- Ltbertatea de manifeatare a religiei are în vedere forul
extern, practicarea cultului religios respectiv, prin practici
specifice care includ participarea la celebrarea sărbătorilor
religioase, participarea la ceremonii religioase, respectarea
zilelor de sărbătoare, portul unor veşminte specifice;
- Libertatea de educaţie religioasă înseamnă dreptul
părinţilor sau altor persoane legal răspunzătoare de a astgu
ra educaţia religioasă sau morală a copiilor conform pro
priilor lor convingeri, dreptul de a preda religia sau credinta
'
m locuri adecvate în acest scop.

- Budhismul, cu 77 de curente, în aproape toate ţările din
Asia de Sud-Est, dar şi în Rusia, Anglia şi S.U.A.;
- Creştinismul, cu 1 54 de curente, între care cel catolic, cel
ortodox cu biserici independente în diferite ţări (adventişti,
anglicani, baptişti, reformaţi, penticostali, presbiterieni,
evanghelişti, protestanţi, etc.);
- 1-linduismul, cu 53 de curente, majoritatea în ţările sub
continentului indian;
- Islamul, cu 69 de curente pe ţări şi zone geob'Tafice, prin
cipalele fiind cele ale sunitilor şi şiitilor;
- Judaismul, cu 56 de curente, din care multe în Israel;
- Noi mişcări religioase, în număr de 68, mai ales pe continentul afii can, dar şi în alte zone, între care mişcările reli
gioase africane, spiritiştii afro-americani, Soka Gakkai
International;
- Religii tradiţionale, populare, în număr de 1 2, cu caracter
regional, în general ale popoarelor autohtone, afiicane, aus
traliene;
- Shintoismul, 1 O curente, mai ales în Japonia;
- Sikhismul, 7 curente, în rândul populaţiei respective din
lndta;
- Alte 1 5 curente, cu dezvoltări mai importante în afara
ţărilor de origine, cum sunt Bahai. religia populară chineză,

Drepturile şi libertăţile religioase pot fi grupate în
.
JUrul unor concepte de bază: libertatea de alegere a religiei,
drepturi!e_legate de manifestarea religiei, libertatea de edu
caţte rehgtoasă. Este necesară asigurarea concordantei între
exercitarea libertăţilor de religie şi convingere şi
respectarea celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale.
Religia rămâne un factor de referinţă major, în care
se regăsesc natiuni şi grupuri umane, miliarde de oameni,
un el�ment fundamental al identităţii persoanelor şi
gntpunlor. Se constată şi o intcrpenetrare a religiei cu viata
soctală; ca parte a ;;i:;tcm u l u i de v al ori în sens tare, re l ig;a

Tntolcranţa reli gi oasă sau inega l i tatea între credin 

Asociatia Ta o istă Chineză, Con fuciamsmul;

tei <; practicate s� man ifcstă �i iu ;.i h:h: uuastn:. Regimurile
_
.
alctstc au mamtcstat hpsi'i de respecl penlru orice religie. I n
u�cl.c (ări, cx i s �ă o bi�crică d e stat sau naţională, c u statut
ot1c1:ll, alldc l u uu rccLLJIOSL'Litc L·uufurm amuu.itor proc.,�
duri . In unel e (ări pcutru uivcr�L' lllUtivL•. c:;\Lo I'L�L�UilOSClltii si
'
acceptată o singur;] rd igic.

!ntluenţează c�)ffiJ1<?rtarnentdc sociale, politice şi econom
ICe ale oamemlm ş1 grupuri lor.
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Abstract
Memory and identity - the social constructs
The author intended to explain that human societal diversity is not thc resul! o f crror or chaos. It is the rcsult o f the historical
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borders and to enclose yourself in your own cui ture.
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ANGVSTIA, 4, 1 999, pag. 435-438

Recenzii

Personalităţi din Covasna şi Harghita,
de Ioan Lăcătuşu, Editura Cat-patica, Cluj-Napoca, 1 998, 1 82 p.
Cu câţiva ani în unnă apărea lucrarea "Identitate şi
cultură la românii din Secuime", lucrare care finaliza
cercetăJ:ile arhivistului Ioan Lăcătuşu într-o izbutită mono
grafie. In continuarea eforturilor sale de a pune în lumină
valorile perene ale culturii naţionale de pe meleagurile
Covasnei şi Harghita se înscrie şi cartea "Personalităţi din
Covasna şi Harghita".

manifestat populaţia românească din Secuime, o serie de
personalităţi locale au avut un rol hotărâtor în păstrarea
identităţii etnice şi confesionale româneşti, mai ales la
nivelul comunităţilor rurale, unde s-au conservat şi afinnat
elementele nationale. Toate acestea constituie un motiv
suficient pentru ca personalităţile, oamenii de marcă din
această zonă să se bucure de o atenţie aparte.

Într-un timp relativ scurt şi fără a avea pretenţia
unei cercetări exhaustive, Ioan Lăcătuşu a reuşit să pună la
loc de cinste în faţa naţiei române o parte din cei care au
scris şi au ctitorii neam, cultură şi spirit românesc, aici, între
crestele Carpaţilor Răsăriteni.

Lucrările studiile şi articolele refiitoare la personal
ităţile româneşti din arcul intracarpatic au fost destul de
puţine, foarte sumare, intrate foarte puţin în atenţia
cercetărilor, mai ales înainte de 1 989. Despre procesul de
demaţionalizare şi despre reprezentanţii marcanţi ai popu
laţiei româneşti s-a scris foarte puţin. La fel şi despre ier
arhi şi preoţi, cu câteva excepţii însă, despre ei scriindu-se
în publicaţiile bisericeşti la trecerea lor în eternitate şi mai
rar în calitatea lor de oameni de cultură. De o situaţie aparte
au beneficiat doar câţiva profesori şi sciitori printre care:
Octavian C. Tăslăuanu,. Romulus Cioflec, Dimitrie
Cioflec, Gheorghe Zaharia, Nicolae Bogdan.

În ceea ce priveşte tema acestei lucrări, ea este
definită de chiar titlul cărţii. Autorul se opreşte asupra per
sonalităţilor marcante din această parte de ţară. Din suita
celor peste 50 de personalităţi asupra cărora se opreşte
autorul, se desprind câteva care au zidit luminoase pagini
de istorie şi cultură naţională.
Galeria preoţească rcuneşte personalităţi de primă
mărime, în frunte cu primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române - M IRON CRISTEA ( 1 868- 1 939).

În această direcţie, sunt foarte necesare studiile şi
articolele din revistele de specialitate şi din presa locală.
Proiectul privind cunoaşterea şi popularizarea personal
ităţilor româneşti din Covasna şi Harghita a beneficiat şi de
un cadru instituţional adecvat odată cu înfiinţarea. în 1 933,
a Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Stăntu Gheorghe,
după înfiinţarea Centrului Ecleziastic de documentare
"Mitropolit Nicoale Colan" ( 1 996). Astfel, s-au putut orga
niza sesiuni, simpozioane şi expoziţii documentare dedi
cate patriarhului Miron Cristea, mitropolitului Nicolae
Colan, episcopilor Iustinian Teculescu şi Veniamin Nistor,
profesorilor Teodor Chindea şi Nicolae Bogdan; editarea şi
reeditarea unor lucrări scrise despre sau de Nicolae Colan,
Octavian C. Tăslăuanu, Teodor Chindea, Miron Cristea,
Dimitrie Cioflec, Romulus Cioflec.

Portretul lui Ghiţă Popp ( 1 893- 1 967) evidenţiază
pe patriotul şi omul politic erudit, modest şi de o rară verti
calitate morală, "răsplătit" de regimul comunist prin lungi
ani de închinare. Vorbind de personalităţile acestor ţinuturi
nu putem să nu-i amintim pe Nicolae Colan, Alexandru
Nicolescu, Iustinian Teculescu, Veniamin, Nistor, Octavian
C. Tăslăuanu, Romulus Cioflec, Aurel Gociman - Oituz,
Teodor Chindea, Nicolae Bogdan, Pompiliu Nistor, Ioan
Rafiroiu, George Zaharia şi mulţi alţii.
Astfel, Romulus Cioflec ( 1 882- 1 955), om de vastă
cultură, cu exemplară dăruire pentru propăşirea neamului,
intransigent şi angajat în evenimente politice ( Unirea
Basarbiei cu Patria Mamă, renaşterea naţională a românilor
din secuime), poate servi ca prototip pentru cărturarii
români din secuime, cu conştiiinţa mereu trează faţă de
nevoile semenilor locali, dar şi faţă de marile probleme ale
Ţării şi Neamului.
După perioaJ� de timp marcat� de "ui L::Iri
ncdr�pte", Ioan Lăciituşu, rrin prezentarea as r�ctclo r
detin.itorii ale unor astfel de personalilă!i, a rea li zat un aci
de recuperare �i rcpcmtţie moralfl �i totodată o mai hnnii
pert'l'Piie a apartenenţei lor la mdcagurile natalc.

'in

condiţiile

istorice speci fice în care a trăit

�i s-a

Din 1 992. în diferite lucrări de specialitate şi ziare,
au apărut peste 50 de articole semnate de autor, dedicate
unor oameni de seamă care s-au născut şi au activat în
judeţele Covasna şi Harghita.
Lucrarea de
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l larghita", încununează cu succes cfi)rttll·ile anterioare.
Treizeci din cele 'iO de articole rn�ntionatc mai sus, com
plt:latc cu note b i h l io!,'rafice au fo�t sclccţ ionate pcn(nt
lucrnrca de fatll, 1ar alte articole � • m l in curs <k prcglitin::
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amplu, de cercetare a trecutului românilor din Covasna şi
Harghita. urmărindu-se recuperarea valorilor trecutului şi a
luptei lor pentru identitate şi fiinţă naţională.

