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ESTUL TRANSILVANIEI ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU
(SECOLELE VIII-XIll)1
(dintre care 4 sunt din secolele X-XI) sunt
atribuite unor microgrupuri de populaţii migra
toare care s-au infiltrat în regiune. Cele mai
multe dintre aşezările medievale timpurii data
bile în secolele VII-XI din cuprinsul judeţului
sunt amplasate în perimetrul sau se suprapun
peste vetrele unor mai vechi aşezări dacice,
unele dintre acestea având şi material arheo
logic roman.
Asemenea aşezări medievale timpurii au
fost identificate arheologic în zona municipiu
lui Sfântu Gheorghe (trei aşezări), la Coşeni
Sfântu Gheorghe, Thria, Angheluş, Cemat,
Poian, Reci, Baraolt, Comolău (două aşezări),
Ariuşd etc.3 Se constată amplasarea acestora
mai ales în partea sudică a judeţului, care se
deschide spre Tara Bârsei, unde condiţiile natu
rale erau ceva mai favorabile locuirii umane.
Î n părţile Harghitei cele mai multe dintre
aşezări, vreo 30 la număr datate în secolele
VII-X sunt situate pe terase care au, de aseme
nea, mult material arheologic anterior, dacic şi
roman, peste care se aşează cele din evul mediu
timpuriu, anterioare pătrunderii ungurilor.
Aşezările de la Odorheiul Secuiesc, Cristuru
Secuiesc (patru aşezări), Oţeni, Mereşti,
Cioboteni-Miercurea Ciuc, Beteşti, Mugeni
(două aşezări), Porumbenii Mici (aşezare şi
fortificaţie), Eliseni, Medişorul Mare, Simo
n eşti, Crişeni, Cecheşti, Firtănuş, Filiaş,
Mihăileni, Chedia Mare (două aşezări), Beta
Mugeni, Mugeni etc. formează doar o listă pre
liminară•, minimă, a existentului cunoscut
astăzi privind reţeaua de aşezări din judeţul
Harghita. Prin cercetări viitoare în părţile
răsăritene ale spaţiului intracarpatic privind
secolele VII-X registrul aşezărilor respective va
fi mult lărgit. S-a constatat arheologic existenţa
în zona Cristurului Secuiesc şi a Odorheiului
Secuiesc a celor mai multe aşezări din perioada
secolelor VII-X, descoperirile din Depresiunile
Ciceului şi Giurgeului fiind mai reduse.
Locuinţele din aşezările datate în secolele
VII-XI sunt cele mai multe semiîngropate, spre
sfârşitul perioadei constatându-se prezenţa
câtorva locuinţe de suprafaţă. Inventarul rezul
tat din săpăturile arheologice întreprinse,

Populaţia trăia în aşezări amplasate pe
terase situate de-a lungul unor cursuri de apă
care traversau depresiuni intramontane, în
număr mare aici, plasând Transilvania între
regiunile cu cele mai numeroase microdepre
siuni intramontane din Europa. Pe versantul
vestic al Carpaţilor Răsăriteni asemenea
depresiuni se înlănţuie pe o largă fâşie de
teren, care urmează cursurile superioare ale
Oltului, Mureşului şi Tarnavelor, de la nord din
împrejurimile Topliţei până în marginile ţării
Bârsei în sud, iar din Răsărit de la Covasna,
Breţcu şi Bicaz până în depresiunile Odorhe
iului şi a Reghinului.
Î n părţile estice ale teritoriului intracarpatic
reţeaua de aşezări umane însă, în lumina infor
maţiei istorica-arheologice de care dispunem
până acum, este una mai puţin densă. Regiunea
prezintă, înainte de toate, caracteristici clima
tice care în general nu atrag şi nu stabilizează
populaţie. Pe de altă parte, depresiunile intra
montane pot oferi în cuprinsul lor o anume sigu
ranţă vieţii umane, dar aici ele erau situate în
preajma trecătorilor peste Carpaţii Răsăriteni,
care asigurau legătura între spaţiul intracarpa
tic şi cel din estul Munţilor şi din nordul Mării
Negre, dinspre care se scurgeau spre Bizanţ şi
Centrul Europei grupurile de migratori venite
din stepele euro-asiatice.
Nu în ultimul rând, cercetările arheologice
privind perioada secolelor VIINIII - XI/XII au
fost neglijate şi vitregite în zona Covasna
Harghita în ultima jumătate de secol, când şi
arheologia medievală era la începuturile ei,
încât Muzeului Carpaţilor Răsăriteni recent
înfiinţat îi revine ca sarcină ştiinţifică prioritară
impulsionarea cercetărilor de teren, a perie
ghezelor şi săpăturilor arheologice sistematice
privind realităţile din această zonă provenind
din perioada evului mediu timpuriu.2
Repertoriile arheologice întocmite în ultimii
ani indică o realitate demografică variată pen
tru secolele VII-X, după care urmează etapa
pătrunderii ungurilor şi aşezării secuilor aici.
Astfel, în judeţul Covasna au fost identifi
cate până acum vreo 20 de puncte arheologice
(aşezări, cimi tire, fortificaţii), datate în secolele
VII-XI, deci anterior cuccririi maghiare l;ii

venirii

secuilor

în zonă.

materialul ceramic mai ales, plasează aşezările

Dintre acestea doar 5

din zonă în aria
11
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Dridu, caracte-
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ristică secolelor VIII-XL Astfel, ceramica
(vasele) de la Sfântu Gheorghe, Poian (jud.
Harghita)5, de la Cristuru Secuiesc, Eliseni sau
Filiaş (jud. Harghita)6•
Numărul redus al fortificaţiilor în această
zonă denotă faptul că procesul de diferenţiere
socio-economică în perioada secolelor respec
tive nu a cunoscut aici un ritm mai accentuat, el
găsindu-se atunci abia la începuturi. În cele
câteva cazuri se refolosesc fortificaţii din epoci
mai vechi (astfel la Porumbenii Mici, în jud.
Harghita).
În privinţa structurării anumitor forme de
organizare politica-instituţională în aceste teri
torii este de mare utilitate cartarea descoperi
rilor arheologice şi a aşezărilor identificate data
bile în secolele VIII-X, dispunerea lor pe hartă
şi analiza acesteia. A rezultat existenţa unor
concentraţii demografice la izvoarele Tarnavelor
(peste 10 aşezăriy, la izvoarele Mureşului şi ale
Oltului8 şi în depresiunea Covasna-Braşov9,
aglomerări care pot delimita forme incipiente
de organizare teritorial-politică în aceste părţi.10
Ele erau, în orice caz, de dimensiuni mici, ca
număr de aşezări şi din punct de vedere al
extensiunii geografice, şi muiate pe formele de
relief depresionar, existent în zonă. Asemenea
structuri sunt, în general, caracteristice popu
laţiei româneşti şi româno-slave din regiune.
În evoluţia istorică a părţilor estice ale
Transilvaniei se înregistrează o nouă fază odată
cu pătrunderea ungurilor şi încercările de
cucerire a zonei de către regalitatea maghiară în
secolul al XI-lea. Autoritatea regalităţii asupra
părţilor centrale şi răsăritene ale spaţiului
intracarpatic a fost însă una mai mult formală în
secolele XI-XII, fapt arătat de numărul foarte
mic al urmelor arheologice care să ateste
prezenţa aici a vreunui element destinat pazei
de hotar. Descoperirile arheologice şi informa
ţiile oferite de izvoarele narative permit con
cluzia după care primele grupuri de războinici
unguri pătrund în estul Transilvaniei în secolul
al XI-lea, după întemeierea regatului Ungariei
şi începutul extensiunii acestuia spre răsărit.
Regalitatea maghiară se va folosi de alte ele
mente etnice pentru a se înstăpâni în regiune, de
pecenegi şi îndeosebi de secui, pe care îi aşează
aici în secolele XII-XIII. Urmele de populaţie

cursul superior al acestor cursuri de apă la
sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul seco
lului al XIII-lea, în scopul întăririi pazei în
marginile răsăritene ale regatului.
Contactarea acestor părţi de către secui şi
pătrunderea lor în zonă s-a făcut dinspre vest şi
sud-vest, dinspre depresiunile Targu Mureşului
şi a Odorheiului, unde arheologic sunt identifi
caţi că s-au aşezat mai întâi.
În părţile de răsărit ale spaţiului intracar
patic, după împingerea secuilor de către regali
tatea maghiară în bordura interioară a
Carpaţilor Răsăriteni s-a produs, în timp, pro
cesul de secuizare a populaţiei autohtone româ
neşti. Privilegiile şi libertăţile acordate secuilor
de regalitate, forma lor de organizare accentuat
militară, au constituit alte elemente - şi toto
dată instrumente - ale acestui proces etno
demografic. Procesul ca atare, de secuizare/
maghiarizare a românilor din zonă a continuat
până în zilele noastre şi este în desfăşurare, con
secinţă a existenţei blocului etnic secuiesc privi
legiat constituit aici în evul mediu dezvoltat şi la
începutul epocii moderne11 şi a unei politici duse
în acest sens de anumite cercuri.
Drept urmare, aşezările româneşti se
restrâng numeric în Depresiunile Ciuc,
Giurgeu, Odorhei, fiind consistente în Valea
Mureşului, în partea vestică a fostului scaun
secuiesc al Mureşului, unde contactul cu zonele
româneşti de la vest şi nord a contribuit la
menţinerea vechii pânze de populaţie băşti
naşe, românească.
Secuii îşi vor definitiva în secolele XIII-XIV
ca formă de organizare teritorial-politică şi
militară instituţia scăunală, preluată de la
români nu numai de către ei, ci şi de saşii colo
nizaţi de regalitatea maghiară în locul lor.
Primele scaune secuieşti şi totodată cele mai
bine organizate sunt - nu întâmplător - cele ale
Odorheiului şi Mureşului, situate în vestul teri
toriului locuit de secui (şi denumit apoi generic
Secuime), indicând astfel şi direcţia dinspre
care secuii pătrund în părţile de răsărit ale
Transilvaniei. Simon de Keza, când îşi scria
cronica sa - prin anii 1282-1283 - pe baza unor
izvoare narative mai vechi, nota ca fapt de
netăgăduit despre aşezarea secuilor (Zakuli)
între români (Blackis) în "munţii de la margi
nea ţării" (in montihus confinii), cu care s-au
amestecat (unde Rlackis commixti)". Era
reflectată astfel, într-un izvor istoric de prove
nienţă ungurcac;că, situatia etnodemografică
existentă în estul Transilvaniei în răstimpul

secuiască sunt extrem de puţine penlm perioada
anterioară secolului al XIII-lea (în judeţul Har

ghita vreo 10, mai puţine în judeţul Covasna) .
Secuii sunt transferaţi de către regalitate din

regiunea Mureşului Mijlociu şi a 'Iărnavelnr unde se va produce colonizarea sa�ilor- înspre

anterior redactării cronicii lui Simon de Keza,
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Estul Transilvaniei în evul mediu timpuriu (secolele VIII-XIII)
părţile ei răsăritene pentru paza hotarelor
regatului16 au dus la formarea unei pete alogene
pe pânza de populaţie românească a Ţării.
Numărul mic la început al grupului de secui a
rezistat în zonă prin caracterul său compact şi
mai ales ca urmare a rolului militar conferit de
regalitate, în care scop li s-au acordat largi privi
legii economice şi politica-juridice. Factorul
hotărâtor 1-a constituit ridicarea lor la stare
privilegiată, iar sub aspect numeric secuizarea
populaţiei existente în regiune, a românilor în
primul rând, proces derulat continuu în secolele
următoare, până astăzi, cu câteva "vârfuri" ale
acestui proces, înregistrate în chip desluşit de
recensământurile din secolul al XX-lea.

asupra cărei realităţi se insistă şi în Cronica
Pictată de la Viena - de la mijlocul secolului al
XIV-lea - prin reluarea şi amplificarea obser
vaţiei, socotită pe deplin întemeiată13•
Românii din aceste părţi ale Transilvaniei
aveau o organizare politică şi militară proprie,
la 1241 închizând, împreună cu secuii (O/aci et
Siculi), pasurile din Munţii Carpaţi, încercând
oprirea înaintării tătaro-mongolilor în timpul
marii lor năvăliri înspre Centrul Europei.14
Organizarea în cnezate şi voievodate a româ
nilor din estul Transilvaniei era o realitate în
secolele XIII-XIV5•
Aducerea secuilor de către regalitatea
maghiară în Transilvania şi dispunerea lor în

Note
1. Din lucrarea "Românii din Covasna fi Harghita. Istorie.

12. Historiae Hungariaefontes domestic4 ediţia M. Aorianus,
voi. II, Pecs, 1883, p. 70.
13. Ibidem, p. 120. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în vre

Biserică. Scoală. Cultură". de Ioan Lăcătuşu, Vasile
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la Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2002.
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,.Angvstia".
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slavi şi populaţia romanică din Transilvania, Sec. VI-X,
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"
10. NICOLAE EDROIU, Procesul de constituire a formaţiu
nilor statale pe teritoriul României (secolele VIII-XI),
Presa Universitară Oujeană, Ouj-Napoca, 1999, p. 62-71.
11. Vezi mai larg ION 1. Russu, Românii şi secuii. Ediţie
îngrijită de Ioan Opriş, Editura Stiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1990, 296 p.

mea sărbătoririi Mileniului maghiar, când istoriografia
ungară era instrumentalizată politic, pasajul din cronica
lui Simon de Keza privind existenţa românilor în părţile
răsăritene ale Transilvaniei înainte de aşezarea secuilor
aici nu mai putea fi acceptat, recurgându-se la elim
inarea şi anihilarea lui. Astfel, redactorul Buletinului
"
Muzeului Naţional Secuiesc" din Sfântu Gheorghe din
acel timp, Nagy Geza, interpreta pasajul din cronica lui
Simon de Keza referitor la prezenţa românilor (Blacki,
deveniţi în Cronica Pictată de la Viena, V/ahi) în regiune,
la venirea secuilor, în modul următor: aici desigur nu e
"
vorba de rumuni, ci de alt popor, anume de bulgari".
Nagy G., în ,,A Szekely Nemzeti Muzeum Ertesit6je",
Sfântu Gheorghe, II, 1891, p. 210, 213; trad. rom. la Ion
1. Russu, Românii şi secuii, p. 47.
14. JoHANNES LoNGUS DE YPRA, Chronica monasterii S.
Bertini, în catalogus Fontium Historiae Haungariae,
ediţia F. A Gombos, vol.II, p. 1332.
15. ŞTEFAN PAScu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 1, Editura
Dacia, Cluj, 1971, p. 114-115; IoN 1. Russu, Românii şi
secuii, p. 44-37
16. Despre conceptul de frontieră" şi înţelesul lui pentru
"
secolul al XIII-lea vezi recent Serban Thrcuş, ll:ritoriul
"
românesc ca spaţiu-frontieră în secolul al XIII-lea, în
Studia Universitatis Babeş Bolyai", Historia, XLV, 2000,
1-2, p. 3-14.
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Abstract

Eastem Transylvania in the Early Middle Ages - Vlllth-Xlllth centuries
In the historical evolution of the eastem Transylvania, a new phase is recorded with the penetration of the Hungarians and the
atrempts of Hungarian royalty to conquer the area in the Xlth century. The archeological discoveries and the information offered
by the native sources admit the conclusion that the first groups of hungarian warriors reached eastem Transylvania in the Xlth cen
tury, afier the founding of the Hungarian kingdom and the beginning of its expansion eastward. 1he Hungarian roya/ty would use
other ethnic elements in order to tufe the region 1 the petchenegs and especially the Sek/ers, wham it sen/es here in the Xllth and
X/Ilth centuries. 7he traces of sekler popuwtion are extremly few for the period to the Xlllth century (about 10 in the Harghita
District and fewer in the Covasna District).
The faci that the Hungarian royalty brought the seklers in Transylvania and it pwced them in the eastem pans in order to proiect
the borders of the kingdom led to the formation of an allogeneous spoi on the picture of the Romanian popul.ation of the country.
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ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
ÎN SECOLELE XIII-XV*
această teză care, cel puţin pentru secolele
XIII-XIV nu se verifică.
De ce am ales secolul al XIII-lea ca limită
inferioară a cercetării noastre? Răspunsul
rezidă în faptul că orice comunitate umană,
mai mare sau mai mică, dintr-un anumit terito
riu, iese din anonimat în momentul în care dă
naştere unor "elite " capabile să o reprezinte, să
o conducă, şi în acest fel să o facă cunoscută
celor cu care intră în contact. Nu întâmplător,
românii din sud-estul Transilvaniei sunt
pomeniţi în documentele scrise tocmai în acest
frământat secol XIII, datorită rolului activ pe
care şi I-au asumat în viaţa politică, militară,
economică şi socială a zonei.
În secolele XIII-XV nu se găsesc în izvoa
rele contemporane scrise, date privind compo
nenta demografică a sud-estului Transilvaniei
şi, prin urmare, analizele de demografic isto
rică sunt considerabil îngreunate, rezultatele
unor asemenea demersuri fiind supuse relativi
tăţii. Această " situaţie este, aproape generală
pentru întreaga Europă, unde, de asemenea,
între secolele XI-XIV documentele demo
grafice sunt rare, deseori foarte neprecise, de
aceea interpretarea lor e destul de delicată. "2
Cercetarea situaţiei create în urma aşezării
secuilor în sud-estul Transilvaniei în cursul
secolului al XII-lea ne demonstrează faptul că
situaţia românilor trăitori în această zonă la
venirea secuilor era mult mai bună iniţial,
devenind, odată cu trecerea timpului, din ce în
ce mai grea, sfârşind printr-o asimilare previzi
bilă în condiţiile pe care le vom arăta în con
tinuare.
Această situaţie este, de altfel, valabilă şi în
spaţiul transilvan în generaJ.l În acest sens,
menţionăm că în întreaga perioadă parcursă de
maghiari în înaintarea lor în interiorul
Transilvaniei a existat un proces de asimilare a
populaţiei întâlnite: ,,Au fost aserviţi stăpânilor
de domeniu nu numai membrii obştilor săteşti
ale românilor, ci şi o bună parte a ungurilor. În
decursul cuceririlor în general, deci şi a cuce
ririi Transilvaniei, puterea centrală maghiară
aplica concomitent şi alte două metode. Ea

Motto: " Fiecare loc de pe pământ are o
poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea
ca s-o auzi şi trebuie un dram de iubire ca s-o
înţelegi. " (Nicolae Iorga)
Am început redactarea acestei lucrări cu dor
inţa sinceră de a insista într-o manieră sui
generis, fideli principiului sine ira et studio
asupra istoriei românilor din secuime, atât de
vitregiţi de o istoriografie românească, care i-a
neglijat de cele mai multe ori în favoarea unor
abordări generale ori generalizante ale spaţiului
transilvan în ansamblu, ale Transilvaniei de sud
est în particular, promovând demersuri istorice
vizând mai ales comunităţile secuieşti din zonă.
Cercetarea noastră vizează tocmai comu
nităţile româneşti din aşa-zisul " Ţinut al
Secuilor" , în intervalul dintre începutul secolu
lui al XIII-lea şi sfârşitul secolului al XIV-lea,
perioada maximei prezenţe româneşti în viaţa
politică, militară, socială şi economică a
Transilvaniei, alături de secui, saşi şi unguri, dar
şi a asimilării treptate în cadrul populaţiei
secuieşti, perioada când şi-au asumat un rol
activ în cadrul istorici regiunii.
În legătură cu cele de mai sus, ni se pare
firesc faptul că pentru români, ca de altfel şi
pentru secui, nu a fost necesară reglementarea
expresă, printr-o diplomă de exemplu, a statu
tului lor faţă de regalitatea maghiară, întrucât
drepturile, libertăţile şi privilegiile primilor
rezidau din autohtonismul acestora ca supuşi ai
autorităţii centrale maghiare, iar secuii erau
oricum consideraţi o comunitate liberă.
"Românii intracarpatci nu pot fi priviţi nici o
singură clipă ca o entitate cu istorie globală. Ei
au fost regnicolari cu datorii şi libertăţi proprii
stărilor ori teritoriilor (comita te, districte,
scaune) de care aparţineau. Trecutul lor istoric
este deci serios fracturat şi neuniform. " 1
S-a vorbit în istoriografia românească relativ
la statutul de inferioritate al românilor tran
silvăneni în general, al celor din sud-estul
Transilvaniei în particular. Vom încerca, prin
intermediul studiului nostru, să nuanţăm
*Din

lucrarea

Violcta Pătrunjel;

,.Romanii din Cov<tsmo �i
in pregătire pentru tipar

Istoric. Biserică. Sco<tlă. Cultură" de Ioan T .iidiluşu,
Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2002.

Harghita.
la
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Vasile

Le.chinţan,

ANTON CoşA
solicita colaborarea altor populaţii şi încerca să
atragă de partea ei conducătorii locali, cnezii şi
voievozii. Aceştia din urmă, fiind deja diferen
ţiaţi substanţial faţă de membrii obştilor săteşti
ale românilor şi tinzând să devină stăpâni feu
dali în adevăratul înţeles al cuvântului, au fost
-cel puţin unii dintre ei - de acord să facă şi
cauză comună cu noua stăpânire pentru a-şi
menţine situaţia privilegiată. "4
În sud-estul Transilvaniei se va manifesta
însă un proces de asimilare cu caracteristici
aparte, chiar dacă vor exista şi asemănări cu
procesul similar din restul Transilvaniei.
Această nunaţă particulară de asimilare este în
strânsă legătură cu evoluţia specifică a teritori
ului în care are loc.5
O parte a secuilor şi românilor va intra de
altfel în rândurile nobilimii, contribuind în
acest fel la creşterea numerică şi calitativă în
acelaşi timp a ungurilor din Transilvania, căci
" nu vom găsi cu uşurinţă la ungurii din
Transilvania însuşiri ca ale celor care se trag din
secuii sau românii maghiarizaţi. "6
Urmărind pa hartă aşezarea secuilor, obser
văm că ocupă în aşa-zisul " T inut al Secuilor" , în
general zonele depresionare, care, nu întâm
plător, sunt în mare parte pline cu toponime de
origine românească,' fapt care demonstrează
că şi aceste locuri au fost iniţial populate de
români, astăzi secuizaţi.
Că secuii au fost colonizaţi într-o regiune
locuită de români este sigur. De acest lucru nu
se îndoia nici istoricul P. P. Panaitescu care, cu
ani în urmă făcea următoarele precizări:
"Românii rămaşi în această regiune au pierdut
limba lor şi s-au ungurizat. Dovada că în
secuime au existat sate româneşti peste care au
venit secuii, este în numirile de locuri, care
chiar în regiunile locuite numai de secui sunt în
cea mai mare parte de origine românească. De
asemenea, din portul secuilor, din felul lor de a
clădi casele se vede lămurit că au suportat o
însemnată şi veche înrâurire românească, până
ce nu impuseseră încă limba lor populaţiei
băştinaşe româneşti. " 8
Interferenţa dintre români şi secui a fost de
la început una deosebit de pronunţată. "Numai
când un popor se contopeşte în altul, lasă urme
atât de adânci în viata socială? politică1 în
limbă, port, ocupaţiune şi obiceiuri, cum le
vedem împrumutate de la rom âni la secui. "•
Tot de la români au împrumutat secuii �i
alfabetul. Nu întâmplător, o cunoscutii cronică
maghiară spune că după venirea ungurilor în
Panonia, s�cu ii au primit o parte din ţ a ră dar

" nu în Câmpia Panoniei, ci în munţii de mar
gine, unde au avut aceeaşi soartă cu românii.
De aceea, amestecaţi cu românii, ei se folosesc
de literile acestora. " 1 0
" Locul unde au trăit secuii împreună cu
românii nu interesează prea mult în contextul
de faţă, deoarece, atât în zona de la poalele
Munţilor Apuseni (unde a fost o vreme graniţa
de est a Ungariei şi unde sunt consemnati o
vreme secuii), cât şi în regiunea Carpaţilor de
Curbură (unde s-a mutat graniţa Ungariei în
jur de anul 1200 şi unde s-au stabilit, în fine,
secuii), izvoarele îi pomenesc şi pe români. " 11
Interesant şi sugestiv în acelaşi timp ni se
pare şi faptul că " una din cele mai puternice
afirmări ale originii romane a românilor vine
din partea cronicarilor maghiari (Anonymus şi
Simon de Keza). În aceste cronici, anterioare
întemeierii ţărilor române, nu se poate sesiza
un ton de ostilitate faţă de români. În această
perioadă, statul maghiar nu suprimase încă
autonomiile locale, iar românii din Transilvania
au aceleaşi drepturi cu ungurii şi saşii; se
întrevede chiar începutul unei evoluţii spre o
«Universitas Olachorum». "'2
Î n epoca arpadiană, dar şi o bună vreme
după aceea, românii din sud-estul Transilvaniei
s-au menţinut şi ei într-o situaţie de "egalitate
constituţională" 13 faţă de secui, unguri şi saşi.
Deloc întâmplător, credem noi, în această
perioadă nici un document, fie el particular ori
oficial nu-i arată pe români ca fiind lipsiţi de
drepturile regnicolare ori de obiceiul pământu
lui (jus valachicum consuetudo Valachorum �i
situs Valachiae14).
Prezenţa românilor în sud-estul Transilva
niei la venirea secuilor este atestată (insistăm
asupra acestei realităţi) de o multitudine de
surse: arheologice, documentare, confesionale,
etnografice'5, antroponimice 16, toponimice etc,
populaţia secuiască având în decursul timpului
"cele mai intense legături şi amestecuri etno
lingvistice, de influenţări reciproce cu
românii" ", fapt care 1-a determinat odinioară
pe unul din marii noştri istorici să afirme: "cu
secuii avem o simbioză, adecă o viaţă împre
ună; cu ungurii numai o vecinătate. Deosebirea
este esenţială. " '8
Qg�ym�ntsh; mollkvlllc vi1.�nd �ud=@§tul
pomen�se alături de secui şi pe
români având atr ibu ţi i militare, politice, eco
nomice, pe care nu le puteau primii decât din
partea regalităţii arpadicne. ,.
Într un document d in 1222 se vorbc�te de
"ţara sccuilor sau a românilor («per terrom
Transilvaniei

,

-

,
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Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV

apare veridică, lucru întărit de documentele
vremii. În acest sens, amintim de documentul
din anul 1291, în care se arată: "cum nos uni
versis nobilibus, Saxonibus, Siculis et Olachis
in partibus Transsylvaniae... congregatione
cum iisdem fecissemusm' şi pe cel din 1355,
unde citim: "in congregatione nostra generali
universis prelatis, baronibus, nobilibus,
Siculis, Saxonibus, Olachis. . . in partibus
Transyilvanis constitutis. "30
Putem vorbi astfel de existenţa în sud-estul
Transilvaniei a unui statut de egalitate între
români şi secuP1, care a favorizat, de altfel,
asimilarea primilor, lucru confirmat de docu
mentele ulterioare din care nu mai reiese acest
statut de egalitate, fapt care ne demonstrează
că secuizarea era avansată. " După 1355,
prezenţa românilor nu mai este consemnată în
mod direct în adunări, dar nici nu este exclusă
până în deceniul IV al secolului XVI, când
există indicii clare că românii fuseseră îndepăr
taţi ca entitate dintre factorii politici ai ţării. "32
În legătură cu "procesul de secuizare"33 care
a avut loc în sud-estul Transilvaniei, s-a vorbit
destul de puţin până în zilele noastre. Precizăm
aici că acesta a fost unul natural, firesc în con
diţiile unui spaţiu de interferenţă pe multiple
planuri, favorizat însă de condiţiile speciale
politice, militare, economice şi sociale din
zonă. Iniţial, a avut loc la nivel individual. În
secolele XIII-XV nu oricine putea deveni
secui, aspect trecut de multe ori cu vederea, ci
doar acela care făcea dovada prestării unui ser
viciu în schimbul căpătării acestei calităţi.
Fenomenul "secui" avea, prin urmare, şi o
altă accepţiune, nefiind doar un etnonim oare
care, ci arătând şi o însuşire, o calitate privilie
giată, obţinută în schimbul anumitor servicii,
de regulă militare ori economice. Astfel, în
anul 1346, găsim o "scrisoare de ocrotire a
regelui Ludovic «Întâiul» pentru Pavel, fiul lui
Dominic, fiul lui Solomon de Senyo, cu privire
la faptul că, atunci când s-a pus la îndoială
insusirea lor de secui (subl. n.), numitul rege,
nerecunoscându-i pe aceia ca secui, a poruncit
capitlurilor din Strigoniu şi din Agria să facă o
cercetare în această privinţă. Învederându-se,
în urma acestei cercetări, însuşirea lor de ade
văraţi şi neîndoielnici secui, a lăsat ca să nu fie
datori a înfăţişa nicăieri privilegii date în
această privinţă şi să li se îngăduie a se aşeza în
chip slobod unde vor voi. ":><
Iată cum sccuii erau în secolele XII-XIV

Siculorum aut per terram Blachorum», «per
Sicuroum terram aut Blachorum» ). Această
«ţară» a românilor este o rămăşiţă a «pădurii»
lor şi pomenirea ei alături de «ţara Secuilor»
arată o asimilare a celor două regiuni sub
raportul constituţional al autonomiei. "20
În anul 1301 este pomenit cneazul Ursul,
care " administrează, după o datină de la regii
mai vechi, un «Sat românesc» (viUa o/achalin)
(Memorus tidelitatis et obsequiorum servicio
rum, sub quibus a predecesoribus nostris
Hungariae regibus terra relicti et donatii
tinere) ."21
Într-un document22 din 23 iunie 1250, care
aminteşte o întâmplare din 1210, se vorbeşte de
o oaste condusă de comitele sibian Joachim,
formată din saşi, români, secui şi pecenegi.
Dintr-o ştire din 1241, inserată în cronica fran
ciscanului Paulin de Venaţia, se arată că
românii şi secuii " au închis trecătorile, pentru
ca tătarii să nu poată trece prin ele. "23 De
asemenea, în 1260 "secuii şi valahii (Siculorum
quoque et Ba/achorum) sunt menţionaţi în
armata regelui Bela. "2' "A doua mare invazie
tătară în Regatul ungar, cea din 1285, a fost un
nou prilej de manifestare a rolului militar al
românilor, care, împreună cu secuii şi cu saşii,
au fortificat pasurile munţilor, îngrunând con
siderabil mişcările invadatorilor. "25
"Alături de obligaţiile militare se aflau cele
fiscale care, împreună, defineau statutul
românilor şi constituiau contravaloarea
autonomiei lor străvechi, similară celorlalte
autonomii ale variatelor popoare cuprinse în
Regatul ungar. Pe plan de egalitate apar
românii alături de secui şi se saşi într-unul din
actele emise de Bela IV în favoarea Arhiepis
copiei de Strigoniu, prin care îi reconfirma un
şir de venituri dăruite de întemeietorii regatu
lui: «de asemenea - aminteşte actul regal - să
aibă dreptul de a strânge dijmele din veniturile
regale, din partea secuilor şi a românilor, dijme
în vite mari, mici şi în oriceferl de animale,
afară din darea de pământ a saşilor, dar să aibă
dreptul de a lua de la românii de oriunde şi de
la oricare dintre ei, dijmele obişnuite a se plăti
în Regatul Ungariei . . . »26• Nici o discriminare
nu transpare în acest însemnat document. "27
Într-un act din 1256 se spune că românii şi
secuii dau dijma vitelor ("Decima Siculorum et
B/achorum '118) .
În concordanţă cu cele de mai sus, posibili
lct�l! J?�!"ţ!�ipării românilor, în �encral, a celor
din sud-estul "Iransilvaniei, în particular, la sis
lcmul polilic al voievodatului şi regalităţii, ne

mai pudn o etnlc dcc�i: o profes;iinc: "servieiii§J
regio. ms lhcrnai drepturile şi privilegiile de care
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băştinaşi. "46 Au existat, în forme mai mult sau
mai puţin compacte, deşi şi acestea au suferit o
puternică contaminare cu elemente secuieşti
(de exemplu dialecte le), doar comunităţile
româneşti situate, prin forţa împrejurărilor, la
marginea " ţinutului secuiesc. "47
Iniţial, toate comunităţile româneşti în care
s-au aşezat secui sau care aveau în vecinătate
secui, ori erau înconjurate de secui, s-au consti
tuit în comunităţi de graniţă. Încetul cu încetul,
acestea au fost " absorbite " de comunităţile
secuieşti, nemaiavând posibilitatea de a intra în
contact cu cei de acelaşi neam cu ei.48
Această convieţuire dintre români şi secui în
sud-estul Transilvaniei a dat naştere unui
fenomen în strânsă legătură cu procesul de
secuizare, anume " fenomenul ceangău. " În
condiţiile în care, în cursul procesului de asimi
lare, unii indivizi (români) nu reuşeau iniţial să
se identifice total cu etnia secuiască, din
diferite motive, erau denumiţi "ceangăi."
Nu întâmplător, spaţiul originar al termenu
lui "ceangău" a fost sud-estul Transilvaniei.
Forma primară a termenului am găsit-o în
maghiarul "csang"4\ cu variantele "csangani ",
"
"
"csangodni 50, "elcsangooni , cu înţelesul de
"
"
" străin , "înstrăinat 51, arătând deci o însuşire,
o calitate, fiind, cu alte cuvinte, un nume cali
tativ. Acesta era folosit de către secui pentru a
desemna iniţial pe cei care nu erau secui, unii
dintre ei aspirând însă la această calitate, cum
era cazul românilor, la un moment dat.
Din secolul al XV-lea, o parte a secuilor care
îşi pierd privilegiile specifice şi sunt nevoiţi să
emigreze în Moldova ori în în alte zone, vor fi
şi ei denumiţi "ceangăi. " Verbul "csang6dni "
sau "elcsang6dni" înseamnă tocmai " a părăsi
pe cineva sau ceva, a te înstrăina de cineva sau
de ceva ce ţi-a aparţinut. "52
De fiecare dată, termenul "ceangău" era
raportat la individ şi nu la o comunitate anume,
lucru firesc având în vedere faptul că individul
era cel care primea acest nume calitativ, nu
comunitatea din care făcea parte, în condiţiile
în care secuizarea avea loc, după cum am
amintit mai sus, tot la nivel individual. Asupra
acestor probleme am mai insistat, de altfel, şi
cu alte prilejuri.53

se bucurau secuii vor fi mai târziu unul dintre
mobilurile secuizării românilo� în condiţiile în
care regii angevini vor renunţa "la formulele de
supunere practicate de predecesorii lor, regii
arpadieni, în favoarea unor modele pe care le
aduseseră cu ei din Apus, modele care preve
deau raportul direct al fiecărei feudal cu suve
ranul său, raport formulat uniform, nu în vari
ante teritoriale ori de alte tipuri. Fără confir
marea, de regulă scrisă, a acestui raport, nici un
feudal, indiferent de ce religie era, nu era
recunoscut ca atare. "37
Nu întâmplător, prin urare, regalitatea
angelină fiXează în scris în cursul secolului al
XIV-lea şi "sarcinile militare ale secuilor"38,
limitând tot mai mult autonomia administra
tivă şi juridică a secuilor, sentinţele fiind
apelate, deseori, la rege.
Secolul al XV-lea aduce schimbări şi în
structura proprietăţii în sud-estul Transilvaniei,
în sensul împroprietăririi unor nobili maghiari
pe pământurile secuilor şi, implicit, o restrân
gere a drepturilor acestora din urmă39 de către
voievodul Transilvaniei, determinând emigrări
ale secuilor în Moldova şi Tara Românească.
Astfel, ei cer într-un lung şi detaliat memoriu40,
în decembrie 1492, regelui Vladislav al II-lea,
schimbarea voievodului Transilvaniei de atunci,
anume Stefan Bâthory, datorită faptului că
acesta din urmă le restrânsese foarte mult
drepturile şi privilegiile specifice, în caz contrar
ameninţând cu emigrarea în Moldova.
Prestarea serviciului militar de către secui
apare ca o obligativitate la începutul secolului
al XV-lea, lucru confirmat documentar"\ în
aceeaşi perioadă apărând şi judecătorul regal
(judex regiusj42•
Iată cum, pe cale de consecinţă, în condiţiile
instaurării dinastiei angevine s-a înrăutăţit atât
situaţia românilor cât şi a secuilor din sud-estul
Transilvaniei. " Iobăgia, sub dinastia angevină,
devine o instituţie de drept. Or, iobăgimea
aceasta, cu atâtea îndatoriri, supusă tuturor
asupritorilor, se compunea în majoritatea ei
din români. "43
Procesul de secuizare a românilor din sud
estul Transilvaniei s-a produs lent, dar contin
uu, pe cale paşnică şi naturală. " În veacurile
XIV şi XV, Românii băştinaşi . . . s-au con topit