Sperăm doar că, apariţia următorului volum despre
personalităţi covăsnene şi harghitene să fie însoţită de
acelaşi sprij in manifestat pentru trecutul nostru, pentru
faptele mari ale înaintaşilor noştri. care au facut ca în
această parte de ţară să dăinuiască o limbă, o credinţă şi un
neam.

Acest volum. oferă un moment de reflecţie asupra
rolului elitei in viaţa comunităţilor româneşti din Sud-Estul
Transilvaniei. dar şi asupra situaţiei actuale, marcată de
exodul, după 1 989, a unor importante contingente de int
electuali români din această parte de ţară.

În elaborarea acestei lucrări, autorul a cercetat tot ce
se putea cerceta de la articole de presă la documentele ofi
ciale, găsite la Arhivele Naţionale. la diferite centre de
studiu şi cercetare din cele două judeţe. dar şi opere şi texte
de sine stătătoare.

De altfel, se poate observa legătura personalităţilor
româneşti din secuime cu meleagurile natale şi implicarea
lor în problemele de fond ce vizau condiţia şi destinul aces
tor comunităţi, unde "majoritatea naţională se află in
"
minoritate numerică .

Cum spunea prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, prin
cartea "Personalităţi din Covasna şi Harghita", Ioan
Lăcătuşu şterge uitarea de pagini îngălbenite de timp,
aprinzând in cugetul generaţiilor de astăzi nevoia de a
cunoaşte şi înţelege sacrificiile unor bărbaţi care, din
păcate, îşi menţin actualitatea.

Un important aspect al cărţii este reliefarea portre
tului de învăţător sau preot rural, din care răzbate conştiinţa
datoriei, lupta continuă pentru supravieţuire în contexte
politice când potrivnice, când cedante din necunoaştere sau
motivate de jocuri politicianiste.

Maria Băilă

Prof., Şcoala generală "Vărady Joszef ", Sf. Gheorghe
Str. Benedek Elek, nr.
Tel.

20
067/3 1 7773

Românii din Scaunele Secuieşti
(în antn�ponimele din Conscriptii)
Scaunul Cine, Giurgeu, Caşin, voi. II, i567-1850,
de Ioan Ranca, Editura Pax Historica, Tîrgu Mureş, 1 997, 3 73 p.

Absolvent al Facultăţii de istorie a Universităţii
Victor Babeş", din Cluj (în anul 1 955), Ioan Ranca s-a
"
remarcat în domeniul cercetării istorice printr-o serie de
lucrări şi articole de o deosebită importanţă. A elaborat
studii privind răscoala lui Horea (Doctorat, 1 986), Avram
Iancu, istoria ţărănimii transilvănene şi a arhivelor acesto
ra, fiind inclus pe acest temei în Enciclopedia Istoriografiei
Româneşti ( 1978). Reluând cercetările din perioada inter
belică, în problema continuităţii şi prezenţei necunnate a
românilor în scaunele secuieşti, prof. dr. Ioan Ranca scru
tează Arhivele din ţară şi din străinătate adunând un imens
material antroponimic şi informativ general despre masiva
lor prezenţă în acest spaţiu.

de vechiul regim care socotea "ca rezolvată potrivit prin
cipiilor socialiste, a problemei naţionale".
Pentru facila şi fiuctuoasa lui utilizare, pe lângă
materia de bază - cele 60 de micromonografii demografice
- istorice - volumul a fost înzestrat cu o INTRODUCERE
cuprinzătoare, mai cu seamă istorică, dar şi arhivistică din
care cititorul se va putea edifica asupra contextului istoric
al creării lor.
Introducerea mai cuprinde. rezumativ, condiţia
iobăgească din secuime în care, adesea sunt de căutat şi de
găsit românii - în secolele XV-XIX cuprinşi în volum,
întotdeauna însă, în păturile de jos.

Lucrarea "Românii din scaunele secuieşti în antro
ponimele din conscripţii" este concepută în patru volume.
Primele se referă la Scaunul Mureş, apărut ăn 1 995, cel de
al doilea la Scaunul Ciuc, Giurgeu şi Casin (cel de faţă), iar
următoarele două la Scaunul Trei Scaune şi Scaunul
Odorhei.

Autorul a folosit în elaborarea acestei lucrări surse
foarte diversificate şi neuniform răspândite prin Biblioteci,
Arhive şi fonduri private pe care le-a tratat cât mai explicit
posibil, volumul oferind o Bibliografie selectivă abreviată,
un Glosar de tenneni şi instituţii, un Index alfabetic ono
mastic şi toponimie. Se adaugă şi cele câteva anexe cu doc
umente peremptorii, iar redarea în fascimil a Conscripţiei
românilor din Giurgeu din 1 748, este şi ea de natură a
îmbogăţi sursele lucrării.

Acest al II-lea volum al "Românilor din scaunele
secuieşti" cuprinde 60 de aşezări din Scaunul Ciuc, Giur
geu, Casin, situate pe cursul superior ale râurilor Murcş şi
Olt, cât şi din sate răsfirate sau orânduite pe terasele ce au
îngăduit existenţa omului încă din vremuri îndepărtate. Şi
în acest volum, n: spectân d principiile din vo lumul T autorul
prczintll date le demografice cunoscute, în online cronol og
icll, im.:cpând cu anul 1 567, de când s-a intocmit prim a esti

Materialul strâns, sistematizat pe scaune, oferă o
posibilă reflectare, pur documentară, a urmelor romanităţii
siculice de la sfarşitul sec. XV-XVI până la mijlocul celui

de-al XIX-lea.

mar� c uan t i vă de porţi în Tra n s i l van i a şi până la
Rcccnsi:uu,inhii g�·ner;d nl populaţiei Jin 1 R50, publient �i
ace� la.

Autorul inclurlc în volum şi câteva contribu ! i i pro
pJii �i mai ales pc m:d.:-a ille unur rep utati cercetători cu
studii rcmarcablie -- romii n i unguri şi secui, studii in măsum
a "înti neri" cunoşti inţelc şi interpn.:tări le despre lema pri 
vind romanii d i n scmm�.:k- �ecuie�ti, temă apng sech�o:stratl'l

schimb, o sursii teme să imnănunche:.:e ·;· ntr-o t6rmii mai sis
Lt.:mntizală datele cuksc ctin l usctrc, consenei şi conscnpţi i.
T .ucrarca n fi1sl gândit[! ca un il u x i l i ar in care lingvistica,
prin r.lmLu·i lc ei spl.:cialc, topunim i a �i onom<L�tica, vin să
aj ute in reLolvilrea unora d in tre cele mai complexe ecuaţii
ale viet i i sociale �i politice d i n trecut. Cartea n fost gilnd ita
să consmuit: o invitaţie la dialog a istoricilor şi a altor spel .ucrarcn n u este, in concepţia autorului, n cat1c de
antmponime care i-ilr li depăşit specialitatea, ca se vrea, în

436

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Recenzii
cialişti, care neagă sau afirmă, potrivit concepţiei lor cât şi
a surselor de care dispun, controversată continuitate a
românilor în spaţiul moştenit de ei.

despre secvenţa ardentă a românilor din estul Transilvaniei.
Prof. dr. Ioan Ranca consideră că este de datoria
istoricului de a nu înmormânta adevărul, mai ales când el
este cât se poate de evident. De aceea trebuie înlăturate
toate mcnajamentele taurite artificial dintr-o falsă şi doar
"
impusă "tovărăşie , fiindcă în istoriografie acest mod de a
proceda s-a dovedit prea des din nefericire deosebit de
dăunător.

Aşa cum spunea Acad. Prof. Ştefan Pascu, Prof.
dr. Ioan Ranca nu s-a mulţumit cu ceea ce se ştia din întâm
plare sau cu aproximaţie, ci aşa cum pretinde ştiinţa
patronată de muza Clio, a asociat suma cunoştinţelor ante
rioare cu cea oferită de o bibliografie foarte bogată punând
la dispoziţia cititorului o imagine închegată şi coerentă

Maria Băilă
Prof., Şcoala generală "Varady Joszef ", Sf. Gheorghe
Str. Benedek Elek, nr. 20
Tel. 067/3 1 7773

"
"MOARTE CU BOCLUC , de Romulus Cioflec
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Colecţia Restituiri, 1 998, 60 p.
Ediţie îngrij ită de prof. Luminiţa Comea

prin solidarizarea lor pentru a-şi apăra un coleg, fiind toţi
vinovaţi de încurcătura în care acesta a intrat.

Considerat multă vreme un .,scriitor uitat", Romu
lus Cioflec şi opera sa începe să-şi reintre în drepturi.
Astfel, în 1 998 Editura Muzeului Carpaţilor Răsăriteni
publică prima ediţie a piesei de teatru Moarte cu bocluc, cu
o prefaţă îngrijită de Luminiţa Comea.

Cele mai reuşite personaje sunt profesorii. Spre
exemplu, Silişteanu este tipii dascălului cultivat. cu minu
nate calităţi pedagogice, care-şi expune clar lecţia, aducând
argumente perfect valabile şi pc înţelesul elevilor. Este iubit
de elevi. Chiar în pauză aceştia vorb�sc despre lecţia lui,
dovadă că a avut ecou în sufletele lor. In cadrul Consiliului
Profesoral este primul care ia apăraraea elevului şi-i con
vinge pe ceilalţi că acesta este vinovat doar pentru că n-a
cerut voie. Scriitorul dovedeşte talent în crearea unor tipuri
de profesori, valabile şi astăzi.