Insistenta noastră a fost în

tlBPiiită mă� veche de

in mil11il1iEEuia§cit" Cum �m :tmintit m:Ii !iUţ;,
..

consonanţă

a reconst itui

cu

istoria

românilor din sud-estul Tiansilvaniei, "împie
dicaţi aşa de multă vreme, aproape două
milenii, de a ieşi la plină lumină a publicităţii.
Căci, istoria Românilor din Ardeal trebuie
scrisă sat de sat, cu prut::ţii şi ţăranii lor, ca să se

documcncle nu-i mai menţionează în mod
pe românii din secuime. "Ici colea se
ivesc nume sporadice de români cu nume de
botez săcuiesc . "4l "Sporadic ati mai dăin uit şi
m ai târziu mici insule izol a te de Români

expres

,

. .
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Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV
ungar, orgolios: " Când veţi sărbători şi voi o mie
de ani de la venirea voastră ?'?: "Noi suntem de
aici!ms

vadă că am fost şi cum am fost"S4, răspunzând
astfel, într-o manieră sui generis, asemenea
ţăranului român ardelean de odinioară (între
bat de nobilul maghiar, la mileniul statului
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Abstract

South-Est Transylvania Romanians in the XI/Ith-XVth centuries
This anicle deals with the Romanian communities from the so ca/led "Sek/ers Land " between the beginning of the XI/Ith cen
tury and the end ofthe X/Vth centwy, a period of maximum Romanian presence in the politica� military, social and economic life
of Tansylvanian Saxons and the Hungarians but also a period of the gradual assimilation among the Sekler population, when the
Romanians assumed an active role in the history of the region.
The research of the situation created as a result of the Sek/ers'settling down in south -eastem Transylvania in the X//thcentury
proves the faci that the situa/ion ofthe Romanians who were living in that area when the Sek/ers come was much better at the begin
ning and in time it worsened ending in a predictable assimilation. The presence ofthe Romanians in the south -east ofTransylvania
when the Seklers carne is attested by a great number ofsources: archeologica� documentary, confessiona� etnographica� anthro
ponymica� toponymica�etc.;the Sek/er population having in time , the most intense ethno-lingvistical connections andblendings,
and mutual influences with the Romanians.
This cohabitation between the Romanians and the Sek/ers in south-eastem Transylvania gave rise to a phenomenon strongly
connected to the process of Seklerization, co/led the "Csango phenomenon" . When for various reasons , some individuals
(Romanians) didn't succeed at first in identifying themselves totally with the Sek/er ethnic population during the process of assimi
lation, they were ca/led "Csango."
From the X/Vth centuy, a pan of the Sek/ers who Iose their specific privileges and are forced to emigrare to Moldilvia or to other
areas wi/1 also be called "Cstingo". The verb "csangOdni or elcstingodnt means emctlly "to leave somebody or something, to become
enstranged from something or somebody that belonged to you."

Drd. Anton Coşa
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DESPRE EVOLUŢIA SECUIZĂRII ROMÂNILOR
DIN ARCUL CARPATIC
cuţiile pe această temă între diferiţi istorici, a
căror sursă - îşi exprimă părerea - constă în
aceea că tradiţia în legătură cu originea bunică
s-a păstrat trunchiată şi răstălmăcită chiar în
cronicile vechi şi în lipsă de date, unii autori au
ajuns să-i socotească drept un trib al pecene
gilor, alţii al cumanilor, sau chiar evrei rătăci
tari, urmaşi ai celor din Vechiul Testament. P.
Hunfalvy, un bun cunoscător al problemeP,
ajunge la concluzia că secuimea, în ansamblu,
s-a format din populaţii de origine variată:
majoritatea unguri, slavi, pecenegi, cumani,
valahi. Atare varietate de neamuri a fost însă
transformată în unguri din punct de vedere
politic naţional, iar din cel social şi politic în
secui prin efectul nivelator al vremii.
La rândul lor, istoricii secui - dintre care amin
tim unul de dată relativ recentă, Szâdeczky
Ludovic, care a publicat o lucrare intitulată A

Pe secui îi întâlnim în Transilvania, voievo
dat autonom în cadrul regatului ungar, din
secolele XII-XIII, când au fost aşezaţi pentru
apărarea graniţei estice a acesteia, înspre
Moldova, într-o vreme a migraţiilor târzii. În
cronicile vechi ungare, printre care şi cea a lui
Anonymus, Gesta Hungarorum, se vorbeşte
despre secui, arătându-se că sunt un neam
aparte şi că la venirea ungurilor din stepele
Eurasiei, secuii, care ajunseseră înainte în
Panonia, au ieşit în întâmpinarea lor în Rutenia
şi, după ce au ajuns în Panonia, la 896, au con
vieţuit acolo timp de două secole, împru
mutând limba maghiară şi apoi religia catolică.
Anexarea Transilvaniei la renăscuta Ungarie,
în 1867, a adus şi pe secui în graniţele regatului
ungar. Existenţa lor în Transilvania şi mai ales
manifestarea secuilor ca neam aparte de cel
maghiar, deşi aveau aceeaşi limbă şi credinţă, a
ispitit pe destui istorici unguri să se ocupe de
originea etnică a secuilor. Unii istorici au
demonstrat în lucrările lor că secuii sunt de
neam aparte faţă de unguri. Alţii, căutând să se
încadreze în eforturile oficialităţilor ungare de
a spori numărul redus al ungurilor în Transilva
nia, s-au străduit să confirme că secuii sunt de
aceleaşi neam cu ungurii. Nenumărate lucrări
şi articole au inundat istoriografia ungară
despre controversata problemă a originii etnice
a secuilor. Tocmai controversele confirmă fap
tul că secuii sunt un neam aparte de cel maghiar.
Ceea ce a mărit confuzia şi a dat naştere con
troverselor dintre istorici a fost şi numele de
secui al acestui neam, care a apărut deopotrivă
în cronicile vechi ungare şi în legislaţia
Principatului Transilvaniei, confirmând precis
existenţa în teritoriul intracarpatic a maghia
rilor, secuilor şi saşilor ca neamuri diferite.
Marele lexicon PALLAS, ocupându-se de
originea secuilor, publică un extras din lucrarea
istoricului ungur dr. Sebestyen Gyula, sub titlul
Szekelyek eredete (Originea secuilor). Autorul
plecând de la ceea ce susţin şi cronicilor vechi,
între care şi cea a lui Anonymus, arată că secuii
ar fi resturile unui grup de vreo 3000 de huni,
scăpaţi din vechile războaie şi care s-ar fi aşezat
în Câmpia Ciglci. J .a venirea ungurilor, i-ar fi
întâmpinat şi au forma t avangardu acestora în
cucerirea noii patrii. Autorul prezintă şi dis-

szekely nemzet tortenelm� regesze� termeszetrajzi
es nepismei szempontb6l (Deschiderea pămân
tului secuiesc din punct de vedere istoric, arhe
ologic, geografic şi etnografic). El atestă etnic
itatea secuilor ca fiind aparte de cea ungară,
astfel "Descrierea secuimii" este una din cele
mai perfide de a se falsifica situaţia etno
lingvistică a unui teritoriu, întrucât graful, prin
optica unui "patriotism " exclusivist, nu putea
vedea românii din secuime (e adevărat, minori
tari pe lângă secui) decât dacă "îi înşirăm între
fraţii noştri secui" .
Încheiem succinta incursiune în problematica
originii controversate a secuilor cu semnalarea
unui document care aparţine fondului arhivistic
al Tratatelor de Pace de la Paris din 1919-1920,
în care se menţionează naţionalitatea secuiască
aparte de cea maghiară. În art. 1 1 al natatului
de Pace semnat de România cu Austria în 10
decembrie 1919, privitor la minorităţile naţio
nale, se vede în mod expres că România con
simte să acorde, sub controlul statului, comu
nităţilor secuilor şi saşilor din Transilvania
autonomia locală în ce priveşte chestiunile reli
gioase şi şcolare. Puterile Aliate cunoşteau fap
tul că cele două naţionalităţi formau comu
nităţi etnice aparte, deosebite de cea maghiară.
.. .. ..

În timpul dlt au stat în Panoni a, secuii au
fost folositi de rt:gii unguri în războaiele purtate
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în apus ca trupe de avangardă şi ariergardă, iar
la începutul secolului al XII-lea, când s-a pus
problema definitivării cuceririi Transilvaniei, ei
au înaintat spre est, pe văile Someşului şi
Mureşului, ajungând la sfârşitului secolului XII
şi la începutul secolului al XIII-lea în ţinutul
locuit de ei şi în prezent, sud-estul Transilvaniei.
În teritoriile de la răsărit de Carpaţii Orientali
se aflau atunci alţi migratori târzii, cumani, apoi
vor veni tătarii, aşa că secuii, în urma unei
înţelegeri cu regalitatea ungară, au rămas din
coace, cu misiunea de a apărea graniţa estică a
Transilvaniei, rol pe care-I avuseseră înainte în
Bihor, când se aflau la începutul expansiunii lor
în teritoriul românesc intracarpatic. În schimb,
li s-a recunoscut modul de viaţă şi obiceiurile,
în secolul al XIV-lea acordându-Ii-se şi unele
privilegii economice.
Organizaţii milităreşti, secuii s-au aşezat
peste românii băştinaşi. Prezenţa românilor în
arcul carpatic este dovedită de documentul
care spune că în 1210, o oaste condusă de comi
tele Sibian Ioachim era formată din saşi, secui
şi pecenegi. Într-altul, din 1241, aflăm că,
împreună cu secuii (Oiaci et Seculi), locuitorii
de lângă Carpaţi au închis pasurile pentru a
opri trecerea tătarilor. Se constată că, la
aşezarea secuilor, românii aveau o organizare
politica-administrativă, altfel nu ar fi putut
întreţine formaţiuni militare. De altfel, secuii,
neam aparte şi izolaţi de unguri, n-au stăruit
asupra faptului că românii ar fi "venetici " .
Problema aceasta a fost inventată de oligarhia
maghiară, în scop politic. Chiar şi Diploma
Ieopoldină din 4 decembrie 1691, prin care se
stabilesc principiile după care urma să fie
condusă Transilvania în cadrul Imperiului
Habsburgic, se afirmă că secuii sunt un neam
aparte (punctul XIV): " Secuii, un neam foarte
războinic de oameni, sunt scutiţi şi în viitor, ca
şi până acum, de toate prestaţiunile, de orice
îngreunări cu orice încartiruiri pentru iarnă ori
pentru vară, de zeciuielile ori de prestaţiunile
pentru bunurile pe care le posedă cu datoria de
insurecţiune. În schimb ei rămân datori a face
pe socoteala lor proprie servicii de război pen
tru apărarea patriei, dar totuşi aici nu socotesc
ţăranii sau supuşii secui" . Deci, drepturile
acordate în trecut şi recunoscute şi întărite prin
această diplomă se referă la nobilii secui, nu
şi la ţăranii secui, care ro bo tL: a u laolaltă cu

cipat sub suzeranitate otomană, precum şi între
1688 şi 1867, sub stăpânirea Austriei, secuii
n-au făcut parte din naţiunea ungară. Nici o
oficialitate din acest interval de timp nu-i con
sideră maghiari, ci un neam aparte, aşa cum îi
considerau de altfel şi legile ţării.
Până la începutul secolului al XX-lea, toate
încercările guvernelor ungureşti de a-i integra
pe secui în naţiunea ungară, au rămas fără
rezultat. Mai mult chiar, secuii au emigrat
necontenit în celelalte două ţări române. Numai
în anul 1902 au emigrat în România, din cauza
lipsurilor de tot felul, peste 12000 de secui, fapt
care a contribuit la declanşarea unei ample
campanii în scopul "salvării secuilor" de Ia
romanizarea prin emigrări. Se urmărea tăierea
oricăror legături ale secuilor cu România şi
atragerea lor spre Ungaria. În recensămintele
oficiale ungare din perioada dualismului
(1867-1918), secuii, pe criteriul limbii vorbite,
au fost înglobaţi în rubrica ungurilor, deci nu
mai apar ca naţionalitate aparte. Scopul a fost
de a mări numărul ungurilor atât pentru
Ungaria, cât şi pentru Transilvania.
Pentru a vedea cât de supărătoare era situa
ţia etnografică a ungurilor, ceea ce a determi
nat guvernele de la Budapesta să comită falsuri
şi măsluiri în operaţiunile de recenzare pe teren
şi pentru a înfăţişa exact numărul maghiarilor
în Transilvania, fără înglobarea secuilor în
totalul lor, în tabelele statistice din 1880, 1900
şi 1910 (cele patru recensăminte oficiale, reali
zate decada! în Ungaria, în epoca dualismului 
M.R.) am separat numărul secuilor, operaţie
posibilă, întrucât în judeţele Ciuc, Odorhei şi
Trei-Scaune şi o parte din Mureş - Turda, în
care se aflau 426 comune mixte, locuite numai
de secui şi români, cifrele indică în realitate
secui, nu maghiari.
Astfel, în recensământul din 1880 se aflau în
cele 3 judeţe (comitate) ale fostului Mare
Principat al Transilvaniei (fără părţile vestice:
Banat, Crişana şi Maramureş - M.R.):
1.146.611 ROMÂNI, 235.155 MAGHIARI ŞI
353.027 secui (în acest număr cuprinzându-se şi
românii secuizaţi). În recensământul din 1910,
situaţia se prezenta astfel: 1.472.021 români,
476.561 maghiari şi 441.658 secui (şi români
secuizati). Fenomenul deznaţionalizării româ