Afirmaţia că Romulus Cioflec a scris şi piese de
teatru a fost racută pentru prima dată de Mircea Braga, care
menţionează că scriitorul nostru "a lăsat în manuscris,
printre alte lucrări de mai redusă importanţă, patru piese de
teatru şi un volum de memorii". Prezentând aspecte din anii
de şcoală, specifice acelei perioade de sfărşit de veac,
comedia Moarte cu bocluc este una dintre cele patru piese
de teatru mai sus amintite. Celelalte trei se află în posesia
familiei scriitorului şi sunt încă nepublicate. Este vorba
"
despre o comedie "casnică , Răfitiala, o comedie sportivă,
Cupa Domeniilor şi o piesă politică, Ră.1pântia. Toate
acestea aşteaptă să vadă lumina tiparului, să fie cunoscute,
pentru a evjdenţia o dimensiune a autorului lor, aceea de
dramaturg. In cadrul acestui demers ediţia de faţă reprezin
tă un prim pas.

Comedia lui Romulus Cioflec nu este un text dra
matic de mare valoare, cu nişte calităţi ieşite din comun, dar
am fi totuşi nedrepţi să-i nesocotim meritul: tema vieţii
şcolarilor de altădată, o intrigă din viaţa acestora cu o com
poziţie clară, plăcută, atractivă, care cucereşte prin replici,
prin umor, prin caracterul unor personaje. Scrisă cu spirit şi
vervă, Moarte cu bocluc are virtuţi scenice incontestabile,
amintindu-ne alte piese de teatru pe aceeaşi temă. Ne
gândim, de exemplu, la Projesont! de jranceză ( 1 948) de
Tudor Muşatescu.

Comedia Moarte cu bocluc este alcătuită din trei
acte şi cinci tablouri. Actul 1 cuprinde un singur tablou, iar
celelalte câte două. Compoziţional reliefează linear mo
mentele subiectului unei opere dramatice. Dactilograma
corectată şi adăugită de scriitor (păstrată de familie) consti
tuie un adevărat laborator de creaţie. Astfel, chiar prima
pagină evidenţiază faptul că Romulus Cioflec a gândit mai
multe titluri până la cel definitiv. Titlurile gândite, dar
barate de autor sunt: Caz de moarte înfamilie, Qoană pen

Fără a exagera meritele lui Romulus Cioflec, putem
afirma că operele sale au partea lor de contribuţie la dez
voltarea genurilor cărora le aparţin. Ca majoritatea scriito
rilor noştri interbelici, Romulus C ioflec şi-a încercat talen
tul în toate genurile literare. Ca adolescent a scris poezie,
apoi schiţe şi nuvele, romane şi memoriale de călătorie,
câştigându-şi notorietatea ca prozator. Prin tipărirea pentru
întâia dată a comediei Moarte cu bocluc se cuvine să i se ia
în considerare şi activitatea de dramaturg. La aceasta tre
buie să adăugăm celelalte trei piese de teatru, care se află în
posesia familiei şi care întregesc preocupările dramatice ale
autorului.

tru moarte înfamilie, La cumpăna, Cumpăna, lmre Înmor
mântare şi nuntă, De la Înmormântare la nuntâ, Nuntă cu
bocluc. Numărul mare de variante scoate în evidentă efor

tul de a acorda titlul cu conţinutul operei. Toate titluri le pro
puse au în vedere subiectul piesei bazat pe o farsă din viaţa
şcolarilor de altădată şi subordonat comicului de situaţie.

Reconstituirea şi reconsiderarea întregii opere a
scriitorului Romulus Cioflec va dovedi că aceasta, în total
itatea ei, face parte integrantă din literatura noastră naţion
ală, din cultura noastră, ştiut fiind faptul că o cultură este
fonnată din valori de toate mărimile.

Comedia Moarte cu bocluc evocă atmosfera şcolă
rească de la început de secol surprinsă exact în momente ca
cele din sala de meditaţie, din grădina de zarzavat, din sala
de clasă în şi după ora de pedagogie, apoi ora de matema
tică şi după această oră. Situaţiile prezentate şi limbajul
izbutesc să caracterizeze personajele. Elevii se definesc

Alinn Iancu
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"
" Subcetate--M ureş - file de monografie,

de Doina Dobrean, Vasile Dobrean, Edihrra Motiv, 1 999, 1 1 9 p.
etc. Informaţile despre viaţa economică, socială, culturală
sau despre potenţialul uman viu până în zilele naostre.

Lucrarea este rodul strădaniei profesorilor Doina şi
Vasile Dobreanu, care, aşa cum precizează în Cuvânt
Înainte ", poate .�tructura emoţională, poate destinul,
..

Deosebit de interesante sunt datele depsre relaţiile
interumane, portul popular, gospodărie ţărănească şi rân
duiala activităţilor din gospodărie , legăturile omului cu
natura sau principalele obiceiuri şi datini cum ar fi plu
guşorul, ceremonialul nunţii, jelirea morţilor. jocuri popu
lare specifice zonei.

poate conjunctura istorică, dacă nu toate la un loc, au
determinat să rămânem legaţi de familie şi de plaiurile
natale ".

Autorii, locuitori ai comunei natale. au dus la bun
stărşit dorinţa bunicului lor, Vasile Dobreanu ( 1 897- 1 982),

care şi-a consacrat anii senectuţii, ultimii 15 din cei 85
câţi a trăit, adunării de materiale documentare ". Au par
..

Studiul monografie al graiului din comună reprez
intă, după cum se confesează autoarea Doina Dobreanu,
numai o parte din studiul realizat prin anii '70 pe când era
studentă beneficiind de îndrumarea competentă a domnu

curs cu multă pasiune şi pricepere materialul adunat de
bunicul lor, I-au completat cu alte mărturii şi au reuşit să
cuprindă într-un tot arrnonois şi documentat elemente pri
vind aşezarea geografică a comunei, istoricul acesteia,
etnografia, graiul locurilor etc.

..

lui profesor universitar; doctor docent în dialecto/ogie,
Romulus Todoran ".

Lucrarea cuprinde şi fapte ale unor oameni de neui
tat pentru aceste meleaguri, cum ar fi Elie Câmpenu,
Grigore Mureşan, Vasile Urzică, Petru Gofton ş.a., dar
autorii nu i-au uitat pe acei varvigieni care prin faptele lor,
prin realizările lor, acolo unde le-a fost hărăzit să trăiască şi
să muncească, aduc cinste locului unde au văzut lumina
zilei, unde au crescut şi au învăţat să fie oameni demni şi
cinstiţi, iubitori de neam şi care, aşa cum reiese din core
spondenţa purtată cu autorii, poartă în suflet nostalgtia
locurilor natale şi un mare respect pentru oamenii acestui
loc.

Lucrarea este structurată în zece părţi:
1 . Subcetate - pământ binecuvântat; 2. Subcetate vechea aşezare românească; 3. Dezvoltare localităţii în sec.
al XIX-lea; 4. Dezvoltarea localităţii între 1 900- 1 948; 5.
Aspecte de viaţă după al doilea război mondial; 6. Simple
consideraţii etnografice; 7. Folclorul - expresie a vieţii spir
ituale a poporului; 8. Studiul monografie al graiului din
comuna Subcetate - Mureş; 9. Varvigeni pe alte meleaguri;
1 O. Prezenţa Dobrenilor la Subcetate.

Incursiunea în trecutul acestei vechi aşezări româ
neşti cuprinde date despre vechimea românilor în Giurgeu,
despre viaţa economică şi socială, despre viaţa creştină a
românilor din secuime, organizarea învăţământului, anul
revoluţionar 1 848, participarea varvigenilor la cele două
războaie mondiale, Marea Unire în memoria celor bătrâni

Lucrarea intitulată, cu modestie, File de mono
grafie " este o realizare lăudabilă, izvorâtă din dragostea şi
..

respectul faţă de acest fragment de pământ românesc, faţă
de înaintaşi şi contemporani, acelor doi dascăli.

Ana Dobrean
Arhivist, Direcţia judeţeană Harghita a Arhivelor Naţionale
Miercurea-Ciuc, Bulevardul Frăţiei, nr. 6
Tel. 066/ 1 1 2598
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Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Centrul Eclesiastic de Documentare
"Mitropolit Nicolae Colan "

CRONICA ACTIVITĂTII PE ANUL 1 998
'

1 . Participări la acţiuni ştiinţifice şi
culturale

lean adresate lui George Bariţiu În 1848-1 849 "

- Luminiţa Comea " Anul 1848 înfilatelie "
- Ilie Şandru " Românii de pe Valea Superioară a Mureşului

În Revoluţia de la 1 848 "

= Simpozion "Unirea Principatelor Române", organizat

-Dorel Mare . . Participarea românilor din Topliţa şi împre

de către Directia de Cultură a Ministerului de Interne,
Directia Judeteană Covasna a Arhivelor Nationale, cu spri
j inul ' Prefecturii Judeţului Covasna şi a Muzeului
Spiritualităţii Româneşti, Sf. Gheorghe, 24 ianuarie 1 998

jurimi la revoluţia românilor 1848 "

Simpozionul "Evoluţia proceselor demografice în
judeţul Covasna între anii 1 850-1992", Sfântu Gheorghe
=

22 mai 1 998
-Traian Rotaru, Mezei Elemer - " Migraţia internă În Ro

= Simpozionul "Educaţie şi Patriotism", Uniunea Vatra
Românească, Cluj Napoca, 7 martie 1 998
- Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, " Spiritualitatea

mânia "

- Maria Semeniuc - " Unele consideraţii privind reactu
alizarea datelor recensămintelor maghiare din Transilva
nia "
- Comelia Mureşan - " Influenţe regionale În evoluţiile
demografice recente "
- Halus Radu - ., Structura etnică şi confesională a popu
laţiei României la recensământul din 1 992"
- Eugenia Hârja - ., Evoluţia principalelorfenomene demo
grafice În jud. Bacău în ultimii ani "
- Ioana Bărbulescu, Dorina Popa - ., Consideraţii privind
evoluţia populaţiei jud. Mureş şi a structurii ei demogra
.fice "
- Ioan Lăcătuşu - " Evoluţia structurii etnice şi confesionale
a localităţi/arjudeţului Covasna Între anii I850-1992"
- Elvira Racoltea, Elena Şuşceac - " Situaţia demografică a
judeţului Covasna în perioada 1 991-1996 "
- Rodica Vezetiu - " Aspecte geodemografice ale mun. Sf
Gheorghe în sec. XX"
- Liliana Cojocaru - .,Aspecte privind analiza statistică a
populaţiei şi aforţei de muncă ajudeţului Covasna "
- Lily Rain - ",ncertitudini demogrqfice privind descen
den(ii căsătorii/ar mixte câştig etnic, pierdere demogra
fică? "
- Ana Grama - " Surse eclesiastice ortodoxe pentru cerc
etarea demografică "
- Ioan Ranca - " Estimarea românilor din Treiscaune la
1 699"
- Ioana Cristache Panait - " Aspecte concrete ale lipsurilor
conscripţiei lui Bucow-I 766 "
- Elena Mihu - " Izvoare mureşene referitoare la evoluţiile
demografice din sud-estul Transilvaniei "
- Vasile Lechinţan - ",zvoare arhivistice clujene privind
evoluţia proceselor demografice la românii din scaunele

românească În Sud-Estul Transilvaniei "

= Primăvara culturală, ediţia a VI-a, Sfântu Gheorghe,

27.03 - 5.04. 1 998

Seară duhovnicească "Canonul cel Mare al Sf. And
rei Criteanu", P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi
=

Harghitei, Sf. Gheorghe, 1 aprilie 1 998

= Simpozion ,, ASTRA , Biserica şi Identitatea Naţio
nală", ASTRA Bucureşti, 3-4 aprilie 1 998

- Ioan Lăcătuşu, " Intelectualitatea română şi păstrarea

identităţii naţionale În Harghita şi Covasna ".

= Evocarea scriitorului Romulus Cioflec, Araci, 5 april ie
1 998

= Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Istorie şi civiliza
tie în nord-vestul României, Zalău 9- 1 O aprilie 1 998

: Ioan Lăcătuşu, " Protopopul Petnt Pop lider al românilor
din Treiscaune în timpul Revoluţiei de la I 848 ".

Masă rotundă "Basarabia - memento istoric şi con
temporan", Srantu Gheorghe, 25 aprilie 1 9988

=

- Pavel Balmuş - Chişinău, Andrei Nestorescu -Bucureşti

= Conferinţă "Caracterul pascal al spiritualităţii româ
neşti", pr. prof.dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teo
logie Ortodoxă din Sibiu, Sfântu Gheorghe, 25 aprilie 1 998

= Dezbaterea "Aspecte actuale şi de perspectivă ale
convieţuirii interetnice în Covasna şi Harghita" ,

secu[C:f!! "

Covasna, 1 mai 1 998, moderator: prof. dr I lie Bădescu,
B tu:�����ti

- l)czbatercu ştiinţifică dedicată anivcrsării Rcvoluţ.id
români Jur ele la 1 H48 u�stllşurată in cad• ul celei de-a 94-a
adunări generale n Astrei , Blaj R- 1 O mai 1 '>08
- Ioan Li\căt u�u .. T.idcri ui rvmânllvr din Trcis< ·u11ne iiJ iim
pul n:voluţici de la 1 84/i "
- Vi '''ldn Pătrunj el .. l'cti(ii ale mnuîni/or din Buzău! Arde

- Conferinta "Eminescu şi operu sa'', prof Dumitru
Vntamaniuc din Rucur�:;;ti, Sf. ( i heorghl: 1 O iunie 1 998

- Simpo<�:innnl ,.H.cligie �� Culturii'', 1 kva. 1 R iunie 1 99R
-Edmund Domeanu - . . r.�ihasmul ii1 f'ări!c Rmncinc ''
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5 iulie 1 998 ( Simpozioane. evocări, conferinţe)

Cristea ca asesor şi secretar la Mitropolia Ardealului "

- Ioan Lăcătuşu - " Miron Cristea şi românii din Covasna şi

= Simpozion "Miron Cristea - 130 de ani de la naşterea
sa", Sf. Gheorghe, 3 iulie 1 998

Harghita "

= Universitatea de vară de la Mânăstirea Făgeţel
= dezbaterea "Românii din
" sud-estul Transilvaniei.
Istorie - cultură - civilizaţie , 27 iulie - 1 august 1 998

- Ilie Şandru. Valentin Borda - " Miron Cristea un nume

pentru istorie "

- Ioana Burlacu - .. Miron Cristea despre revoluţia română
din I848-I849"
- Ioan Tămaş - " Preocupări ecumenice În opera lui Miron
Cristea "
- Marcel Vlădescu - .. Miron Cristea despre Luceajănt!
poeziei mmâneşti "
- Ana Dobrean - " Personalitatea lui Miron Cristea oglin
dită În documentele vremii "
- Dorel Mare - " Miron Cristea şi principiul organizării
unitare a Bisericii Ortodoxe Române "
- Petre Ţurlea - " Miron Cristea În viaţa politică a Româ
niei "

Au participat: P.S. Ioan Selejan, Ilie Moldovan, Gheorghe
Răţulea, Constantin Gane, Petre Ţurlea, Maria Cobianu
Băcanu, Costion Nicolescu, Valer Pop. Elena Mihu, Ioan
Ungureanu, Ioan Roman, Violeta Pătrunjel şi Ioan Lăcă
tuşu

ROMFEST 1 998 - Congresul Românilor de Pretu
tindeni, Bucureşti, 1 8-20 septembrie 1 998

=

- Ioan Lăcătuşu - " Români şi românitate În Covasna şi

Harghita "

= Simpozionul ,,Andrei Şaguna - mare român", Con
stanţa, 3 iulie 1 998
- Ioan Lăcătuşu - " Andrei Şaguna şi mmânii din sud-estul

- Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice "Românii
din" sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civiliza
ţie a Centrului Eclesiastic de Documentare .,Mitropolit

Transilvaniei "

= Evocarea ,,Andrei Şaguna şi românii ardeleni",
George Pruteanu din Bucureşti, Sf. Gheorghe 4 iulie

Nicolae Colan", Muzeului Carpaţilor Răsăriteni. Centrului
de Cultură Arcuş, organizată cu sprijinul Prefecturii jud.
Covasna, Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei,
Inspectoratului pentru Cultură Covasna, Arhivele
Naţionale Direcţia Judeţeană Covasna, Ligii cultural
creştine "Andrei Şaguna" şi Despărţământului ASTRA
Covasna- Harghita -Sf. Gheorghe, 25-27 septembrie 1 998
- Valeriu Cavruc, Mihai Gorgoi - Priorităţile privind cerc

prof.

1 998

- Sesiune de comunicări "Andrei Şaguna şi revoluţia de
la 1 848", Sf. Gheorghe, 5 iulie 1 998.

- Aurel Papari - .. Andei Şaguna-simbol de unitate naţion

ală "

- M iron Florea - .. Andrei Şaguna şi Braşovuf"
- Justin Tambozi - .. Andrei Şaguna şi revoluţia de la I848 "
- Virginia Hodorogea - .. Andrei Şaguna şi ASTRA "
- Gheorghe Tatu - " Andrei Şaguna - contemporanul nos-

tru "

- Gelu Neamţu - .. Andrei Şaguna şi episodul Ecaterina

Varga "

- Ioan Ranca - ., A\'ra/11 Iancu În viziunea istoricilor ma

ghiari "

- Vasile Stancu .. Aprecieri ale publicişti/ar francezi pri
vitoare la istoria românilor in I848 "
- Vasile Lechinţan - .. Incitarea secui/ar de către presa
maghiară din Cluj la I848-I849 "
- Ioan Tămaş - ,. Idealul revoluţiei mmâne de la I 848-I849
din Transilvania regăsite În pastoralele lui Andrei Şaguna "
- Emil Burlacu - .. Despre r�jiJgiaţii transilvăneni primiţi de
Tara Românească În aniii848-I849 "
� Cristina Dinu - .. Liga culturală şi aniversarea revoluţiei
mmâne de la 1848 "
- Ioan Lăcătuşu - .. Andrei Şaguna În viziunea contempo
ranilor săi "
- Apelul participanţilor la simpozion adresat Prea
Fericitului Teoctist Patriarhul şi B. O.R. privind sanctifi
carea mitropolitului Andrei Şaguna.
-

= Zilele "Miron Cristea", Topl iţa, 1 7-20 iulie 1 998
e Valea superioar�
� �l'liiinl;ll df [OffiUni�!li *ti!!!ţ!!!� n

u Mureşului - strilvechc vutră de i�t.nrie romiineascli şi
credinţă străbună"
- Valeriu Cavnu: - .. Prinritciţi arheologice in zona Cw1Ja
{ilor Orientali "
- Victor S ibi;mul - 00 Aspede privind inteJfim�nfelt� t'ulturale

r(mulnn-secui<'!Şti "

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Pah1arhul Miron
Cristea - personalitate a Ri�ericii străbune, a istorici na
ţionale şi a culturii româneşti".
- Ciprian Stai�.:u - . Actil·itatea patriarhului A4imn Cristea
o�lindittl În f'IEW bisericeascâ a vremii "
- Violcla Pătrunjel - .. A.>pN'fl' din activitatea lui Mimn

.