Atât în timpul voievodatului lransilvaniei,
autonom în cact m l regatului ungar pilnă la
1541 , cât şi între 1541 şi 16MM, când a fost prin-

căsătoriile mixte.
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În reccnsămânul din 1890, ll.lc cămi date
sunt interpretate de Balog Pal', în cele patm
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judeţe se aflau 97200 români, 367.839 secui şi
în parte din Mureş - Turda 47.602 maghiari. În
recensământul din 1910 numărul secuilor sre
de 441.656 de suflete, dintre care cel puţin între
25-40% proveniţi din români secuizaţi•.
Separaţi de Ungaria propriu-zisă prin masa
compactă de români, secuii au gravitat din punct
de vedere economic vreme de secole, spre
ţările române Moldova şi Ţara Românească,
unde au emigrat în timp 150.000 - 200.000 din
tre ei, spre a scăpa de exploatarea latifundiilor
maghiare. Orice încercare a oficialităţilor
ungare de a-i deznaţionaliza, până în 1918, a
fost sortită eşecului.
Abia după 1918, în statul român, secuii s-au
declarat maghiari, formal şi instantaneu,
renunţând Ia afirmarea originii etnice. Între
1940-1944, când au ajuns din nou sub stăpâ
nirea Ungariei, ca urmare a Dictatului de la
Viena, secuii s-au declarat din nou naţionali
tate aparte de cea maghiară. În 1945, odată cu
revenirea Transilvaniei de nord-est în cuprinsul
României, secuii s-au declarat iarăşi maghiari,
din nou renunţând Ia originea lor etnică, astfel
declarându-se cu ocazia recensămintelor care
au avut loc în România postbelică, inclusiv în
cel din 1922, cel mai recent.
Amestecul social-etnic, de mari proporţii, s-a
produs de o îndelungată perioadă de timp în
zona Secuimii. La începutul secolului XX feno
menul deznaţionalizării românilor era foarte
avansat, aproape încheiat în unele localităţi,
dar vestigiile documentare ale românimii în
declin erau vizibil peste tot " . . . acei ungurizaţi
din punct de vedere al limbii şi în bună parte ca
religie se consideră încă mereu români. Cărţi şi
însemnări bisericeşti, biserici dărăpănate şi
rămase fără nici unul sau puţini şovăielnici
credincioşi cimitire părăsite cu cruci de lemn
putrezite şi amintirile oamenilor mai stau măr
turii ale trecutului românesc. Integrarea
decurge încet, dar sigur, asemenea cursului
liniştit al apei care surpă malul. . . " 5 Dispăreau
localurile de cult, se dezagregau comunităţile
confesionale, era uitată limba românească, dar
conştiinţa obârşiei şi puternica legătură instinc
tivă cu legea (credinţa) românească persistau
prin generaţii6• Procesul deznaţionalizării şi
amestecului a fost în Secuime îndelungat, con
tinuu, prea puţin tulburat de rezistenţe ori
reacţiuni din partea victimelor, era o luptă
liniştită având ca urmare contopirea înceată,
neobservată, a românilor între secuF".
Elementul popular - rustic românesc era con
tinuu resorbit (cel putin pe plan lingvistic şi eul-

tural) de naţiune dominantă maghiarofonă,
care fusese iniţiat - la ocuparea teritoriului şi
încă prin veacurile XIV-XV - desigur o
minoritate, mănunchiul de secui cum spunea
un scriitor ungutt.
Procedeele, mecanismul, etapele maghiari
zării (secuizării) din Secuime ar trebui să fie
identificate şi analizate, pornindu-se de la reali
tăţile istorice vechi, documentele veacurilor
XIII, XV, XVI. Este vorba de un sistem de
măsuri şi o politică urmată conştient şi perse
verent în zona ocupată din estul Transilvaniei
de către coloniştii secui maghiarofoni care erau
- cel puţin din veacul al XVII-lea - majoritatea
în cuprinsul scaunelor corespunzând judeţelor
de mai târziu Ciuc, Trei Scaune, Odorhei,
Mureş. Ei reprezentau forţa politică şi eco
nomică determinată, conducătoare, dominantă
nu numai politic şi social-economic, ci şi cultu
ral, ecleziastic etc., având organizaţii bisericeşti
mult superioare, susţinute de magnaţi şi de
stat, cu o bază materială puternică şi mult pres
tigiu, faţă de resursele modeste şi sărăcia cro
nică românească a modestelor bisericuţe
săteşti de lemn, susţinute din contribuţii ale
enoriaşilor sărăciţi şi împilaţi. Începând din
veacul al XIX-lea, în lupta contra elementului
românesc din Ungaria, a guvernelor şi parla
mentului de la Budapesta şi în continuare a
celor trei biserici ungureşti (catolică, calvină,
unitariană), la care se adaugă organizaţii cul
turale (precum celebra EMKE, înfiinţată în
1885 Ia Cluj, în inima Ardealului, pentru
maghiarizarea românilor - M.R.) şi social-eco
nomice (Szekely kirendeltseg, cu sediul la
Targu-Mureş, 1874).
Cu precădere din a doua jumătate a veacului
al XIX-lea, în perioada aşa-numitului dualism
(alianta austriecilor cu ungurii împotriva
naţionalităţilor din Austro-Ungaria), nobilimea
şi burghezia ungară au dezlănţuit în Ungaria şi
Transilvania o acţiune de deznaţionalizare a
populaţiei autohtone pe scară largă, perseve
rentă, abilă. Prin faimoasa lege XLIII, votată
de dieta Ungariei şi sancţionată în anul 1868,
erau înlăturate ultimele rămăşiţe ale auto
nomiei politic-administrative a Principatului
Transilvania şi a fost anexat la Ungaria, încât
nobilimea şi burghezia maghiară aveau mână
liberă să-şi asigure preponderenta politică şi
economică în toată ţara, să înlăture şi periferi
zeze pătura conducătoare românească şi
săsească în Transilvania. Pe plan cultural, poli
tica duulismului austro-ungar era infăpluită
prin ofensiva împotriva instilu�iilor culturale de
23
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bază ale popoarelor, şcoala şi Biserica, cum şi
împotriva limbii lor naţionale. Legile şcolare
ale ministrului instrucţiuni Agoston Trefort din
1870 şi 1883 introduceau în mod obligatoriu
limba maghiară în şcolile elementare şi secun
dare româneşti, iar prin legile şcolare de tristă
amintire din 1907 ale ministrului Apponyi
Albert existenţa şcolilor româneşti depindea de
arbitrariul guvernamental, oricând putând fi
desfiinţate din raţiuni superioare de stat. Cea
ce era mai grav era faptul că învăţătorii români
din şcolile româneşti, în afara de limba maghiară
trebuiau să-i depindă pe copiii români că
aparţin naţiei ungare. Era o operă de perver
siune sufletească nemaiîntâlnită în istoria
popoarelor civilizate, legiuitorii voiau să-şi
întărească rândurile cu maghiari, făcuţi, în lipsă
de maghiari născuţi. Treptat, cu remarcabilă
îndemânare, politica bine calculată a dezna
ţionalizării a dus la rezultate apreciabile, era o
acţiune de notorietate, cu tristă faimă în toată
lumea, operă a statului şi bisericilor ungare în
dauna popoarelor (mai ales şvabi, slovaci,
români, evrei, armeni) din vechea Ungarie.
Şovinismul unguresc nu era dispus să recu
noască egalitatea în drepturi şi dreptul la viaţă
pentru alte neamuri de oameni. Este uşor de
explicat o atare politică urmărită de obsesie de
clasele dominante ungare, întrucât elementul
etnic unguresc zis majoritar şi dominant în sta
tul dinainte de 1918, era în realitate în minori
tate faţă de totalul naţionalităţilor neungare
din Ungaria. Acţiunea de maghiarizare se făcea
nu numai cu forţa brută şi teroare, cu presiuni
economice, dar şi în forme nuanţate, cu
mijloace paşnice sub paravanul ademenitor a
unor lozinci nobile, înălţătoare, ca misiune civi
lizatoare, ideea de stat naţional, unitatea
naţională a ţării, apărarea neamului (rasei)
ş.a.m.d. uneori în Transilvania chiar sub pretex
tul unei scomituri aberante să readucă la matca
naţionalităţii "pe maghiarii românizaţi" (?W
Într-un asemenea cadru advers, prinsă în
cleştele aparatului politic administrativ juridic,
militar economic, şcolar şi ecleziastic al mediu
lui secuiesc maghiarofon, populatia româ
nească s-a pomenit mereu mai izolată, risipită,
şi fără organizaţii politice, fără şcoli, cu organi
zaţie ecleziastică divizată. Populaţia româ

tuleze renunţând la fiinţa sa etnică-lingvistică şi
dobândind unele avantaje cu uşurări materiale.
Era natural că atât românii din oraşe, cât şi
ţăranii (oamenii pământului, legaţi de glia
străbună) să aleagă a doua cale, mai uşoară
pătura rurală cu deosebire nu putea să reziste şi
să existe prin idei şi principii naţionale abs
tracte ea trebuia să trăiască în orice condiţii.
Această populaţie românească din Secuime era
victima nevinovată a vitregiei vremurilor a
situaţiei ei izolate şi disperate a unei politici
hrăpăreţe imperialiste practicate de statul feu
dal ungar. Treptat, aproape neobservat, în câte
va etape mari majoritatea populaţiei române
din scaunele secuieşti a putut fi desfiinţată ca
realitate şi entitate naţională în curs de 2-3
veacuri, adică integrată de secuii maghiarofoni.
Dintre nenumăratele măsuri de deznaţio
nalizare şi maghiarizare hotărâte şi întreprinse
de guvernele de Ia Budapesta în epoca dualis
mului ceea ce dovedeşte o politică de sus avem
în faţă două extrem de acuzatoare: lucrarea lui
Telkes Simon preşedintele Societăţii centrale de
maghiarizarea numelui, Hogy magyarosftsuk a
vezetekneveket (Cum să maghiarizăm numele
de familie), Budapest, 1898 - cuprindea instruc
ţiuni despre modul în care numele româneşti să
fie schimbate în nume maghiare. Făcătorul de
unguri îşi începe sinistra întreprindere cu urmă
toarea fabulaţie: Aşa cum prin botez creştinul
devine membru al comunităţii creştine, tot aşa
prin maghiarizarea numelui de familie prin
botez naţional cel cu nume străin este primit în
societatea maghiară, în rândurile adevăraţilor fii
ai naţiunii. Acest botez acest crez este din punct
de vedere social şi naţional mult mai important
decât botezul religios care nu dă decât un
prenume şi aduce adepţi numai religiei pe când
maghiarizarea numelui de familie îl face
maghiar şi astfel ne măreşte încrederea reci
procă şi ne face egali întreolaltă maghiarizarea
numelui având prin urmare un mare rol etic în
consolidarea şi unificarea naţiunii noastre . . .
Maghiarizarea numelui e un jurământ de cre
dinţă, o angajare patriotică (p. 5).
A doua este un voluminos tratat, intitulat A
Magyarorszâgi Românok (Românii din Regatul
ungar), Budapest, 1907, p. 953 + XXXIX
planşe, semnat de Antal Huszar, elaborat din
îndemnul şi la indicaţi ile a doi dintre promo
torii politici de deznaţionalizare contii lul u i
1\.ndrassy, m i n i stru de interne, şi Albcrt
Apponyi, ministru al cultelor şi instrucţiunii.
M a.'iivul tratat, cuprinzând planurile şi măsurile
pentru desfiinţarea românilor cu naţiune, a fost

nească era neputi ncimtsă şi nesusţinută de vreo
forţă politică şi economică externă, încât �li n u
avea dedlt două căi de ieşire: li ) să-şi ia lumea
în cap ( M untenia, Moldova, Dohrogea sau ţări
străine) şi picrzând totul în afară poate de
sufletul şi libert atea conştiinţei, ori b) să capi 24
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tipărit doar în 25 de exemplare exclusiv pentru
uzul guvernului ungar, având caracter strict
secret şi confidenţial, fiind pus în aplicare prin
lţgile şcolare Apponyi (1907) şi prin înfiinţarea
în 1912 a Episcopiei greco-catolice maghiare
de Haydudorog, în care au fost înglobate zeci
de parohii şi fiiii greco-catolice româneşti
smulse din diocezele de Oradea, Gherla, Blaj.
Lipsa unor statistici oficiale în Transilvania
pe parcursul Evului Mediu din care să rezulte
existenţa şi numărul românilor din scaunele din
Secuime unde convieţuiesc cu secuii de la
aşezarea acestora din urmă acolo, ne împiedică
să cunoaştem numărul românilor care locuiau
în viitoarele patru judeţe ale arcului carpatic,
până la jumătatea secolului al XVIII-lea, când
Maria Tereza a ordonat întocmirea unui recen
sământ al românilor din Transilvania de către
generalul Bukov între anii 1760-1762. Despre
numărul secuilor existenţi în acel moment nu
avem o statistică aparte. În 1839 generalul
maior Lenk lgnacz a făcut o statistică, fără să
indice numărul secuilor şi al românilor din
fiecare comună, ci numai coloritul naţional al
fiecăruia: maghiar, maghiar-român şi român
maghiar, cu o valoare ipotetică. Recensămin
tele oficiale în Regatul ungar au avut loc după
realizarea dualismului din 1867 şi stabilesc
naţionalitatea după limba vorbită, nu după
originea etnică, iar pentru a modifica raportul
complet nefavorabil pentru maghiari, în raport
cu numărul covârşitor al românilor, guvernanţii
unguri au considerat în aceste recensăminte pe
secui ca fiind maghiari.
Împărăteasa Maria Tereza a ordonat
întocmirea unei statistici oficiale a românilor
din Principatul Transilvaniei după confesiune
spre a recunoaşte rezultatele concrete ale
Uniunii religioase de către o comisie prezidată
de generalul-baron Adolf von Bukov lucrările
au durat din 1760 până în decembrie 1762,
întocmindu-se o statistică intitulată: Tabella
Dismembration Templorum Unitarium et
nonunitorum in Principato Transilvaniae exis
tentium, ab aulice in Annis 1760-1761 et 1762
succesive et authentice extradata.
O altă statistică oficială a fost ordonată în
1805 de către guvernatorul Transilvaniei, G.
Banffy, care privea numai pe românii
ortodocşi. Comentariile şi concluziile noastre
se vor întemeia pe aceste două statistici şi pe
recensământul ultim din Ungaria dualistă, cel
din 1910, comparate cu datele recensământului

Secuii colonizaţi de regii ungari s-au aşezat
peste români, în satele lor, în care şi-au con
struit case nu după stil secuiesc sau după cel
din pusta ungară, ci după stilul şi arhitectura
caselor românilor astfel că între satele în care
s-au aşezat secuii şi cele româneşti nu sunt
deosebiri cu excepţia unor târguri şi oraşe înte
meiate de secui. Nu sunt deosebiri - sau ele
sunt minore - în port, obiceiuri, artă populară
secuiască şi cele ale românilor. Căsătoriile
mixte între secui şi români s-au produs secole
de-a rândul. Ceea ce îi deosebea pe români de
secui erau limba şi confesiunea.
Secuii vorbesc limba maghiară şi erau
romana-catolici până la reforma religioasă din
secolul al XVI-lea mulţi dintre ei îmbrăţişând
cultele protestante. Românii au fost ortodocşi
până la 1700, după unire o parte a lor devenind
greco-catolici. Românii din satele mixte au
învăţat limba maghiară, mulţi şi-au pierdut
limba prin căsătorii cu secuii sau datorită
condiţiilor concrete de viaţă, majoritatea şi-au
păstrat însă confesiunea. Până astăzi întâlnim
în satele mixte numeroase familii în care
părinţii îşi păstrează fiecare confesiunea sa îşi
botează copii - băieţii după confesiunea tatălui,
- fetele după cea a mamei şi la orice eveniment
familial: botez, căsătorie, deces, secuii şi
românii luau parte unii la alţii, după cum
comune au fost şi dansul şi petrecerile tinerilor.
Datorită acestui fel de convieţuire, mai cu
seamă datorită faptului că secuii se bucurau de
anumite drepturi faţă de români şi aveau o
stare materială mai bună, s-a produs - pro
porţia este serioasă - un proces de asimilare a
elementului românesc de către cel secuiesc.
În restul Transilvaniei, în zone de convieţuire
a românilor cu maghiarii şi cu saşii, asemenea
stări s-au întâlnit rar, căsătoriile mixte în aceste
cazuri cu totul întâmplătoare şi în plus, contac
tul cu Ungaria s-a menţinut permanent.
Secuizarea românilor s-a produs în etape
diferite. Prima etapă cuprinde pe românii care
şi-au pierdut limba maternă, împrumutând
limba maghiară vorbită de secui, dar şi-au
menţinut numele românesc şi confesiunea
ortodoxă sau greco-catolică. Aceştia sunt
românii secuizaţi expuşi secuizării complete. A
doua etapă cuprinde pe românii care şi-au
pierdut limba şi confesiunea ei sunt secuizaţi
complet, a căror origine românească o trădează
numele românesc maghiarizat.
Procesul de secuizare a românilor s-a produs

din 1 930, din România referitoare la cele 426

de

comune mixte locuite

de

de-a lungul secolelor, lent, pe cale naturală şi
paşnică. Au exi s ta t şi presiuni din partea statului

secui şi ro m âni.
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prezenţa românilor (în 1760--345 comune, în
1890 - 355 comune), a rămas aproape constant,
secuizarea românilor producându-se prin asim
ilarea lentă, în interiorul fiecărei comune. În
lucrarea sa Balogh Pal reproduce din recen
sământul realizat în 1890 o următoare situaţie
a populaţiei din cele patru judeţe'".