..

etarea, conservarea şi va/orţficarea patrimoniului cultural
al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni "
- Ionel Cândea - ., Expediţia militară a Bizanţului din 1166
În geneza culoarului Dunăre-Curbura Caprpaţilor "
- Marin Radu Mocanu - .. Istoriografi transilvăneni�făuri
tori de istorie "
- Alexandru Porţeanu - .,Aspecte ale legăturilor dintre
Miron Cristea şi Valeriu Branişte "
- Petre Ţurlea - .. Românii din Trei Scaune În corespondenţă
cu Nicolae Iorga În 19I9 "
- Ilie Moldovan - ., Idealuri şi Împliniri duhovniceşti la
unele mănăstiri din zona Mureşului Superior şi Târnave
lor "
- Gheorghe Lazarovici. Mihai Meşter - " Noi cercetări ar
heologice de la Leţ "
- Szekely Zoltan - .,Aşe:::area Schneckenberg de la Ariuşd"
- Gheorghe Dumitroaia - . . Noi descoperiri din epoca bronzului din versantu/ estic al CG!paţilor Răsăriteni "
- Szekely Zsolt - .,Aşezarea culturii Wietenberg de la Bara
olt "
- Valeriu şi Galina Cavruc - .. Descoperirile din epoca
bronzului mijlociu de la Zoltan "
- Florea Costea - ., Fortijicaţiile de la Racoş ''
- Valeriu Lazăr - " Contribuţia arheologiei româneşti la
cercetarea istoriei străvechi şi vechi ajudeţului Mureş "
- Bat6 Attila - .. Unnele Limesului Daciei Romane de la
Livezeni-Orheiul Bistritei "
- Valentin Voişean .. C�ramica dacică de la Napoca "

- fiorJi

Z��iPsmon�

I .RHHd

-

.. l.!;rCffări urflfB{Et!i&:� d!t?

sec. 1 V de la Chilit>11i "
- Bartok B otond - ,. Cercetâri arheologice
de la hiserica
•
re{twmatiJ de la Alhiş
- Fdicia Dkulcscu ., Folclor Muzical din zona Buzaelor "
- Cun�tanli..t • < :ntrina - Folt"!oristul <Th,•o1-ghe C'L•rnea-1 ()()
:

00

- Mare Dorcl - . . A.1pecte priFind structura ocupu(iilor
tradi( ionale in ::.ona Topli{ei. lnstala{ii tehnice tradi{ io
nale · ·
- Nicolae Moldovan - , . Instalaţii de tehnicii populară şi
mcşiL'şu�uri trud1ţinna/e din zonu Covamu "
- Zorcl Su�.:iu - . , Aspecle privind arfa popularâ in zona

de ani d�? h1 naş/ere
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Topliţei "
- Florina Matei - .. Obiceiuri

Top/iţe;··

de

inmormanrare in

Cronica activităţilor
pe anu l

- Ma?a C�ianu !Jă�_u - " Ş�·oala de la Făge{el sub sem

nul flnen!ţlt, credinţei ŞI demmtăţii na(iona/e . .
- Codrina Şandru - " Reacţia ortodoxă românească la
inaintarea frontierei habsburgice În spaţiul transilvan în
sec. al XV/Il-lea "
- Nicolae Bucur - "Agricultura tradiţională montană În

=ona

- Gheorghe Bichicean - . . Elemenre definitorii ale congre
gaţiilor generale voi1•oda/e de la Alba Iulia ( 1291-1298) . .
- Octavian Tătar - . . Pacea de la Oradea (felmtaril' 1 538) şi
implicaţiile ei În di�puta pl'ntm comana Ungariei "
- Ioan Ranca - .. Românii din Sfântu Gheorghe până la

judeţul Harghita "

- Ioan Lăcătuşu - .. Dubla ascendenţă identitară, biling

1850 "
- Vasile Lechintcan - ., Cereri ale românilor din Secuime

vism, treceri interconfesionale "
- Gheorghe Răţulea - .. Acţiune şi evlavie în contextul actu
al al societăţii "
- Constantin Gane - " Slujitorul Bisericii: preot şi cetăţean
contemporan ' ·
- Dan Mureşan - " Isihasmul În Transilvania ' ·
- Ioana Cristache Panait - .. Rolul şi destinul şcolilor la
Hodac "
- Ioan Tămaş - "Lupta românilor ardeleni pentru neam şi
Ortodoxie (1 700-1 762) "
- Elena Mihu - " Martirajul preoţilor şi a Bisericii
Ortodoxe din scaunul Mureşului În aniil 848-1 849 "
- Ovidiu Lăzărescu - .. Ortodoxie şi Catolicism. Două con
cep{ii asupra lumii dintr-o viziune teologică "
- Nicolae Floroiu - ,.Reflecţii privind condiţia preoţimii
ortodoxe din Eparhia Covasnei şi Harghitei "
- Alin Câmpeanu - . . Libertate şi iubire În spiritualitatea
ortodoxă "
- Ionuţ Ţene - ,. Lagărul de la Miercurea Ciuc. Martiraj
Întru credinţă (o meditaţie eliadiană) "
- Eugenia Boca, Ileana Ignat - ., Amenajarea muzeului bi
sericesc de la mănăstirea Recea "
- Cristian Crişan - " Menţiuni documentare cu privire la
istoricul unor biserici ortodoxe din bazinul Baraolt "
- Ciprian Staicu - "Aspecte din viaţa bisericească a româ
nilor din Trei Scaune În sec. al XIX-lea "
- Spiridon Lazăr - " Etnicitate şi confesiune În opera mitro
politu/ui Andrei Şaguna "
- Violeta Pătrunjel - " Consideraţii asupra activităţii
" Reuniunii Femeilor Ortodoxe din localităţile Araci şi
Belin, jud Trei Scaune "
- Teodora Roşea - " Procesiunea clerului transilvan, 20
martie 1998 "
- Daniela Durnbravă - , . Etnie şi confesiune În Harghita şi
Covasna "
- Costion Nicolescu - " Covasna şi Harghita, aceste
preafrumoase şi preaplânse surori, ale unei familii vechi,
pre numele ei România "

pentru e/iberar�a din iobăgie În secolul al XVIII-/ea "
- Dan Baicu - " Consideraţii asupra rolului instituţiei mi
litare În evoluţia istorică a oraşului Sl Gheorghe "
- Ana Dobrean - " Date privind emigrarea În Moldova a
unor locuirari din scaunele Giurgeu şi Ciuc În prima ju
mătate a sec. al XIX-/ea "
- Cristina Tomeş, Alexandru Bartok - .. A�pecte privind
starea de spirit a populaţiei româneşti din Transilvania În
timpul revoluţiei de la 1848-1849 reflectată În documente
de arhivă · '
- Vasile Stancu - .. Românii transilvăneni şi dieta de la
Sibiu "
- Vasile Crişan - " Araci (Arpatac) - o mlădiţă viguroasă a
ASTRE! din Secuime "
- Ana Grama - ",nventare de bunuri ale comunităţilor
româneşti din Secuime În a doua jumătate a sec. al XIX
lea "
- Vasile Lechinţan, Octavian N. Zegrean - " Corespondenţă
de la românii din Secuime În " Gazeta Transilvaniei " din
1899 "
- Virgil Pană - " Reprezentarea parlamentară a minorităţii

maghiare din România În perioada interbelică "

- Edrnond Dorneanu - " Momente din activitatea Societătii
'

de tineret "Sf. Gheorghe" din A raei "

- Valentin Istrate - "Consideraţii privind populaţia judeţului
Ciuc în anul 1 845"
- Virgiliu Z. Teodorescu, Elisabeta Teodorescu - ., Miron

- Virgiliu Z. Teodorescu - .. Miron Cristea şi monumentele

Cristea - contemporanul nostru "

- Constantin 1 . Stan - .. Elie Miron Cristea şi Încoronarea de
la Alba lulia-15 octombrie 1922"
- Cristina Dinu - ., Succesiunea Miron Cristea "
- Maria Roşea, Alina Panaitescu - ., Iconografia lui Miron

istorice "

Cristea "

- Ioan Drăgoescu - .. Patriarhul Miron Cristea - patron

spiritual de cămine culturale "
- Arcadie Marinescu-Nour - " Patriarhul Miron Cristea În
paginile revistei ALBINA "
- Ilie Şandru - .. Miron Cristea şi folclorul românesc din
Transilvania "
- Ioana Burlacu - .. Amintirile lui Dumitm Emilian Anta/
despre Marea Unire "
- Traian Bosoancă - " Preoţii mureşeni şi Marea Unire "
- Nicolae Pw.:hianu - .. Viata şi opera episcopului Iustinian
.

Dezbaterea "Priorităţi privind cercetarea şi valorifi
carea patrimoniului cultural-istoric din Sud-Estul
Transilvaniei", Miercurea Ciuc, 26 septembrie 1 998, cu
=

participarea lui Mihai Gorgoi din Bucureşti, Valeriu Cavruc
şi Ioan Lăcătuşu din Sf. Gheorghe.

= Conferinţa "Diaspora română
şi combaterea ireden
"

Teculescu ' '
- Ioan N egrci - . . Unele documente rejl:-ritoare la activitatea

tismului maghiar din SUA , Traian Golea (Fiorida,
SUA), Micrcurcn Ciuc, 26 septembrie 1 998
Simpozion "J•r. Dumitru Stănllo:.tc", Bucureşti 3- 1 1
octombne 1 998, au participat Violcta Pătrw1jel, Ciprian

ep1sropului .Iustinian 'lecuieseu în /Jasarahia "
- Fug�.:uin Crişnn - ,. Un document mamt.w_·ris Istoricul
Uespiir(âmântului ASTNA Braşov-Trd Scaune, de Nicohte
!Jo)!.dan (J l) !!) ' ·

=

StaJcu, Scba.�lian P[trv u

- Sesiunea de co m u nică ri "Valorificarcu folclorului",
festivalul "Mioriţa", ediţia a Xll-a Topliţa 1 4- 1 6 X 1 998
- loau Lăcătuşu . . Cronica preo tulw Ioan Gwr.ea din
Hâţanii lvlari despre rcvitalizan'o tradiţiilor româneşti ".

- Emil Ln7ăr - '·' Viaţa i/m.;ll'ată "- o revistâ ctitorită si con'

dusâ de Nu ·olae Cu/an "
I .umi..n iţn Comt:a - " Valoarea istorif:o-dn,·:umcntwâ a
comediei ine ite "Moarte cu hocluc" de Rumulus l.iojle1:
"
- Bruno Ştefan - .. Dimensiunile urii interetnice in Secu
ime "

cf

- IJiana Niţcscu - " .4 rhaic şi contemporan În instituţ
iile
reli�ioase dm Secuime "
Llly Rain - .. l·.'tnicitale şi re/i�iozitate în familia
emic
·
mixtă "

1 998

- ,.Flori şi cărţi",Primăria municipiului Cluj Napoca' 27
octombrie 1 998
- lansarl�n că�( i lor ... l'n:wnalir<iţi din Covasna şi Hatr!,hi
la "
de To m L3.caluşu ŞJ . . !Juletinul Ligi cultural-crt·.ştine
�
An
_
drei .�l�Vfma " vol
·
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- Eh·ira Safta. \1uzeul National de Istm.
Bucureşti - "Relaţii cultural� de la sfârşitul e�
lui şi Începutul epociifient!ui În lumina cercetat .
Epureni "
- Mihai Rotca, Muzeul National de Istorie a Transilvantt:l
"Sfârşitul - asimilarea culturii Wietenberg "
- Valeriu Ca\-ruc, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni - "Câteva
consideraţii privind destinaţia .. cenuşarelor " "
- Lăszl6 Attila, Universitatea "A.I.Cuza", Iaşi - "Aşezarea
culturii Gava de la $fântu Gheorghe - Simeria "
- Valeriu Sârbu, Institutul Român de Tracologie şi Muzeul
Brăilei, Brăila, Viorica Crişan, Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei, Cluj-Napoca - "Cetatea Dacică Covasna 
" Valea Zânelor" ''
- Florea Costea, Muzeul de Istorie Braşov, Angelica Bălos,
Muzeul Civilizaţiei Dacice, Deva - "Cetăţile dacice de la
Racoş "
- Paul Damian, Muzeul Naţional de Istorie a României,
Bucureşti - Subiect rezen'at
- Ion Niculiţă, Universitatea de Stat din Republica
Moldova, Chişinău, Valeriu Sârbu, Institutul Român de
Tracologie şi Muzeul Brăilei, Brăila - "Civilizaţia Geţilor
la nord de gurile Dunării (pe baza noilor cercetări) "
- Neculai şi Liliana Bolohan, Universitatea "A.I.Cuza", Iaşi
- "Necmpola cwpică de la Dochia, jud. Neamţ "
- Ioan Piso, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca - "Ti·aian şi Provincia Dacia "
- M ihai Zahariade, Institutul Român de Tracologie,
Bucureşti - "Ti11pele mmane În sud-estul Transilvaniei:
Câteva consideraţii strategice "
- Bat6 Attila, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu
Gheorghe - "Stadiul cercetărilor arheologice privind epo
ca romană pe teritoriuljudeţului Covasna "
- Bart6k Botond, Oficiul Judetean
de Patrimoniul Cultural
'
Naţional Covasna, Sfăntu Gheorghe, Bordi Lorand
Zsigmond, Muzeul Naţional Secuiesc - "Biserica Refor
mată de la Albiş, jud. Covasna "
- Gheorghe Postică, Universitatea Liberă Internaţională,
Chişinău - "Cronologia cetăţilor medievale de la Orheiul
Vechi "
- Serghei Agulnikov, Institutul de Arheologie, Chişinău Pmbleme ale epocii Basarabiei În sudul Basarabiei
- Valeriu Lazăr, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Tg.
Mureş - Subiect rezervat

= Constituirea "Centrului European de Studii
Covasna-Harghita", Sf. Gheorghe, 6 noiembrie 1 998
Au participat: Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Ciprian
Staicu, Sebastian Pârvu, Codrina Şandru, Alin Câmpcan,
Daniela Dumbravă

= Simpozion etnologic "Cunoaşterea neamului şi a pa
triei înseamnă iubire de ţară", Mănăstirea Jacul Român,
8 noiembrie 1 998

-Violeta Pătrunjel - "Traian Golea sau despre acţiunea exi
lului românesc pentru Transilvania "
= "Zilele Nicolae Colan", ediţia a VI-a, 27 noiembrie-6
decembrie 1 998
-itinerar religios-istoric cu participarea a 80 de studenţi
membrii ai ASCOR şi LTOR în localităţile Tg. Secuiesc,
Breţcu, Poiana Sărată, Zagon, Păpăuţi, Zăbala, Covasna,
Sf. Gheorghe, M iercurea-Ciuc

Simpozion omagiat "80 de ani de la Marea Unire
organizat de P.U.N.R., Sf. Gheorghe, 28
noiembrie 1 998

=

1 918-1998",

- Ioan Lăcătuşu - "Marea Unire oglindită În documentele
bisericeşti din sud-estul Transilvaniei "

= Evocarea "Mitropolitul Andrei Şaguna -125 de ani de
la trecere la cele veşnice", ASTRA, Răşinari, 29 noiem
brie 1 998
Au participat Ioan Solomon. pr. Corneliu Bujoreanu

= Evocarea "80 de ani de la Marea Unire", Sf. Gheorghe
- Miercurea Ciuc, 1 decembrie 1 998
- au participat Gheorghe Tatu - Sf. Gheorghe, Alexandru
Porţeanu -Bucureşti, Pr. prof. dr. Ilie Moldovan - Sibiu,
prof. Nicu Vrabie - M iercurea Ciuc, Ioan Lăcătuşu - Sf.
Gheorghe.

Sesiunea ştiinţifică "Preocupări recente în cercetarea
şi valorificarea patrimoniului cultural-naţional", Târgu
Mureş, 4-6 decembrie 1 998

=

-Ioan Lăcătuşu Ovnici parohiale ortodoxe din protopo
"
piatul Treiscaune "
=

Inaugurarea Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, Sf.

Gheorghe, 1 1 - 1 2 decembrie 1 998.

Masa rotundă "Prioritătile
' cercetării socio-umane în
"
Carpaţii Răsăriteni . Moderatori : Valeriu Cavruc, Mihai

Colocviul "Cultura şi Civilizaţia în Carpaţii Răsă
riteni în lumina noilor cercetări arheologice"

=

=

- Mihai Gorgoi, Ministerul Culturii, Bucureşti - "Priori
tăţile Muzeului Carpaţilor Răsăriteni "
- Lasz16 Attila, Universitatea "A.I.Cuza", laşi - "Aşezarea
de tip Ariuşd de la Ma/naş-Băi "
.
- Szckely Zsolt, Institutul Român de Traeolog1�� Sfănlll

Gorgoi.

Cova sna,

Oheorghc - "Noi conn'i/m(ii fu cercetarea. n�:u!JIIculw ŞI
eneoliticului târziu in Sud-F:stul 7h111.1'Tivamet
- Petre 1 . Roman, Institu l u l R om ân de Tracologic ,
Hucureşti "PmblemPie epocii hronzului timpuriu 1i1 sud
00

tilfte

f

oo!lela(t�!

Ciheorghe

2.

0 0

puriu 7oltall " .
.
- Alexandru Vulpe, t J mvcrs1tntea Ruc..: ureşti
scipciturile de la Rotbai' "

•

O OLk.�J��'''

România,

orghe

sud estul li nnsilvuniei
•
,
i,
- Dra!JOŞ Mo ist:, MuLeul National de btonc a Romanie
1�1ute
a
nlug1ce
01heozo
Bucure şti- " R ezultatele anali::.elor
epoca bnm::.ulw nmriu/ului osteolugic de la aşe:::areo din
•

1 2 dceembrit: 1 99R

-- Ciclu de conferinţe şi s�ri duhovnice şti "Hristos se
naşte, Mătiţi-L" organ izat în postu l Crăciun�lu i.
.
-au conlercnti at: Pr. prof. dr Constantm G�lcnu-Bucurc�tr ,
Pr. prof d1. I lie Moldovan - Sibiu, Pr. Uavnlă Todca - 1'1al
naş, Cov a sna . P1. Arh irn. Ioan lovan ş1 Ma11.:a s!are\ll Cns
Lino de !o M:înăstirca R cn:a-Tg. Mure�, Pr. V10rcl Btyo
Ghe
reanu - Sf. < iheorghc, student Ciprian Sia ieu. Sfăntu

Neamt - Dumitroaia ( lhcorghc. Complex M uzcal Piatra
.
tr� unubnm::.ulw
poc·u
e
şi
c
ti
i
ol
e
n
in
stirii
a
e
" F,p/oatar
.
.
Slatmet
Powna
Lunea
a
ne
u
na ce!r'Pflirilor din stati
.
- Horia Ciugudcan, M u zeul Unirii, A lba I u l ia .
an
wu
;
.
hmnzul titnpurw Cen tral şi Sud-F:st- Trl/11.\'lh�
,
- Valeriu si Galina Cavmc, Muzeul Carpaţilor Rasăntcm
- "Date noi despre hrunzul m!ilcwiu Îll
Sfăntu
estul Transilvaniei

Conferinţa pe ţară a Ligii studenţilor din

- Ioan L .ftcăLU\'ll - . . Aspecte actuale ale pastrârii şi qfirmării
iden tităţii naţionale ronuineşti in Sud-Rstul Transilvaniei "
=

Expoziţii temporare

- ExpozUit� filatelicii cu t�maticil r·�Iigloas� ,,Luminu
lumii - tradiţie şi i ov a ţie . expo,-ant Deha < Hl\mcla Fer
ch i u din M iercurt!a Ciuc, febmaric 1 9YX

n
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"

Cronica activitătilor

= Expoziţie foto-documentară "Din durer�le Basara
_
biei", autor Petru Tudoreanu, fotoreporter Ch1şmău,
martie

'

= întocmirea .. Notei privindprincipalele doleanţe ale soci
etăţii civile româneşti dinjud Covasna şi Harghita " înain�
tată d-lui Radu Vasile, Prim-ministrul Guvemullll
României cu ocazia vizitei sale în Sf. Gheorghe din 1 7
aprilie 1 998.