şi constrângeri de natură economică şi confe
sională. Preoţii cultelor maghiare au căutat să-şi
mărească numărul credincioşilor prin atragerea
românilor ortodocşi şi greco-catolici, utilizând
tot felul de metode. Pentru a fi primiţi să
lucreze pe moşiile grofilor unguri, românii erau
obligaţi să aducă dovada scrisă de la preoţii con
fesiunilor maghiare că au trecut la una din acele
confesiuni. Aceeaşi formalitate se cerea pentru
a putea face parte din composesoratele de
păduri spre a beneficia de material lemnos. De
cele mai multe ori preoţii cultelor maghiare au
tulburat relaţiile normale dintre secui şi români,
mai ales acolo unde românii erau lipsiţi de pre
oţii lor.
Statistica oficială din 1760--1762, este un
document care atestă prezenţa românilor de
ambele confesiuni în comunele din arcul
carpatic. Reamintim că Balogh Pal a afirmat că
maghiari şi secuii n-au fost niciodată ortodocşi
sau greco-catolici. În consecinţă, recenzaţii
ortodocşi sau greco-catolici nu puteau fi decât
români, indiferent dacă vorbeau sau nu
româneşte. Un locuitor care vorbea ungureşte
şi era trecut ca fiind de naţionalitate maghiară,
dar care se declara din punct de vedere confe
sional ortodox sau greco-catolic, era în realitate
român, aşa cum şi Balogh Pal o afirmă.
Realitatea a fost camuflată prin metoda artifi
cială a stabilirii naţionalităţii după limba vor
bită şi nu după confesiune.
Statistica întocmită de Bukow, referitoare la
românii de ambele confesiuni, arată că din cele
426 de comune din Secuime existau români în
349 comune mixte, secuieşti-româneşti reparti
zate astfel: în judeţul Covasna 90 comune, în
Harghita 137 şi în Mureş, 122 comune, deci nu
se mai aflau români în 77 comune.
Statistica oficială ungară din 1910 arată că,
după limba vorbită, se aflau români în 231
comune; în 65 din judeţul Covasna, în 71
comune din judeţul Harghita, în 95 din judeţul
Mureş. Într-un interval de 150 de ani românii
au dispărut complet din 195 de comune, din
totalul celor 426. Cifra este impresionantă şi a
dat satisfacţie oficialităţilor ungare alarmându1 însă pe români. Ambele părţi au fost înşelate
- prima voit - prin cifrele care nu oglindeau
realitatea, bazându-se pe artificiul cunoscut.
Aceeaşi statistică indică faptul că în 1910 exis
tau locuitori de confesiune ortodoxă şi greco
catolică in 343 comune, deci ei nu puteau fi
decât de origine etnică români.
Este foarte semnificativ faptul că număml
comunelor în care s-a constatat după confesiune

Mureş-Turda

în 208
comune

Ciuc

în 66
comune

98.861 maghiari şi
14.470 români

Odorhei

în 136
comune

103.209 maghiari şi
3.131 români

Trei Scaune

în 113
comune

1 10.799 maghiari şi
17.360 români

TOTAL

în 523
comune

415.441 maghiari şi
97.200 români

102.572 maghiari şi
62.179 români

Cifrele reprezintă numărul secuilor şi al
românilor după limba vorbită. Dar cifra care
reprezintă numărul românilor după limba vor
bită este mult inferioară celei care reprezintă
numărul lor după confesiune. Cifra de 97.200
români recenzaţi în 1890 este nereală, pentru
că existau mulţi români care au fost recenzaţi
după limba vorbită ca maghiari dar care erau
de confesiune ortodoxă sau greco-catolică.
Despre aceştia din urmă autorul face o pre
cizare deosebit de importantă: În Ardeal,
naţionalitatea secuiască (care exista deci M.R.) nu s-a ataşat Bisericii Ortodoxe, întrucât
legislaţia ardelenească niciodată nu a recunos
cut confesiunea ortodoxă: maghiarii din secui
me aparţinători confesiunii ortodoxe, vor fi
deci români maghiarizaţjl'.
Dacă după circa şapte secole de convieţuire
a românilor şi secuilor în secuime mai existau
aproape 100000 de români, după limba vorbită,
în peste 350 de localităţi mixte, rezistând asimi
lării complete de către secui, păstrându-şi
limba şi confesiunea, şi dacă se ţine seama că
secuizarea prin asimilarea pe cale naturală a
fost neîntreruptă, precum şi de faptul că secuii
aşezaţi aici au fost mai puţin decât românii
autohtoni, putem cunclude că din numărul
total de secui recenzaţi, cam jumătate erau
români sccuizaţi complet.
Mai mulţi factori au favorizat acest proces.
Primul şi cel mai important este factoml natural,
biologic, concretizat prin căsătoriile mixte, al
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TABEL
privind numărul românilor în 23 de comune din arcul carpatic recenzaţi
în anii 1880 şi 1910 în Ungaria şi 1930 în România
Localitatea

Boroşneul- Mic
Comolău
Bicsad
Chichiş
Lisnău
Micfalău
Cernatul de Jos
Taria
Mărtănuş
Ojdula
Poiana
Ghelinţa
Păpăuţi
Zagon
Zăbala
Aita Medie
Aita Mare
Aita Seacă
Băţanii Mari
Bodoş
Căpeni
Căpeni
Breţcu

TOTAL

Judeţul

Trei
Scaune

1910

1930

1966

Români

Români

Români

Români

După
limbă

După
confes.

După
limbă

După
confes.

După
neam

După
confes.

După
neam

607

641

993

1020

-

9

10

-

2
9
169
19
6
9
3
338
191
4
93
544
2808
425
1
9

1 186

123
648
415
473
918
174
167
366
218
128
389
676
2117
454
180
153
263
263
30
100
134
1234

77
735
306
435
1013
154
109

1213

126
538
372
495
788
253
107
315
161
124
196
192
1219
209
137
140
179
202
39
1 12
156
1235

284
21
167
348
1206
526
166
216
267
244
72
99
192
1 122

98
610
252
493
918
120
267
456
276
1 15
361
345
1 183
531
161
208
284
266
57
94
186
1 123

136
137
87
44
106
268
268
246
4
35
478
562
879
79
106
122
61
3
100
1
709

3999

7935

6140

10623

8203

8743

4230

-

103
34
15
'

'

1
285
125
3
6
184
1 140
199
4
6
13
9
42
10
-

-

Recensăminte române

Recensăminte ungare

1880

-

24
-

7
-

444

-

29 familii cu 106 suflete; în Imper 36 familii cu
170 suflete; în Caşinul de Sus - 26 familii cu
102 suflete; în Caşinul de Jos - 78 familii cu 329
suflete; în Iacobeni - 72 familii cu 291 suflete;
în Caşinul Nou - 40 familii cu 178 suflete. În
total 280 familii cu 1 176 suflete. Românii aveau

doilea era cel social, luptele şi răscoalele
comune pentru apărarea drepturilor uzurpate
de feudalii maghiari, urmează factorul cultural
artistic, influenţele reciproce în toponimie, în
artă, populară, în datini, obiceiuri, tehnica arhi
tecturală etc; în fine, al patrulea este cauzat de
aşezarea geografică şi lipsa legăturilor econo
mice şi sociale cu ungurii din Alfold.
Afirmaţiile sunt confirmate şi în Conscripţia
sufletelor parohiei gr. Cat. din Nagy Kaszon,
după fiecare familie, în anul 1877, realizată de
preotul român Alexandru Solnai, document
aflat în arhiva bisericii din Caşinul Mare (Nagy
Kaszon, astăzi Plăieşii de Jos - judeţul
Harghita). Comcriptiil cuprinde numele părin·
ţilor şi al copiilor din satele care formează
comuna. după cum urmează: în sa tul Doboli -

biserică de piatră, casă parohială, local de
şcoală confesională frecventată în 1871 de 201
elevi şi învăţător român, pe lgnaţiu Solnai.
Limba şi predarea erau cea română.
La recensământul din 1930, efectuat după
criteriul neamului, numărul locuitorilor din
aceste sate scăzuse la 815, respectiv în 53 de ani
au fost secuizaţi 361 de români. În 1940, după
Dict:itul d� la Viena, preotul rom9.n Ioan Boldor
a fost expulzat, biserica închisă şi toţi românii
trecuţi cu tor!a la Biserica Romano-Catolică.
27

www.cimec.ro / www.mncr.ro

MIHAI

RACOVITAN

După 1945, când a venit ca preot Iuliu
Cucuiat, au revenit Ia Biserica Română peste
300 de locuitori, iar în 1968, sub păstorirea
preotului Aurel Răduleţ, numărul celor
reveniţi s-a ridicat Ia 530. Abia în 1975 a fost
reînfiinţată o secţie română cu clasele I-IV pe
lângă şcoala maghiară din Plăieşii de Jos (în
satele în discuţie şcolile româneşti au fost des
fiinţate în anul 1940 de ocupanţii horthyşti,
reluându-se ulterior cu o învăţătoare maghiară
care nu poseda suficient limba română). Timp
de 35 de ani românii n-au avut şcoli în limba
maternă şi de aceea ei nu ştiu să vorbească
româneşte. De Ia 1877 până Ia 1977 numărul
românilor din Plăieşii de Jos a scăzut de Ia 1176
Ia aproximativ 530, adică au dispărut 646 de
români, în timp ce numărul secuilor a sporit
rapid. Existenţa românilor se constată numai
prin numele româneşti pe care le poartă şi care
se văd şi pe crucile din cimitire: Tudoran,
Todor, Mohan, Vancea, Mihoc, llieş, Timar ş.a.
În afară de acestea, există nume de români
maghiarizate complet.
Situaţia prezentată poate fi extinsă asupra
tuturor românilor din arcul carpatic (Secuime)
unde, în urma procesului biologic şi a împre
jurărilor vitrege, cu precădere cele din 19401944, o parte din români s-au secuizat. Cetă
ţenii de ambele naţionalităţi din localităţile din
Secuime continuă să fie alături Ia botezuri,
nunţi şi înmormântări, urmând obiceiurile şi
datinile prilejuite de aceste evenimente, aşa
cum le-au moştenit de Ia înaintaşii lor. Sunt
realităţi controlabile pe viu, Ia faţa locului.
Recensămintele ungare din 1880 şi 1910
înfăţişează următoarea situaţie: în 1880, în cele
23 comune au fost recenzaţi, după limba vor
bită, 3999 români, iar după confesiunile orto
doxă şi greco-catolică, 7935 români. Diferenţa
de 3936 a fost înglobată în numărul maghiarilor
(de fapt, a secuilor).
În 1910 au fost recenzaţi după limbă 6140
români, iar după cele două confesiuni 10623
români. Din nou diferenţa de 4483 a fost
cuprinsă în numărul maghiarilor (secuilor).
Falsul a fost posibil întrucât acei români vor
beau şi limba maghiară sau şi-au pierdut limba
maternă, au rămas însă ortodocşi sau greco
catolici. Scopul urmării de cenzori a fost de a
d im in u a numărul românilor şi al ceiorialte
naţionalităţi nemaghiare din statul unga r, fap l
constatat ::;i de i stor ici şi e tnografi străini.
Maghiarii au co m is falsuri chiar şi in cadrul
recensămintelnr făcute după unirea Transilva
niei cu România. După cum s-a văzut, co n form

recensământului din 1910 în aceleaşi 23 de
comune din judeţul Trei Scaune (astăzi
Covasna), erau după neam 8203 români şi după
confesiune 8743. Rezultă că 540 erau români
după confesiune şi s-au declarat ca fiind după
neam maghiari (secui), ceea ce denotă corecti
tudinea recensământului, respectarea strictă a
instrucţiunilor şi normelor fixate de Direcţia
Generală de Statistică din Bucureşti.
Ca să ne limităm la aceleaşi 23 de comune
prezentate în tabelul nostru, locuite de secui,
români secuizaţi, dacă în 1930 se aflau 8203
români după neam, s-a ajuns la bizara situaţie
ca în 1966 să scadă la 4320. Ce s-a întâmplat cu
3883 români lipsă? Unde au dispărut din
comunele respective? Răspunsul nu poate fi
decât unul singur: în câteva decenii au fost
maghiarizaţi.
Despre modul cum a evoluat secuizarea
românilor din arcul carpatic (Secuime) în
perioada cuprinsă între cele patru recen
săminte oficiale ungare şi după Unirea din
1918, lăsăm să vorbească cifrele recensămin
telor din anii 1880 şi 1910 şi cifrele recensă
mântului român din 1930, din care rezultă
următoarele situaţii:
În judeţul Odorhei erau 136 comune mixte
locuite de români şi secui din vremuri vechi.
Recensământul ungar din 1880a constatat că în
83 comune continuau să se afle, laolaltă, secui,
români secuizaţi şi români; în restul de 53 de
comune românii au dispărut. Dispariţia este
pur şi simplu formală, realitatea fiind că în
aceste comune românii au devenit secui prin
limba vorbită. În cele 100 comune din judeţul
Trei Scaune, numai în 4 nu erau români în
1880, iar în judeţul Ciuc numai în 3 comune din
totalul de 66. În judeţul Mureş-Turda, care avea
209 comune - dintre care 85 erau locuite de
români şi maghiari - în 116 se aflau români şi
secui, iar în 8 comune nu se aflau români, fiind
complet secuizaţi.
În 1880, în cele patru judeţe, care însumau
526 comune se aflau secui şi români în 358, iar
în 68 românii erau secuizaţi prin limba vorbită
şi credinţa religioasă, putând fi identificaţi
după numele româneşti maghiarizate.
Intensificarea procesului de maghiarizare în
statul ungar, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
1nccputul secolului XX-lea, n-a aJus satisfacţia
guvernamentale. Din cifrele
din 1 9 1 0 că din cele 133
comu n e ale judeţul ui Odorhei rom ân ii au dis
părut compl e t din 84, fi i n d înglobaţi secuilor,
întrucât vorbeau limba m aghiară. Constatăm
dorită cercurilor
recensământului
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treacă în rândul ungurilor veritabili scoţându-i
de sub jurisdicţia Bisericii greco-catolice
române şi a celei rutene cărora le aparţineau
aceşti credincioşi până la 1912. Astfel că,
Episcopia de Hajdudorog a încorporat sub
jurisdicţia sa şi 83 de parohii, 382 fiiii şi 172
cătune româneşti luate de la diecezele Oradiei
Gherlei şi Blajului, cu un total de 73225 de
credincioşP2• Români transilvăneni au ghicit ce
se ascunde în spatele acestei episcopii - un nou
pericol de deznaţionalizare întrucât în
comunele şi satele româneşti anexate acesteia 
inclusiv din secuime - limba română urma să
fie înlocuită cu cea maghiară. Episcopia unită
maghiară din Hajdudorog va rămâne o
ameninţare deschisă la adresa românilor13•
Ceea ce n-au putut înfăptui oficialităţile
ungare în timpul celor 51 de ani ai dăinuirii
dualismului (1867-1918) au realizat hortyştii
între 1940-1944. Într-adevăr după Dictatul fas
cist de al Viena (30 august 1940), deznaţio
nalizarea românilor din teritoriul contopit a fost
mult agravată comparativ cu acţiunea Ungariei
nobiliare de dinainte de anul 1918, devenind o
dominantă a regimului hortysto-fascist cu sco
pul schimbării raportului etnic majoritar româ
nesc al acestei zone a României, politică apli
cată fără milă şi fără tocmeală, cu mijloace bru
tale tipic fasciste, astfel încât deznaţionalizarea
făţişă a populaţiei a devenit un act notoriu în
toate sectoarele vieţii economice sociale,
politice confesionale, culturale, artistice.
Cu o sălbatică furie s-a dezlănţuit teroarea
aparatului hortyst de ocupaţie împotriva
Bisericii Româneşti de ambele confesiuni şi a
slujitorilor altarului. Distrugerea Bisericii
Române însemna în concepţia cotropitorului un
punct forte în acţiunea de deznaţionalizare şi
maghiarizare forţată a populaţiei româneşti.
Sub protecţia şi Ia îndemnul autorităţilor şi tru
pelor de ocupaţie hortyste, bande de şovini
secui şi maghiari au dărâmat 18 biserici
româneşti în cele trei judeţe din Secuime (Ciuc,
Odorhei, şi Trei Scaune), două în judeţul Mureş
şi una în judeţul Bihor, alte multe zeci de bise
rici au fost devastate şi profanate, iar cele care
au scăpat de furia şoviniştilor maghiari şi secui,
lipsiţi de preoţii lor alungaţi peste graniţa
vremelnică din ordinul lui Horty (până la 1
decembrie 1943 au fost expulzaţi 1254 de pre
oţi), au fost trecute pe seama confesiunilor de
expresie maghiară, fie închise şi sigilate, unele

însă după confesiune romann au dispărut
numai din 46 comune, pentru că în restul de 38
se aflau români ortodocşi şi greco-catolici. În
judeţul Ciuc, din cele 64 comune (în 1910), se
arată că au dispărut din 25 comune după limba
vorbită, doar în 5 după confesiune. În judeţul
Trei Scaune din cele 100 de comune, românii
au dispărut după limba vorbită, din 32 numai
din 3 însă după confesiune. În judeţul Mureş
Turda din cele 129 comune locuite de români şi
secui, conform recensământului din 1910 au
dispărut românii din 34 de comune după limba
vorbită iar după confesiune doar din 6 comune.
Per total, după criteriului stabilirea naţiona
lităţii pe baza limbii vorbite în 1910 românii au
dispărut din 175 comune însă doar din 60 după
confesiune. Chiar dacă admitem fenomenul
din totalul de 426 de comune locuite de secui şi
români ale judeţelor amintite, rămân totuşi 251
comune cu români. Cum însă cifra de 175
comune este contestată de rubrica confesiu
nilor, care indică existenţa românilor ortodocşi
şi greco-catolici în 311 comune rezultă că în
1910 românii erau secuizaţi complet numai în
115 comune ale arcului carpatic. Constatăm că
sec.uizarea completă a românilor s-a produs în
68 de comune ale celor patru judeţe în timp de
secole până în 1880 iar în intervalul de la 1880
Ia 1910 numai în 30 de ani deci s-a produs
secuizarea completă a românilor în alte 60
comune ale aceloraşi judeţe fapt care confirmă
aplicarea drastică a metodelor de maghiarizare
şi secuizare a românilor şi a altor naţionalităţi
din statul ungar.
Fiinţa neamului românesc din zona Secuimii
din sud-estul Transilvaniei a fost apărată şi
menţinută de către româneşti şi şcolile confe
sionale înfiinţate şi susţinute de ambele Biserici
până la 1918. Aceste instituţii formau obsta
colul de netrecut în acţiunea de maghiarizare a
românilor. De aceea guvernele ungureşti au
pornit lupta pentru desfiinţarea lor prin înfiin
ţarea Episcopiei greco-catolice ungare la
Hajdudorog precum şi şcolile maghiare de stat
pentru romam. Episcopia greco-catolică
maghiară de Hajdudorog a fost înfiinţată prin
hotărârea parlamentului Ungariei, în vara anu
lui 1912. Guvernele şi presa ungurească, în
lupta lor pentru întemeierea acestei episcopii,
au încercat cu vreme înainte să aducă tot felul
de argumente pentru a dovedi existenţa aşa
numiţilor unguri greco-catolici. Adevărul este
că toţi ungurii greco-catolici nu sunt altceva
decât

ru

dintre ele au fost

tcn ii şi românii deznaţionalizati pc care

oficialitatea ungară a căutat după

transformate in magazii

Guvernanţii hortyşti au urmărit

1 850 să-i

credincioşilor

.

supunerea

români ortodocşi din teritoriul
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răpit Episcopiei ortodoxe maghiare de
Munkacs a cărei întemeiere a fost anunţată ofi
cial după răpirea şi invadarea ungară a
Transilvaniei de nord-est. Scopul urmărit era
de a impune limba maghiară ca limbă de cult,
grăbind astfel maghiarizarea românilor şi rute
nilor, precum şi acela de a rupe unitatea canon
ică a românilor din teritoriul ocupat de cei din
ţara mamă. Profitând de persecuţiile, expui
zările şi maltratările clerului şi credincioşilor
români - ordonate de la Budapesta - aşa-zisa
Episcopie greco-orientală maghiară, în fruntea
căreia Horty 1-a instalat pe un oarecare Mihail
Popoff'\ un emigrant rus caterisit, a reuşit să-şi
subordoneze vreo 28 de parohii din judeţe ca
Trei Scaune, Ciuc şi Mureş. Pe de altă parte, în
timpul ocupaţiei hortyste, Episcopia greco
catolică maghiară de Hajdudorog a reînviat şi
ea ca prin minune, încercând din nou să-şi
supună credincioşii români greco-catolici.
Fiind lipsiţi de lăcaşurile de închinăciune,
preoţii lor asasinaţi (au căzut victime, fiind
omorâţi după reţete medievale, protopopul
Huedinului, Aurel Munteanu, preotul Traian
Costea din Treznea, preotul Andrei Bujor din
Mureşenii de Câmpie cu întreaga familie ş.a.)
sau expulzati, profesorii şi învăţătorii - intelec
tualii în general - alungaţi şi ei, şcolile desfi
inţate, trecându-se la maghiarizarea numelor
de persoane şi de localităţi numeroşi credin
cioşi români au fost siliţi prin teroare să
îmbrăţişeze unul sau altul din cultele maghiare.
N-au fost lăsaţi în pace nici morţii din
morminte. În urma unei ordonanţe a guvernu
lui ungar, din primăvara anului 1942, inscrip
ţiile de pe teritoriul comunelor (inclusiv de pe
troiţe) au fost maghiarizate. S-a declanşat un
adevărat război al crucilor, guvernul maghiar
ordonând tuturor organelor administrative din
teritoriul răpit să înlocuiască cât mai curând
inscripţiile româneşti cu inscripţii maghiare, de
pe toate crucile de lemn şi de piatră aflătoare
pe teritoriul localităţilor. În comunele din
Secuime aici şi în Maramureş a fost un ade
vărat dezastru pentru români - inscripţiile
româneşti de pe cruci şi de pe bisericile rămase
nedistruse au fost rase. Bunăoară, primarul din
Bicsad a ras cu râvnă, înarmat cu un ciocan şi o
daltă, pisania din pridvorul bisericii româneşti

1941, până la acea dată sare întregi au fost tre
cute în mod forţat la confesiunile maghiare. În
Sovata 600 de români au fost trecuţi cu forţa la
romano-catolici. În Aita Se(\că (jud. Trei
Scaune), au fost forţaţi să treacă la diferitele
confesiuni maghiare 98 de familii, deci aproape
întreg satul. Documentul menţionează că au
trecut la alte confesiuni totalitatea credin
cioşilor ortodocşi în următoarele parohii din
Secuime: Biborţeni, 89 români: Porumbenii
Mari, 191; Băcel, 605; Baraolt, 265; Bicsad,
1491; Căpeni, 217; Comolău, 212; Micfalău,
1528. Au trecut marea majoritate a credin
cioşilor români din comunele: Cematul de Jos,
201, au mai rămas 2 familii care au rezistat;
Aita Mare, 257, au mai rămas 36 suflete; Aita
Medie, 423, au mai rămas 3 suflete; Băţanii
Mari, 468, au mai rămas 5 familii; Lisneu, 548,
au mai rămas 18 familii; Ozun, 778, au mai
rămas 50 familii; Sfântu Gheorghe, 21 19, au
mai rămas 46 suflete15•
Politica cercurilor guvernamentale hortyste
de deznaţionalizare a românilor din teritoriul
de nord-est al Transilvaniei s-a manifestat cu
consecinţe dintre cele mai dureroase în dome
niul culturii şi îndeosebi al învăţământului,
reeditându-se politica reacţionară din timpul
fostei Monarhii austro-ungare, dar cu metode
fasciste şi elemente rasiale radicale. Politica
şcolară a constituit un element de bază a
politicii generale a Ungariei hortyste în proble
ma naţională, scopul final fiind desfiinţarea
românilor cotropiţi ca naţiune. Nu este locul
aici să intrăm în amănunte. Vom menţiona
doar că, dacă la data de 30 august 1940 func
ţionau în Transilvania de nord-est 1966 şcoli
primare de stat, cu 4692 învăţători şi învăţă
toare, prin presiuni multiple, în cadrul cărora
maltratările şi schingiuirile s-au situat pe prim
plan, 3982 au fost siliţi să-şi părăsească postul,
căminul, şi să se refugieze, iar din cei rămaşi pe
loc au fost menţinuţi în serviciu doar 10%16•
Situaţia învăţământului liceal profesional şi
superior românesc a fost identică: din 67 uni
tăţi existente înainte de pronunţarea Dictatului
de la Viena, în anul şcolar 1940/1941 a funcţio
nat doar un singur liceu românesc (cel din
Năsăud) pe teritoriul Transilvaniei de nord-est
şi 7 secţii româneşti pe lângă diferite licee. Din
totalul de 800 de p rofesori români la şcolile de
grad secundar, în 1942 au mai rămas abia 162,
restul, adică 558 profesori şi maiştri secundari
titulari şi HO suplini tori au fost a l u nga ţi.
Thtalizând numărul elevilor înscrişi in şcolile
secundare sau secţiile româneŞti din nord-estul

d i n comună. N -au fost uitate n ici troiţt:lc �i cru
cile comemorative ridicate în m e m oria eroilor
români căzuţi în bătălii pentru apărarea p atri ei
române - ele au fost distruse.
Potrivit raportului Consulatului ge ne ral al
României la Cluj, nr. 5 1 1 0 din 30 septe mb rie
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Despre evoluţia secuizării românilor din arcul carpatic
Dezastrul care a încercat România în anii
celui de al doilea război mondial dar mai ales pe
românii rămaşi pe teritoriul răpit de Ungaria
hortystă prin dictat fascist, brutal, a fost teribil de
dureros şi cu consecinţe dintre cele mai drama
tice, îndeosebi pentru românii din arcul carpatic,
ajunşi în timp minoritari faţă de secui. Şi cu tris
teţe trebuie să o spunem că, după ce secuii s-au
opus, au rezistat vreme de secole încercărilor de
topirea lor în naţiunea ungară, odată cu preve
nirea Transilvaniei de nord-est la România, prin
eliberarea sa şi Tratatul de Pace de la Paris
(1946), în deceniile postbelice ei au devenit
vârful de lance al himerei hungarismului.
Cei patru ani de ocupaţie hortystă au făcut
sub raportul deznaţionalizării şi maghiarizării
(secuizării) din arcul carpatic mai mult rău mai
multe victime, decât în cele cinci decenii cât a
vieţuit Ungariei dualiste. Fenomenul cu pro
portii îngrijorătoare a continuat să se agraveze
în actualele judeţe Harghita şi Covasna atât în
deceniile regimului comunist, cât şi după anul
1989, secuii deţinând în zonă întreaga putere
controlând toate structurile locale. Prin diferite
forme şi mijloace alternând cele de o subtilitate
şi perfidie măiastră cu cele violente, ei contin
uă să-i deznaţionalizeze pe românii autohtoni
şi să purifice etnic zona. lndepărtarea elemen
tului românesc are un scop precis.

Transilvaniei, ajungem la cifra infirmă, alar
mantă, de 1835.
Învăţământul superior în limba română era
reprezentat numai prin cele trei Academii teo
logice de pe lângă episcopiile de Cluj şi Oradea
şi acestea cu cadre didactice neîndestulătoare.
Universitatea din Cluj s-a refugiat în teritoriul
liber, la Sibiu, în timpul ocupaţiei hortyste.
Academia ortodoxă din Oradea a trebuit să se
refugieze iar cea ortodoxă din Cluj a rămas cu
doi profesori titulari. Au mai fost nevoiţi să se
refugieze profesorii de la Academiile teologice
paralele - greco-catolice -, 4 din Oradea şi 2
din Clujl7•
În ceea ce priveşte şi presa şi literatura, ocu
panţii au luat măsuri drastice, românilor neper
miţându-li-se să editeze decât cinci publicaţii în
limba română, comparativ, pentru o populaţie
de trei ori mai puţin numeroasă, care vorbea
limba maghiară în sudul Transilvaniei nedes
prins de România, existau 24 de organe de
presă ce apăreau în această limbă18• Editarea de
cărţi în limba română se lovea şi ea de
nenumărate obstacole, soluţii pe acest teren
fiind găsite în special în cadrul Bisericii. Cât
priveşte manualele şcolare de geografie, isto
rie, ş.a. pentru elevii români, ele erau editate în
Ungaria, cu un conţinut adecvat şi într-o limbă
românească aproximativă.
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MIHAI RACOVITAN
Abstract

South-Est Transylvania Romanians in the XI/Ith-XVth centuries
The annexation of Transylvania to the rebom Hungary in 1867 also brought the Seklers within the borders of the Hungarian
kingdom The seklers eristence in Transylvania and especially the expression oftheir belief that they are a nation different from the
Hungarians, although they had the same language and faith, tempted many Hungarian historians to deal with the ethnic origin of
the Seklers.
Being military organizations, the Seklers settled over the native Romanians, whose presence inside the Carpathians is
proved in documents as far back as 1210 .
In the Seklers Land the process of denationalization and combination had faren a long time and it had been little
disturbed by rezistence and reactions on the part ofthe victims. It was a quiet fight resulting in the slow, unnoticed blending ofthe
Romanians among the Seklers.
The RomanÎiln folk/rustic element had been continuously reabsorbed (at least on the lingvistic and cultural levels) by
the Hungarian dominant nation, who had been initiated with the occupation of the territory and ever in the XWth - XVth cen
turies- by a minorily.
The eristence ofthe Romanian people from the Seklers lord in south-eastem Transylvania was defended and maintained
by the by the Romanian Cliurch and its ministers. The distruction ofthe Romanian Church symbolized, in the invader opinion, a
strong point in the action of the denationalization and unwilling change of ethnic identity ofthe Romanian population.
This phenomenon of alanning propositions continued to aggravate in the present-day Harghita and Covasna Districts
both in the centuries ofthe communist regime and after 1989, the Seklers having the entire power in the area and control/ing al/
the local structures. They continue to denationalize the autochthonous Romanians and to ethnically purify the area using various
fonns and methods, from subtlety and skillful peifidy to violence.

Mihai Racoviţan
Conf. Univ. Dr., Universitatea " Lucian Blaga" ,
Sibiu
TeL 069/430532 (domiciliu)
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CATOLICII DIN MOLDOVA ŞI
"
"FENOMENUL CEANGĂU
Catolicii din Moldova au format obiectul
unei lungi dispute, pasionale şi pasionante,
privind originea şi provenienţa lor. " Cele mai
multe polemici şi-au atins scopul când au creat
zăpăceală şi neîncredere " '. Această constatare
a lui Nicolae Iorga se potriveşte foarte bine
problemelor analizate în studiul de faţă. Mai
mult de două veacuri şi jumătate de cercetări şi
interpretări venite cu predilecţie din partea
maghiară au creat o bibliografie impresionantă
în acest caz.
Începutul acestor demersuri ştiinţifice se
regăseşte în anul 1781 când, un preot secui pe
nume ZOld Peter, refugiat în Moldova în urma
evenimentelor de la Madefalva din 17642
(cunoscutul Siculicidium), foloseşte relativ la
catolicii din spaţiul moldav sintagma "ceangăi
maghiari " \ făcând în acest fel o inovaţie
lingvistică prin alăturarea a doi termeni:
"
"
"ceangău (folosit în Transilvania) şi " ungur
(folosit la adresa catolicilor din Moldova, cu
sensul de locuitor venit din Ţara Ungurească,
cum mai era denumită Transilvania) raportând
termenul la o comunitate şi creând astfel un
fals etnonim.
De altfel, una dintre greşelile fundamentale
ale celor care s-au ocupat în trecut de acest
subiect (perpetuată din păcate şi astăzi) a fost
aceea a considerării termenului "ceangău" ca
etnonim şi căutarea originilor unei etnii
purtând acest nume, demers care în mod firesc
nu a dus decât la concluzii controversate din
punct de vedere ştiinţific.
S-a vorbit astfel de o posibilă origine
cumană4 a "ceangăilor" din Moldova ori s-au
emis diverse ipoteze privind originea cabară5,
pecenegă6, bunică', ajungându-se la un moment
dat la considerarea ceangăilor ca fiind un grup
auxiliar al secuilo� sau urmaşi ai maghiarilor
din "Atelkuzu"9 rămaşi în Moldova ori, " un
grup al poporului maghiar, care în decursul
secolelor X-XII a trăit pe teritoriul de azi al
Ungariei, şi anume în regiunea apuseană, de
unde s-a strămutat în Transilvania în cursul
secolului al XII-lea, plecând de aici, în parte, în
Moldova" 10•
Termenul "ceangău " a fost folosit în decur
sul timpului cu sensuri diferite, fără să se
înc�.:n:�.: stabilirea mo m e ntul u i isLnric când

apare, aspect deosebit de important în privinţa
înţelesului corect pe care l-a avut iniţial.
" De obicei, apariţia unui nume nou pe
tabelul popoarelor marchează momentul des
prinderii unui nou neam dintr-o comunitate
mai mare. Originea denumirii date de vecini
trebuie căutată întotdeauna în sânul poporului
nou apărut. Ea oglindeşte fie caracteristici ale
spaţiului geografic şi ale cadrului istoric, fie
trăsături psihica-spirituale ale poporului
respectiv (limba vorbită, culoarea, credinţa,
obiceiurile şi chiar numele cu care membrii
acestui neam se desemnează pe ei înşişi) " ".
Spaţiul originar al termenului "ceangău" a
fost sud-estul Transilvaniei. Lingviştii susţin
faptul că în privinţa sensului unui cuvânt, tre
buie căutată întotdeauna forma primară exis
tentă în limba de origine a acestuia. Printr-o
analiză de " arheologie lingvistică" '2 am căutat
această formă primară a termenului "ceangău "
şi am găsit-o în maghiarul "csâng" '3, cu vari
antele "csângani" , "csâng6dni" '\ "elcsâng6d
ni" , cu înţelesul de " străin " , "înstrăinat" 15,
arătând deci o însuşire, o calitate, fiind cu alte
cuvinte un nume calitativ. Acesta era folosit de
către. secui pentru a desemna iniţial pe cei care
nu erau secui. Aceştia puteau fi români, saşi
sau alţi trăitori în secuime ori la graniţele teri
toriului secuiesc, unii dintre ei aspiranţi la cali
tatea de secui.
Documentele medievale amintesc alături de
secui şi pe români având rosturi militare.
Astfel, într-un document'6 din 23 iunie 1250,
care aminteşte o întâmplare din 1210, se
vorbeşte de o oaste condusă de comitele sibian
Joachim, formată din saşi, români, secui şi
pecenegi. Dintr-o ştire din 1241, inserată în
cronica franciscanului Paulin de Veneţia, se
arată că românii şi secuii "au închis trecătorile
pentru ca tătarii să nu poată trece prin ele" ''.
"A doua mare invazie tătară în Regatul ungar,
cea din 1285, a fost un nou prilej de mani
festare a rolului militar al românilor, care
împreună cu secuii şi saşii au fortificat pasurile
munţilor îngreunând considerabil mişcările
invadatorilor" '8•
l
"Alături de obligaţiile militare se aflau ce e
fisca l e care, împreună, detineau statutul
rQmânilor şi constituiau contravaloarea
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ci arătând şi o însuşire, o calitate privilegiată,
obţinută în schimbul anumitor servicii, de
regulă militare ori economice. Astfel, în anul
1346 găsim o "scrisoare de ocrotire a regelui
Ludovic «Întâiul)) pentru Pavel fiul lui Dominic,
fiul lui Solomon de Senyo, cu privire la faptul
că, atunci când s-a pus la îndoială însuşirea lor
de secui (sub!. n.) numitul rege, nerecunos
cându-i pe aceia ca secui, a poruncit capitlu
rilor din Strigoniu şi din Agria să facă o cerce
tare în această privinţă. Învederându-se în
urma acestei cercetări însuşirea lor de ade
văraţi şi neîndoielnici secui, a lăsat ca să nu fie
datori a înfăţişa nicăieri privilegii date în
această privinţă şi să li se îngăduie a se aşeza în
chip slobod unde vor voi "20•
Secolul al XV-lea aduce schimbări în struc
tura proprietăţii în sud-estul Transilvaniei în
sensul împroprietăririi unor nobili pe pămân
turile secuilor şi implicit o restrângere a drep
turilor acestora din urmă27 de către voievodul
Transilvaniei, determinând emigrări ale secuilor
în Moldova şi Ţara Românească. Astfel, ei cer
într-un lung şi detaliat memoriu28, în decembrie
1492, regelui Vladislav al II-lea, schimbarea
voievodului Transilvaniei de atunci, anume
Ştefan Bâthory, datorită faptului că acesta din
urmă le restrânsese foarte mult drepturile şi
privilegiile, în caz contrar ameninţând cu emi
grarea. O parte a secuilor care îşi pierd privi
legiile specifice şi sunt nevoiţi să emigreze în
Moldova ori în alte zone, vor fi şi ei denumiţi
"
" ceangăi începând din secolul al XV-lea.
Verbul "csâng6dni " sau "elcsâng6dni " înseamnă
tocmai "a părăsi pe cineva sau ceva, a te înstrăi
na de cineva sau de ceva ce ţi-a aparţinut"29•
De fiecare dată, termenul "ceangău" era
raportat la individ şi nu la o comunitate anume,
lucru firesc având în vedere faptul că individul
era cel care primea acest nume calitativ, nu
comunitatea din care făcea parte. Extrapolarea
folosirii termenului la nivel comunitar are loc
mai târziu, în 1781, prin utilizarea sintagmei
"
"ceangăi - maghiari de către preotul ZOld
Peter la adresa catolicilor din Moldova şi
crearea în acest fel a unei false probleme etnice
ca urmare a generalizării noului cuvânt ca
etnonim, situaţie fără suport în planul realităţii
concrete teritoriale.
Până la inovaţia lingvistică a preotului Zold