= Expoziţie documentară "Din istoria învăţământului
confesional în limba română în judeţul Covasna", apn
lie 1 998

Prezentarea prelegerii . . A.\pecte ale convieţuirii inter
etnice În sud-estul Transilvaniei " în faţa cursanţilor Cole

= Expoziţie de icoane pe sticlă "Din şcoala de pictură de
la Mânăstirea Sâmbăta de sus", aprilie 1 998
= Expoziţie de o11ă încondeiate din parohiile ortodoxe
din Depresiunea Intorsurii Buzăului, aprilie 1 998

=

giului Naţional de Apărare, Sf. Gheorghe 6 mai 1 998

= Expoziţie documentară "150 de ani de la Revoluţia
română din Transilvania", organizată cu sprij inul Arhi
velor Naţionale, iunie 1 998

= Primirea Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul României la
Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Sf. Gheorghe, 1 9 iulie
1 998
= Participarea la constituirea asociaţiilor culturale "Nicolae
Bogdan", Hăghig, 27 martie 1 998 şi "Valea Oituzului "
Ghiţă Popp , Poiana Sărată 29 noiembrie 1 998

= Expoziţie documentară "Asociaţii
culturale româ
"
neşti din sud-estul Transilvaniei , septembrie 1 998

= Întocmirea . . Notei cu unele probleme principale ale soci
etăţii civile româneşti din jud. Covasna şi Harghita "

= Expoziţie foto-documentară "Muzeul Spiritualităţii
Româneşti"-5 ani de la înfiinţare" decembrie 1 998

prezentată în audienţa la d-1 Radu Vasile, Prim-ministru al
Guvernului României, Bucureşti, 8 decembrie 1 998

= Expoziţie de arheologie "Cultură şi Civilizaţie din
Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor descoperiri arheo
logice", Sf. Gheorghe, I l decembrie 1 998, organizată de

= Inaugurarea Muzeului Carpaţilor Răsăritcni , Sf.
Gheorghe I l decembrie 1 998

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni în colaborare cu Muzeul de
Istorie Braşov, Muzeul Naţional Secuiesc, Complexul
muzeal Neamţ, Institutul Român
de Tracologie,
"
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza .

= Vizita d-lui Ioan Caramitru, M inistrul Culturii, prilejuită
de Inaugurarea casei memoriale .. Romulus Ciof!ee " din
Araci, Sf. Gheorghe-Araci, 1 9 decembrie 1 998

= Participarea la programul de activitate al inspectori lor de

3. Şantiere arheologice

istorie din întreaga ţară, Sf. Gheorghe 27-28 noiembrie
1 998 şi la întâlnirea ONG-urilor româneşti din judeţele
Covasna şi Harghita, Sf. Gheorghe, 5 decembrie 1 998

- Valeriu şi Galina Cavruc, Zoltan, comuna Ghidfalău,
jud. Covasna. Aşezare epoca bronzului.
- Viorica Crişan, Valeriu Sârbu, Valea Zânelor - Voineşti,
Covasna, Jud. Covasna, Cetate Dacică.

Participarea la: Şedinţa Consiliului Central al ASTRE!.
Braşov 14 februarie 1 998; Şedinţa Consiliului de conduc
ere a Despărţâmântului ASTRA Covasna-Harghita,
Tuşnad-Băi 23 martie 1 998; Adunarea Eparhială a
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea
Ciuc, 26 mai 1 998; Adunarea Naţională Bisericească,
Bucureşti 1 6 iulie 1 998; Şedinţele Consiliului J udeţean
Covasna şi a Comisiilor de specialitate de cultură şi urban
Ism.
=

4. Editarea lucrărilor
= ANGUSTIA 3/ 1998 , anuarul Centrului Eclesiastic de
Documentare M itropolit "Nicolae Colan" şi al Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni, redactori responsabili Valeriu Ca
vruc, Ioan Lăcătuşu.
"
= "Repertoriul Arheologic al Judeţului Covasna , re
dactor Valeriu Cavruc.

Organizarea împreună cu Despărţământul ASTRA
Covasna-Harghita, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei, a "Festivalului de colinde ", Miercurea Ciuc, 5
decembrie 1 998; organizarea împreună cu Fundaţia Mihai
Viteazul şi Inspectoratul pentru Cultură a Judeţului
Covasna a "Festivalului de colinde şi obiceiuri de Cră
ciun ", ediţia a VIII-a , Sf. Gheorghe, 1 9-20 decembrie
1 998
=

= Buletinul Ligii Cultural-Creştine "Andrei Şaguna",
nr. 1 , ( 1 992- 1 997), redactor responsabil Ioan Lăcătuşu.
"
= "S. O. S. - românii din Covasna şi Harghita de Maria
Cobianu Băcanu, postfaţă de Ioan Lăcătuşu.
"
= "Personalităţi din Covasna şi Harghita de Ioan Lăcă
tuşu
"
= "Moarte cu Bocluc de Romulus Ciotlee, ediţie îngrij ită

= Redactarea Foii lunare de cuget şi simţire românească
.. Oituzul ", în cuprinsul ziarului "Cuvântul Nou"

de Luminiţa Carnea; lucrarea a apărut în colecţia "Resti
tuiri" a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni.
= Micro monografiile bisericilor din: Dobârlău (redactor
Pctn; Sirăchinaru ) !;ii Tg. Secu iesl� (redactor I oa n Li'lc[J
Luşu), hu:-rări t:di iJitc de Centrul de Cullură i\rcuş cu �pri
Ministerului

anul 1998

5. Alte actMtăti

1 998

j inul

pe

= sprij inirea cercetărilor sociologice efectuate în zonă de
cercetători din Bucureşti şi Cluj Napoca
- colaborare şi sp rij in de în clahorarea unor lucrilri de
licenţă, masterat ;>• doc tomt din domt:niul ştinţelor socio
umanc cu tematică din sud-csttll Transilvaniei.

Culnu·ii.

Catalogul ex poziţiei "Cultură �i Civilizaţie din
Carpaţii [{ăsăriteni în lumina noilor dcscopt'riri m·heo
logke", redactor rcsponsnh i l Valeriu Cnvruc.

=

=

organi:.!area

din Sf.
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IOAN LĂCĂTUŞU, GAUNA CAVRUC

"Protopopiatul ortodox Treiscaune"
constituirea unui fond de carte şi documente la Centrul
eclesiastic de documentare "Mitropolit Nicolae Colan"

=

= stabilirea şi întreţinerea unor relaţii culturale de colabo
rare cu românii din Basarabia, Bucovina, Voievodina şi din
Europa occidentală şi SUA

pregătirea referatului "Procese şi stntcturi demografice
in comunităţi etnice din judeţele Covasna şi Harghita " in
vederea obţinerii titlului de doctor in sociologie -Ioan
Lăcătuşu
=

=

= Participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare in
domeniul conservării ştiinţifice organizate de Centrul de
pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de
Cultură, mai-iunie 1 998

=

= Lansări şi prezentări de carte

intocmirea unor documente privind relaţiile dintre Bise
rica Ortodoxă şi cea Greco-catolică din zonă
intocmirea unui documentar necesar reconstituirii drep
tului de proprietate asupra pământului şi altor bunuri ale
bisericilor ortodoxe din eparhia Covasnei şi Harghitei
participarea la reactivarea cercurilor ASTRA la Întorsura
Buzăului, Odorheiul Seciuesc, Tulgheş, Subcetate
= Pregătirea pentru tipar a lucrărilor " Cronica bisericii
ortodoxe din Băţanii Mari " de pr. Ioan Garcea, " Românii
din Târgu Secuiesc şi satele învecinate după cronica bis
ericii " (editare şi reactualizare a cronicilor din localitate).
=

-

12

= Articole de popularizare - 44
= Conferinţe de popularizare - 1 5
= Interviuri la radio, televiziune şi presa scrisă - 1 8

Ioan Lăcătuşu

Muzeograf Drd., Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit "Nicolae Colan",
Sf. Gheorghe, Str. Şcolii, nr. 2
TeVFax. 067/3 1 3534
Galina Cavruc

Muzeograf, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
Tel. 067/3 1 4 1 39
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l

Dr. Valeriu Lazăr

(1931-1999)

S-a stins fulgerător, la chemarea destinului
tatidic ce nu iartă pe nimeni, reîntors să-şi revadă "moşia"
părintească la care tot ardeleanul mai adastă din când în
când, acest membru marcant al comunităţii ştiinţifice a
istoricilor şi arheologilor, însemnat prin aportul lui care a
depăşit cu mult cadrul zonal de care fugim, amăgindu-ne
astfel, cu toţii.
Profesorul Valeriu Lazăr - cum acceptă tacit să
i se spună - al şcolii ca să ne exprimăm astfel, generaţii în
şir de profesori trecuţi prin mâna lui în fostul Institut
Pedagogic din Tg. Mureş, instituţie şcolară superioară, care
mai cheamă şi azi pe unii la nostalgia acelor vremuri.
S-a stins în pauza dintre două capitole finale pare-se - ale unei din cele două lucrări şi poate câte altele
rămase astfel neîncheiate pe masa de lucru a falnicului ste
jar Mititeii Năsăudului unde s-a născut în prima lună a anu
lui 1 93 1 . Ar fi împlinit nu peste mult 69 de ani şi câte mai
avea de tacut fiindcă, trecând, în urmă cu câţiva ani
printr-o sincopă intempensivă care i-a încercat sănătatea, se
simţea acum, din nou, în plină putere de muncă, dar mai
ales de creaţie. Era, şi îl simţeam când ne vedeam, intelec
tualul încercat prin zeci de campanii şi şantiere arheologice,
adesea în compania erudiţilor săi profesori Constantin
Daicoviciu, Yfihail Macrea, doctul apoi 1. 1. Russu şi mulţi
alţii, şantiere şi adăstări care I-au fortificat spre a-şi putea
încheia ce mai avea de spus.