autonomiei lor străvechi, similară celorlalte
autonomii ale variatelor popoare cuprinse în
Regatul ungar. Pe plan de egalitate apar
românii alături de secui şi de saşi într-unul din
actele emise de regele Bela IV în favoarea
arhiepiscopiei de Strigoniu, prin care îi recon
firma un şir de venituri dăruite de întemeietorii
regatului: " de asemenea - aminteşte actul regal
- să aibă dreptul de a strânge dijmele din veni
turile regale, din partea secuilor şi a românilor,
dijme în vite mari, mici şi în orice fel de ani
male, afară din darea de pământ a saşilor, dar
să aibă dreptul de a lua de la românii de ori
unde şi de la oricare dintre ei, dijmele obişnuite
a se plăti în Regatul Ungariei... " 19• Nici o dis
criminare nu transpare în acest însemnat docu
ment "20. Într-un act din 1256 se spune că
românii şi secuii dat dijma vitelor ( "Decima
Siculorum et Blacorum "21).
În concordanţă cu cele de mai sus, posibili
tatea participării românilor în general, a celor
din sud-estul Transilvaniei în particular, la sis
temul politic al voievodatului şi regalităţii, ne
apare veridică, lucru întărit de documentele
vremii. În acest sens, amintim de documentul
din anul 1291 în care se arată: "cum nos uni
versis nobilibus, Saxonibus, Siculis et Olachis in
partibus Transsylvaniae... congregatione cum
iisdem fecissemus" 22şi pe cel din 1355 unde
citim: " in congregatione nostra generali univer
sis prelatis, baronibus, nobilibus, Siculis,
Saxonibus, Olachis... in partibus Transylvanis
constitutis"23•
Putem vorbi astfel de existenţa în Transil
vania a unui statut de egalitate între români şi
secui2', care a favorizat de altfel asimilarea
primilor, lucru confirmat de documentele ulte
rioare din secolele XIV-XVI, din care nu mai
reiese acest statut de egalitate, fapt care ne
demonstrează că secuizarea era avansată.
În legătură cu "procesul de secuizare"25 care
a avut loc în sud-estul Transilvaniei s-a vorbit
destul de puţin până în zilele noastre. Precizăm
aici că acesta a fost unul natural, firesc în
condiţiile unui spaţiu de interferenţă pe mai
multe planuri. Iniţial, a avut loc la nivel indi
vidual. În evul mediu transilvan nu oricine
putea deveni secui, aspect trecut de multe ori
cu vederea, ci doar acela care făcea dovada
prestării unui serviciu în sch im bul căpătării
acestei cal i t ă ţ i .

Cazul

documentelor a m i n tite

în a cest

Pcter, docum en te l e interne moldoveneşti ori

românilor, conform

relatările misionarilor folosesc la adresa catoli
cilor din Moldova determinativele .,ungur"�' şi

mai sus este revelator

sens.
Termenul "secui" avea prin u rm are şi n altă
accepţiune, nefiind doar un et n on i m oarecare,

.,

u ngurean " ,

dar

nici acestea

ca etnonirne, ci

arătând provt:nicn�a din Transilvania
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comunitate etnică aparte, ci de un grup reli
gios, de o comunitate religioasă, care, având o
origine etnică eterogenă s-a regăsit într-o
formă socială uniformizată prin ceea ce noi am
denumit " liantul unificator al religiei catolice" .
Eterogenitatea etnică a catolicilor din
Moldova este probată de altfel de documente,
începând încă din secolul al XIII-lea38, fiind
menţionaţi aici ca fiind de confesiune catolică,
valahi, unguri, secui, saşi, cumani. Episcopia
Cumanilorl9, numită şi a Milcoviei40, fiinţa toc
mai datorită existenţei catolicilor mai sus
menţionaţi. Prezenţa lor este întărită şi de
numeroasele toponime şi hidronime de origine
maghiară, cumană, germană, alături de cele
româneşti, rămase până astăzi în Moldova41•
Pentru aceşti locuitori catolici vor fi înfiin
ţate mai apoi episcopiile catolice de Siret42 - în
1371, de Bacău43 - în 1391/1392 şi de Baia44 - în
1418. Rândurile catolicilor din Moldova se vor
îngroşa ori se vor subţia în funcţie de situaţia
internă din zonă, de cauze economice, sociale,
militare, politice existente. Emigrările45 conti
nue de transilvăneni începând din secolul al
XIII-lea vor asigura dăinuirea în timp a popu
laţiei catolice din satele şi oraşele moldo
veneşti, noii emigranţi, indiferent dacă erau
români, secui, unguri ori saşi, integrându-se în
cadrul noilor comunităţi. În aşezările catolice
moldoveneşti se vor stabili la începutul secolu
lui al XV-lea şi refugiaţii husiţi, saşi şi unguri46•
Cu toate vicisitudinile istoriei prin care au
fost nevoiţi să treacă şi locuitorii catolici din
Moldova, remarcăm o permanenţă a acestora
în acest spaţiu, o continuitate în întreaga
perioadă medievală şi modernă, lucru confir
mat de documentele consultate. Menţionăm în
sprijinul acestei afirmaţii, aici, doar perpetu
area a numeroase nume din recensământul
catolicilor din Moldova întocmit în 1646 de
către episcopul Marca Bandini4\ în recen
sământul din 1696 al aceleaşi populaţii,
întocmit de către misionarul Bernardino
Silvestri48, în recensămintele numite " Status
animarum "49 redactate începând din secolul al
XVIII-lea în cadrul parohiilor catolice din
Moldova, marea majoritate fiind frecvente
până în zilele noastre.
Cu toată această eterogenitate etnică, se
observă în secolul al XIX-lea o tendinţă a
apartenenţei etnice a locuitorilor catolici la
majoritatea românească, explicabilă prin per

Ungurească) a acestora. Pe lângă denumirile
de mai sus, termenul "catolic" era destul de
frecvent întâlnit în documente, fiind folosit
chiar de către locuitorii catolici pentru a se
autodefini. În acest sens amintim faptul că
Dimitrie Cantemir menţiona în lucrarea sa
Descriptio Moldaviae că "ei se denumeau cato
lici atât după neam cât şi după religie"3\ iar în
1857 Manolachi Drăghici afirma că "sunt mulţi
lăcuitori cari atât pentru neamul lor, cât şi pen
tru relighie se numea papistaşi"32•
Cu toate acestea avem câteva menţiuni docu
mentare medievale ale termenului "ceangău" ,
raportate la individ, nu la o comunitate anume.
Prima atestare apare într-un documentl3 din 8
iunie 1443, unde este vorba despre un personaj
pe nume Iliaş Şanga. Originea transilvăneană a
acestuia este probată de numele Şanga pe care
el ori ascendenţii lui nu-l puteau obţine decât
acolo, în condiţiile arătate până acum în acest
studiu.
Cu privire la apropierea în plan lingvistic
dintre patronimul Şanga şi determinativul
"ceangău" a atras atenţia şi unul dintre editorii
documentului din 1443, anume Mihai
Costăchescu34, realitate remarcată şi de către
istoricul Andrei Veress35• Menţionări docu
mentare ale termenului "ceangău" sunt foarte
puţine în perioada medievală deoarece nu toţi
"
"ceangăii se puteau ridica la un statut social,
economic, la un rang militar ori politic care să
le permită amintirea în documente. Pe lângă
cazul lui Iliaş Şanga din 1443, mai notăm în
Moldova un Văsâi Sanga36 în 1490, iar în
Transilvania pe Andrei Ceangăul (Csâng6
Andrâs37) în 1560. Exemplele de mai înainte
întăresc afirmaţia noastră cu privire la
raportarea termenului "ceangău " la individ.
Generalizarea forţată a utilizării termenului
ceangău"
la adresa catolicilor din Moldova a
"
avut o serie de urmări privind receptarea lor de
către societatea majoritar ortodoxă, accentu
ându-le alteritatea. Problema impactului pe
care locuitorii catolici din spaţiul moldav I-au
avut în societatea românească şi modul în care
aceasta din urmă i-a receptat, comportă firesc o
abordare globală a raporturilor dintre majori
tate şi minoritate în spaţiul românesc, o analiză
atentă a raportului dintre identitate şi alteritate
din perspectiva catolicilor, o evidenţiere a
strategiilor de integrare socială a acestora, pre
cum şi un studiu de mentalitate.
Din punct u l nostru de ve de re nu putem
,

vorbi în ceea ce-i

manenta dorinţă şi necesitate de legitimare
venită din interiorul comunităţii catolice, dar şi
ca urmare a innucnţdur externe, pozitive sau

locuitorii ca tolici
etnic distinct, de o

priveşte pe

din Moh..lova, de un grup
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negative. Această dorinţă de legitimare îi con
feră minoritarului catolic posibilitatea accen
tuării integrării în societatea românească
majoritară ortodoxă, miza fiind identificarea
celui dintâi ca partener loial al majoritarilor
ortodocşi. "Ne considerăm ceea ce suntem, dar
şi ceea ce am dori să fim "�0• "Identitatea e
redusă destul de repede la loialitate"51•
Nu trebuie să uităm totuşi că "oriunde în
Moldova, grupul minoritar este, prin natura lui,
prea puţin permeabil la influenţele externe.
Este o calitate care îi conferă garanţii în păs
trarea vitalităţii, în contextul "atacului" asimi
lativ susţinut de majoritatea autohtonă "52•
Catolicii din Moldova au rezistat mai ales
datorită religiei lor şi graiului care le-a conser
vat identitatea însă le-a accentuat în acelaşi
timp şi alteritatea faţă de majoritarii ortodocşi,
în concepţia cărora un locuitor catolic era
străin pentru că: era catolic, era "ungur" ori
"ungurean", se îmbrăca în straie ardeleneşti
tradiţionale, avea o cultură populară ardele
nească (deşi românească), vorbea altfel - arde
leneşte româneşte şi graiul unguresc ceangău.
"De obicei, minorităţile se adaptează Ia socie
tatea majoritară prin mimetism. În felul acesta,
respectă o nescrisă regulă de integrare, care are
succes sigur (aşa-numita "lege a reflexiei
sociale ") şi beneficiază gratuit de experienţa
mediului care le-a înglobat"53• Cazul catolicilor
din Moldova este unul particular întrucât între
ei şi ortodocşi existau foarte mici diferenţe în
planul realităţii cotidiene. În afara religiei,
găsim mai mult similitudini care anulează alter
itatea, cum ar fi: cultura populară tradiţională,
graiul românesc transilvan, situaţie firească în
condiţiile în care majoritatea dintre ei erau
români transilvăneni.
Nuanţând puţin, este cunoscut faptul că în
ceea ce priveşte o comunitate de orice fel: reli
gioasă, lingvistică, etnică, atitudinea ostilă a
majorităţii din jur generează la rândul ei ostili
tatea minorităţii şi restrângerea acesteia în
cadrul unor bariere imaginare, un gest tipic de
autoapărare. În acelaşi timp însă, o atitudine
deschisă poate conduce la integrarea ei în etape,
dacă nu, măcar la o apropiere de majoritate.
Din această perspectivă, locuitorii catolici
trăind în comunităţi rurale, erau in tegraţi în

Problema manifestării unei individualităţi a
catolicilor din Moldova se pune cu o acuitate
care creşte gradual pe măsură ce înaintăm în
timp, în cursul secolului al XIX-lea. De fapt,
acest secol, al naţionalităţilor, este cel care
determină o conştientizare a alterităţii popu
laţiei catolice din spaţiul moldav faţă de
majoritatea ortodoxă, o majoritate prea puţin
dispusă la o înţelegere exactă a profundelor
transformări în planul mentalităţii colective
interconfesionale caracteristice contextului
cronologic la care ne raportăm, în condiţiile în
care era şi ea în căutarea unei formule iden
titarc proprii. Evident că o atare atitudine nu
putea conduce decât la accentuarea unei per
manente lupte de legitimare a catolicilor pe
multiple planuri: religios, social, politic, eco
nomic, cultural.
Construcţia identitară presupune existenţa
unei identităţi opuse. Catolicii s-au aflat în seco
lul al XIX-lea în faţa nu a uneia ci a mai multor
identităţi, toate reflectate în discursuri exte
rioare comunităţii.
Interesant este şi faptul că locuitorii catolici
din Moldova, deşi îşi afirmă deschis aparte
nenţa la etnia românească majoritară, totuşi se
delimitează atât faţă de români cât şi faţă de
secui ori maghiari prin termenul "catolic", pe
care şi-1 asumă atât cu sens religios, cât şi etnic.
O atare atitudine este explicabilă pe de o parte
datorită receptării catolicilor ca "străini" de
către ortodocşi, pe de alta deoarece originea
etnică eterogenă a catolicilor nu impieta
asupra apartenenţei etnice, în acest ultim caz
opţiunea fiind individuală şi fluctuantă.
Aceste atitudini sunt direct proporţionale cu
diverse aspecte de ordin religios, politic, dar nu
în ultimul rând cu diferite forme de mentalitate
care se transformă mai greu, mai ales când sunt
întreţinute de anumite medii interesate.
Imaginea catolicului ca "străin " persistă de alt
fel până astăzi în comunităţile ortodoxe din
Moldova. O posibilă explicaţie ar fi aceea că
stereotipul "catolic
ungur" respectiv "orto
"
dox român este promovat cu consecvenţă.
Imaginea de sine a catolicului se evidenţiază
din ce în ce mai pregnant în condiţiile "dis
putei" cu majoritarii ortodocşi, în situaţia în
c are se man ifestă o pres iun e constantă din
partea acesteia din urmă, o amenin ţare resim 
=

=

socictat�..:a locală sub aspect economic şi social.
nu a exclus însă pcrsistcn�a acestor

tită p utern i c in pl;mul re cep tăr i i comunitare.