1

ce nu conveneau unora sau altora şi tocmai de aceea
simţindu-se de sub vraja benefică a muzei, singura direc
toare a istoricilor Clio, cum I-au învăţat eminenţii săi pro
fesori, nu era omul care să ascundă sau numai, din motive
circurnstanţiale, să "coafeze" adevărul pe care altfel, îl
spunea totdeauna răspicat.
Tot aici, la muzeu de numele său se leagă multe,
mai ales, statutul ştiinţific indiscutabil competitiv al
anuarului Muzeului Judeţean pe care a ţinut şi a tacut tot ce
a putut să-I cheme MARISIA, fiica Mureşului, râu de le
genda, care a dat nume şi domină cu măreţia lui imense
întinderi transilvane, excelenta publicaţie ştiinţifică ce se
află acum la cel de al XXVI - lea număr.
dar

Trecând în anul 1 983 prin desfiinţarea
Institutului Pedagogic la subfiliala de atunci a Academiei,
azi Institutul de Cercetari Socio-Umane "Gh. Şincai" din
Tg. Mureş aici, concomitent cu deschiderea şi conducerea
unor şantiere arheologice, a început pregătirea pentru tipar
a valorosului Repertoriu Arheologic al Jud. Mureş care s-a
bucurat recent, la scurt timp dupa apariţie de premiul
Academiei Române. Este co-autor al voi. Tezaure şi
descoperiri monetare din Muzeul Judeţean Mureş ( 1 980) şi
autor al voi. Antichităţi ale Jud. Mureş, precum şi al unui
impresionant număr de articole în presa publicistică (nu
neapărat de popularizare, dar necesare şi aşteptate întot
deauna de marele public).
Ca rod al îndelungatelor cercetări în teren şi al
campaniilor arheologice precum cele de la Noslac şi
Lopadea Veche (jud. Alba), Botoş, Zău! de Câmpie şi
Şincai (jud. Mureş) a susţinut o excelentă teză de doctorat
la Universitatea "Al I. Cuza" din Iaşi.

Şi mai avea multe!
Căci anii studenţiei care nu i-au fost uşori şi
apoi anii de la muzeele din Aiud şi Tg. Mureş, instituţii de
al căror prestigiu nu a fost străin, i-au marcat, cum era nor
mal, întreaga existenţă.

În

Comunitatea ştiinţifică a istoricilor şi arhe
ologilor, inclusiv Academia Română, s-a asociat cu tristeţe
doliului care s-a aşezat în familia şi instituţia celui care a
fost şi rămâne de vie memorie: Dr. Valeriu Lazăr.
Cunoscuţii şi cei care i-au apreciat lucrările îi spun - aido
ma stramoşilor di1} stiJpea cărora se _ţrage SIT IBI TERRA
LEVIS - FIE-I TARANA UŞOARA !

fruntea Muzeului din Tg. Mureş a fost
chemat, după încheierea - cum am mai arătat - a fiuctuoa
sei activităţi ştiinţifico-didactice de la instituţia superioară
de învăţământ pedagogic din urba mureşeană.
Aici, la muzeu adică, se simţea în larbrul lui, nu
numai cotrobăind ungherele dosite ale cabinetului numis
matic sau arheologic, în general, ordonând, sau mai ales
punând în lumină, sau chiar publicând piese sau episoade
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IOAN RANCA

Lv.ăr. Va leriu . /Jmui topoare de
Mure,w/ui Mijlociu , Studii Cercetări
Arhcolo�"<ie, 1 974, 25,

nr.
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Abrevieri

Comori = Comori ale epocii bronzului în România,
Bucureşti, 1 995

AliN = Anuarul Institutului de Istorie Naţională., Cluj .
AMN = Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

C.C.D.J. = Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi

ActaArhBp = Acta Archaeologica, Budapcst, 1 ( 1 95 1 ) şi

Dacia N.S.
Dacia. Revue d'archeologie et d'histoire,
Bucureşti, 1 ( 1 957) şi urm.

urm. (AAC)

=

ActaMN = Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca, 1 ( 1 964)

ŞI

EpBronz = epoca bronzului

um1.

ActaPm
urm.

=

FHDR Fontes Historiae Daco-Romanae, Bucureşti, III,
ed.AI.Elian şi N.-Ş.Tanaşoca, 1 975.

Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1 ( 1 977) şi

=

AIIA = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj
Napoca, continuare a publicaţiei AIIC, Cluj, 1 ( 1 958) şi
unn.

GazTrans = Gazeta Transilvaniei, Braşov
I.Barnea, Ş.Ştefănescu, DID, III = I.Bamea, Ş.Ştefănescu,

Din istoria Dobrogei, III, Bizantini, români şi bulgari la
Dunărea de Jos, Bucureşti, 1 97 1 .

AJuta = Aluta. Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe,

( 1 969) şi urm.

IG = Institutul Geologic, Bucureşti

AMA = Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

IGG = Institutul Geologic Geofizic, Bucureşti

ANI = Arhivele Naţionale Istorice

Marisia = Marisia. Studii şi materiale, Arheologie, istorie,
etnografie. Muzeul Judeţean Târgu Mureş, Târgu Mureş, 1
( 1 97 1 ) şi urm.

AO = Arheologiceskie Otkratia, Moscova
AVSL

Archiv des Vereins fur Siebenburgischen
Landekunde, Hennannstadt (Sibiu), 1 , 1 862
=

MCA = Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

MIA = Materialî 1 issledovania po arheologii, Moscova

ArchErt = Archaeologiai Ertesito, Budapest

MIN = Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1 ( 1 974) şi

ArchKorrbl

= Archeologisches Korrespondenzblatt,
Urgeschichte, Pomerzeit, Fruhmittelalter, Herausgegeben
von Rom: - Genn. Zentralmuseum Mainz a. Rhein.

unn.

MNIT = Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

ArchKozl = Archeologiai Kozlemenyek. Pest, Budapest.
ArchHung
şi urm.

=

P.Diaconu, Despre situaţia politică... = Despre situaţia
politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea, în SCIVA,
27, 3, 1 976, p.293-307.

Archaeologia Hungarica, Budapest, 1 ( 1 926)

Bucureşti, 1 ( 1 908) - XXXVIII ( 1 945)

POR =Protopopiatul Ortodox Român

BCMI = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
BMI

RepCov = Repertoriul Arheologic al judeţului Covasna,
1 998

Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti,
( 1 97 1 ) şi urm.
=

RepMureş = Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş

RepBraşov = Repertoriul Arheologic al judeţului Braşov, 1

BMN = Bibliotheca Musei napocensis, Cluj Napoca
BOR

=

şi II, 1 995, 1 996

Biserica Ortodoxă Română

B. Orban, SzekelyfOid

RevBistriţei = Revista Bistriţei

Orban Balazs, Szekelyfold
leirasa, tărtt�nelmi, foldrajzi es nep szempontbol, Pesta,
1 868
=

RevTrans = Revista Transilvania
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Lista Abrevierilor

RcpCiuJ
Rept:Itoriul Arheologic al Judetului
Bibliothcca Musei Napocensis, V, Cluj Napoca, 1 992

Cluj '

RevMuz = Revi sta Muzeelor, Bucureşti, 1 ( 1 964) �i unn.

SAI = Studii şi Articole de Istoric, 13ucureşti, 1
unn.

SCA

Studii !?Î cercetări Je Antropologie, Du�:ureşti

SCIV
Studii !;Î cercetări tl� IStQrit:
( 1 950) - 2-1 ( 1 97) ) ; vezi :;;i SCTVA
=

-

SCIVA

( 1 956) şi

=

veche, Bucureşti,

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie,

Hucur�şti. 25

( l lJ74) :;;i

mm.

Slovi\rch - Slovcnska An;hcologia. Casopis Slov�;""kej
Akademic Vie(l. Bratislava, 1 ( l 953) şi unn.
StComSibiu

=

1 ( 1 9566) �i urm .

Muzeul Druck.cnthal. Studii �i comunicări.

Arheologic-Istorie, Sib i u ,

SympThr - Symposia Thracolog:ica, Ru�cureşti

V. Spioei, Realităţi etnice şi politice = Realităţi etnice şi
politice în Moldova mo;;1·i.;lională în secolele X-Xlll. Români
!?i tumnici, laşi, 1 9R5.
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