Aa:st fapt

"Străinii",

comunităţi ca cercuri închise", conservatoare
"
p ri n excelerHă, uată fiind a titud i n e a comu

jur cart! pt!rpetuau ter
la adresa catol icilor.

nităţilor ortodoxe din
menul "străin"

"unguri i",

"catolicii", "ceangăii",

cum sunt denumiţi locu itorii catolici d i n
Moldova în secol ul al X I X-lea, sunt pe rcepu ţi
ca o posibilă amenin ţare de către autorităţile
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mentale, imaginare, menite să protejeze în plan
simbolic identitatea ameninţată "60• Putem
înţelege astfel mai bine conservatorismul
satelor catolice din Moldova, existenţa lor ca
"
"cercuri închise , care le-au păstrat şi perpe
tuat caracteristicile româneşti transilvane.
Geneza unei imagini de sine la catolicii din
Moldova este înainte de toate un răspuns la
imaginile şi consideraţiile atât de diferite venite
din afară, exagerate desigur uneori.
Sursele ungureşti aveau tendinţa de a
prezenta lucrurile în culori sumbre, accentuând
defectele cu un scop preconceput, anume acela
de a le arăta conaţionalilor maghiari cât de rău
trăiesc "ceangăii " în Moldova.
Sursele româneşti sunt în schimb bipolare.
Pe de o parte redau calităţile catolicilor: hărni
cia, bogăţia, cinstea, puterea de luptă (alteri
tate pozitivă), pe alta le dezvăluie şi le accen
tuează diferenţele faţă de majoritarii ortodocşi:
sunt "unguri" , "catolici ", "ceangăi" , vorbesc
altfel (alteritate negativă).
Discursurile naţionale sunt şi ele prezente.
Ungurii se plâng de faptul că nu întâlnesc Ia
catolici " spirit naţional maghiar" , că locuitorii
"
"
" ceangăi îşi pierd " naţionalitatea maghiară ,
ceea ce nu-i descurajează, dimpotrivă îi moti
vează în consecventa cu care continuă să-i
revendice. Românii, la rândul lor, îi acuză de
lipsa sentimentelor naţionale româneşti. Cel ce
este catolic nu poate fi în acelaşi timp şi român,
în mentalitatea timpului.
Se propun evident şi soluţii de ambele părţi,
paradoxal, foarte apropiate ca finalitate. În
timp ce ungurii militează pentru şcoli ungureşti
şi biserici în care să se predice în limba
maghiară, românii susţin ideea creării de şcoli
româneşti şi de biserici în care să se slujească în
limba română. Ambele demersuri erau subor
donate unor comandamente de ordin naţional.
Nu întâmplător, românii insistau pe necesi
tatea integrării cât mai rapide a catolicilor prin
şcoală, biserică, cultură, pentru a pune capăt
astfel, în opinia lor, revendicărilor venite din
partea maghiară.
Se aud pe de altă parte în secolul al XIX-lea
din partea majoritarilor ortodocşi acuze de
genul: "catolicii" nu sunt loiali faţă de ţară, nu
simt româneşte, sunt "străini" . Se accentuează
"
"
" defectele lor. Termenul "ceangău îşi modi
fică semantica, căpătând un sens peiorativ,
fiind extrapolat la toate comunităţile catolice

moldoveneşti. La o atare atitudine au contri
buit fireşte factori multipli, în cele mai multe
cazuri independenţi de voinţa celor care făceau
parte din minoritatea catolică. Amintim aici,
mai ales, larga mediatizare a situaţiei "cean
găilor" din Moldova, cum au fost denumiţi
catolicii în diverse lucrări şi publicaţii din
Ungaria, dând naştere unei false minorităţi
etnice care, în concepţia lor, trebuia "salvată"
de la o pretinsă "asimilare" .
Catolicii nu aveau intelectuali care să
reflecteze asupra condiţiei acestora în socie
tatea româneascţ. Ori "conştiinţa" se produce
îndeosebi prin intermediul intelectualilor"54•
Imaginea de sine existentă este multiplă.
Putem vorbi de una rezultată din modul de
viaţă rural, tradiţional prin excelenţă şi conser
vator în acelaşi timp, aceasta fiind imaginea
internă despre sine.
Imaginile despre catolici venite din exterior
sunt diverse şi contradictorii în acelaşi timp.
Intervine şi discursul istoric legitimant. Folo
sirea istoriei nu este întâmplătoare şi nici sin
gulară, fireşte. " Istoria e mereu contemporană.
Ea dezvăluie în genere o atitudine pragmatică
faţă de trecut şi un mod de a-1 valoriza în profi
tul actualităţii. Cu sau fără voia celor care au
profesat-o, istoria a fost mai totdeauna un
mijloc de legitimare "55•
Istoria, ca discurs Iegitimant este prezentă,
în cazul catolicilor, în secolul al XIX-lea cu pre
ponderenţă. Dacă, în foind, "orice colectivitate
produce un asemenea " discurs" despre sine, cu
cât mai lucid şi mai critic cu atât mai eficace
sub unghi formativ" 5", catolicii din Moldova,
neavând intelectuali sunt la discreţia discur
surilor venite din afară.
" Eficienţa discursului istoric depinde însă, în
bună măsură, de rolul ce i se atribuie"57• Pentru
catolici acesta a fost, repet, unul legitimant, mai
ales că venea din afară, ducând la o dorită auto
cunoaştere colectivă şi la o conştiinţă de sine. Şi
pe plan intern " era o nevoie acută a cunoaşterii
de sine colective, însă şi o replică la contestările
din afară"5R. " Dacă nu mă pot explica acelor
care nu sunt ca mine, îmi pierd plăcerea de a
mă explica celor care sunt ca mine"59•
S-a manifestat în secolul al XIX-lea o rapidă şi
consecventă " revendicare" din partea maghiară,
fapt care nu putea trece, evident, fără con
secinţe în planul receptării colective interne
majoritare, consecinţe care au accentuat alteri
tatea catolicilor. O urmare firească a fost ten
dinţa manifestată în sânul comunităţii catolice

(imaginarul se manifestă prin generalizare),
nemaifiind ra p ort a t la individ, ci la comunitate,

în ansamblu, dl; cn:arl; 1.k "spa�ii uc securitate

devenind astfel un fals etnonim şi fiind media-
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tizat ca atare. Cu toate acestea, locuitorii
catolici vor respinge pe bună dreptate noul
"etnonim " continuând să se numească înainte
"
de toate "catolici (perpetuând acea realitate
prezentată atât de sugestiv de către Dimitrie
Cantemir) şi mai apoi români.
Receptarea locuitorilor catolici din Moldova
de către majoritatea ortodoxă nu poate fi diso
ciată de situaţia clerului catolic din zonă. Din
această perspectivă, precizăm că în secolul al
XIX-lea preoţii catolici 'din Moldova au
favorizat direct sau indirect, dar cu consec
venţă, integrarea catolicilor în societatea româ
nească prin intermediul eforturilor depuse în
ideea propriei lor legitimări ca reprezentanţi şi
deservenţi ai unui cult care era privit de mulţi
nu tocmai favorabil.
Faptul că reprezentanţii cultului catolic erau
priviţi cu rezerve de către instituţiile româneşti
din Moldova modernă, a avut repercursiuni şi
asupra populaţiei catolice. Această receptare
nefavorabilă a preoţilor catolici se datora
implicării unor state străine (Franţa, Rusia şi
Austria), care-şi revendicau protectoratul61
asupra catolicilor din Moldova, preoţii fiind
priviţi astfel ca purtători ai intereselor acestor
puteri europene în spaţiul moldav.
Diversele probleme care au condus la înfi
inţarea unei episcopii catolice autonome în
Moldova, cu sediul în Iaşi, ca şi disputele dintre
misionarii italieni şi cei maghiari vizând limba
de cult62 sunt revelatoare în acest sens, intere
santă fiind şi simbioza dintre factorul religios şi
cel politic. Această simbioză a constituit de alt
fel o etapă intermediară înaintea unor hotărâri
de natură politică privindu-i pe catolici.
Aceştia datorează mult lui Mihai
Kogălniceanu care depune în secolul al XIX
lea eforturi considerabile în vederea recunoaş
terii unui statut de egalitate al catolicilor în
raport cu ortodocşii, chiar dacă motivaţiile care
au determinat o asemenea atitudine erau
diverse (amintim aici doar acordarea unui
statut juridic local Vicariatului Apostolic al
Moldovei cu scopul evident al înlăturării pro
tectoratului austriac63).
A fost însă un pas foarte important în efor
turile privind acordarea de drepturi politice
catolicilor, chiar dacă exista o puternică opozi

Mihai Kogălniceanu înscrisese de altfel
drepturile catolicilor în "Dorinţele partidei
"
naţionale din Moldova (punctele 25 şi 26). La
punctul 25 citim: "Peste 50 mii români sunt
catolici. Până acum guvernul nu s-a ocupat
nicidecum de educaţia atât morală, cât şi reli
gioasă a lor. Clerul lor este străin şi nu se spri
jineşte de către stat. Este dar neapărată tre
buinţă ca şi aceşti fii ai patriei să tragă parte din
"
folosurile publice 64•
Kogălniceanu cere drepturi pentru pămân
"
tenii catolici care "în cea mai mare parte 65erau
"
"adevăraţi români de origine 66, "ca aşa cu toţii
să fim o singură naţie: naţia română şi să avem
şi să apărăm o singură patrie: frumoasa
Românie ""7•
Observăm aici caracteristicile unui discurs
naţional bazat pe resurecţia unui drept istoric,
o legitimare în trecut. Importantă însă, pentru
catolici, a fost finalitatea pozitivă.
Alături de Kogălniceanu, iată şi punctul de
vedere al lui Costache Negri, care declară: "Cât
pentru pământenii catolici, ei nu au nevoie de
vorbă multă; ei sunt 50 - 60 mii, cari, împreună
cu noi, de veacuri întregi, în toate zilele noastre
de durere şi amărăciune au tras şi pătimit
deopotrivă toate suferinţele cu care a binevoit
Domnul Dumnezeu a ne mustra, spre a ne
aduce la înţelepciunea şi dreptatea astăzi nouă
trebuitoare ... Sfârşesc prin un mare precept a-1
sfintei şi îndurătoarei noastre religii creştine:
Ce vrei altul ţie să-ţi facă, fă şi tu altuia. Cerem
drepturi, să dăm drepturi"68• Sigur, cuvinte fru
moase, generoase, dar care nu trebuie scoase
din contextul politic al mijlocului secolului al
XIX-lea, premergător Unirii de la 1859.
Au fost fireşte şi probleme, reacţii ostile din
partea majorităţii ortodoxe. Gheorghe Sturza,
de exemplu, îşi motiva atitudinea ostilă prin
"
faptul că "e român . Combătând "patriotismul
de clopotniţă" , reacţia lui Mihail Kogălniceanu
a fost promptă: "şi eu sunt român, şi mai mult
decât d-lui ( ... ), însă chestia nu este cine este
român mai mult sau mai puţin ( ... ) chestia este
"
cine apără o idee mai dreaptă 69•
O imagine sugestivă despre catolici, poate
cea mai relevantă, o prezintă Mihail
Kogălniceanu în şedinţa din 12 noiembrie 1857.
"lan să vă arăt acum şi ce viitor ne aşteaptă,

ortodoxă. Important a fost faptul că a existăt totuşi o âispani5ilităte pentru cHălăg âe
a mbele piirli. Catolicii au depus eforturi pen t ru
a-şi dovedi l o ialita tea faţă de ţari"1, iar orto

respingându-se proiectul şi declarându-se pri n
urmăre tArii ârituri mii âe locuitori, cărll Insa
au luat şi iau parte la toate indatoriri le, la bir,
la recrutî1ţie, la b e i l i cu ri , la toate greutăţile

pământcni.

ni în pământul Jur ar

,

ţie

docşii pentru

a-i

ţării. Fiecare din aceşti locuitori declaraţi străi
fi în tot dreptul să zică

accepta !1i recunoaste ca
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Catolicii din Moldova şi "fenomenul ceangău

n

Important în cele din urmă este faptul că ei,
catolicii, au conştientizat că sunt pământeni în
Moldova şi au ţtiut, dincolo de discursurile
exterioare să-ţi demonstreze loialitatea faţă de
statul român, ceea ce a condus la recunoaşterea
pentru ei a unui statut de egalitate cu majori
tatea ortodoxă.
Ajunşi aproape de finalul studiului mărturi
sim că nu avem pretenţia că demersul nostru
ştiinţific ar epuiza subiectul aborbat, şi nici nu
ne-am propus de altfel în acest cadru aşa ceva.
Deoarece situaţia catolicilor din Moldova în
contextul istoriei secolului al XX-lea comportă
un studiu special, datorită complexităţii perioa
dei, ne-am limitat analiza noastră la graniţa
acestui secol.
Pentru o imagine cât mai apropiată de
întreg, încă mai este necesar recursul la surse
arhivistice şi de altă natură, demers care tre
buie să pornească însă de pe poziţii deschise şi
fără prejudecăţi etniciste. De altfel, principiul
sine ira et studio" ne-a călăuzit şi pe noi pe
"
parcursul elaborării acestui studiu.
"În munca istoricului, două lucruri sunt,
probabil, fundamentale pentru împlinirea misi
unii asumate: a simţi că trebuie să faci şi a şti
cum să faci ("le metier d'historien suppose un
savoir - faire, un devoire - faire"). Conver
genta lor naşte, sub impulsul vredniciei unui
om, progresul"73•
Sperăm ca şi studiul nostru să se constituie
într-o piatră la edificiul unei viitoare, adevărate
"
şi curate" istorii a catolicilor din Moldova.

ceea ce la întâile alegeri, un locuitor catolic din
Saboani, ales deputat pontaş al ţinutului
Romanul, a răspuns ispravnicului care îl
întâmpina că nu-l poate cunoaşte deputat, pen
tru că era catolic: Cum, cucoane, acum când
"
toate satele m-au ales ca să le apăr drepturile în
marea adunare, sunt catolic şi nu pot fi depu
tat? Dar când ne puneţi la beilicuri, când ne
luaţi birul, când vă dăm feciorii la oaste, când
vă facem boieresc, atunci nu suntem catolici, ci
ne priviţi ca pravoslavnici? Dacă este cucoane,
că nu putem fi deputaţi pentru că suntem
catolici, apoi daţi-ne pace să fim catolici şi la
biruri, şi la beilicuri şi la toate angăriile". Să
gândim domnilor serios la ce facem. Prin res
pingerea proiectului noi nu numai că nu dăm,
dar chiar ridicăm drepturi avute de sute de ani,
de pământeni eterodocşi precum sunt răzăşii
catolici din ţinuturile Bacău şi Iaşi. Aceştia
pururea s-au privit ca pământeni, înzestraţi cu
toate drepturile civile şi politice, cari unii din ei
sunt boieri, sunt în funcţie"70•
Autoritatea politică românească i-a recunos
cut în cele din urmă şi juridic ca pământeni pe
locuitorii catolici din Moldova, statut consfinţit
prin articolele Constituţiei din 1866.
Cu toate acestea, catolicii vor fi priviţi de
către comunităţile ortodoxe tot ca străini",
"
chiar dacă relaţiile vor fi, cu unele excepţii,
amiabile. N-avem catolis la noi. Da pi undi
"
sunt ni avem bini. Iei ca şî noi stau. Da iei îs mai
negustoroş, mai (a)gricultoroş"71• lei îs catolis,
"
da nu-s oamini răi"72•
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Catolicii din Moldova şi "fenomenul ceangău "
Abstract
The Catholics in Moldavia and the "Cstingos phenomenon"
The Catho/ics in Moldovia have been the object of a /osting passionate argument on their origins. For more than two centuries,
over ha/f of the amount ofresearr:hes and interpretJJtions coming especially from the Hungarian side have created an impressive
bibliography in this respect.
The author insists in his study on the origin and historical evolution ofthe Catholics in Moldovia, also analysing some aspects
of their identity during the XIXth centwy wilhout cltJiming that his searr:h were ahaustive.
In order to ha ve an overview as failhful as possible to the historic reality, it is stiU necessary that one should appeal to arr:hives
and to some other type of sourr:es for an open-minded , study, pursued without ethnical prejudices.
The author hopes that his study should turn into "a rock" for the building up ofa "future, factuDIIy correct and pure" history of
the Catholics in Moldovia.

Drd. Anton Coşa
Muzeograf, Muzeul de Istorie Bacău
Bacău
TeL: 034/1 12444
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PLÂNGEREA LUI CONSTANTIN VODĂ BRÂNCOVEANUL,
ÎN TRANSILVANIA
fiilor, sunt încă vii peste veacuri. Ajunsă la
Doamnă, vestea o tulbură într-atât încât îşi
pierde firea, trezindu-se abia peste trei zile.
Versurile privind sfârşitul Brâncoveanului
au fost cuprinse în miscelanee, alături de texte
religioase, dovadă a interesului, faţă de ele,
îndeosebi, a preoţilor. Rămase în proprietatea
urmaşilor, aceste cărţi manuscrise s-au risipit
într-o incomensurabilă proporţie. Au fost sem
nalate, prezentate şi comentate zece atari
manuscrise privind istoria Brâncoveanului,
unele mai complete, altele scurte fragmente'.
Le vom înşirui, fie chiar şi în note, păstrând
relativa cronologie şi datele importante, pentru
început, pe cele muntene şi moldoveneşti. Se
distinge, din analiza unora, existenţa unui
arhetip întocmit la 1730 noiembrie 17, unele
din copiile ce I-au urmatz suprapunând, în mod
eronat această, dată, peste aceea a evenimen
tului însuşi în finalul acestora aflându-se ver
surile: "S-au făcut acest corban (jertfă, sacrifi
ciu, n. ed.) în vreme de ramazan"3 "Istoria lui
Constandin Vod<ă> Brâncoveanul " sub acest
titlu cuprinsă în mss. 2150, (Academia
Română, provenit din Ludeşti - Dâmboviţa,
atribuit mijlocului de veac XVIII) şi conside
rată a fi cea mai completă (235 versuri, scrise
de doi copişti, anonimi), a beneficiat în cadrul
ediţiei de o redare integrală4• În versul de
început istoria aceasta este apreciată a fi: "0
poveste minunată", spre deosebire de celelalte
ce au adoptat formula: "0 pricină minunată".
Între 1756-1778 a alcătuit, în Moldova, Ioniţă
Copilul, devenit loniţă Popa, un miscelaneu de
texte (Acad. mss. 1629), ce cuprinde şi " Istoria
lui Constandin Vodă cel Bătrân", socotită a fi
dintre cele mai vechi datate5• În 1809, un cărtu
rar moldovean a copiat în codicele său şi:
"Cântecul lui Ştefan Vodă cu a lui Constantin
Vodă când 1-au tăiat împăratul împreună cu
cinci beizadale ale lui" . Respectivul miscelaneu
(Acad. mss. 3078) a fost deţinută o vreme de
Mihail Eminescu, faptul adăugându-se dove
zilor privind preocuparea poetului pentru
vechea limbă românească6• Cu amintirea mss.
3049, de Ia Academia Română, ce cuprinde, pe
26 r â n duri versuri din i stori a (fără tillu) a

Tragicul moment istoric al uciderii fără jude
cată şi fără de lege a lui Constantin Vodă
Brâncoveanu, împreună cu fiii şi sfetnicul
Ianache Văcărescu, la 15 august 1 714, a fost
transpus, în versuri, de un contemporan.
Arhetipul original a fost copiat în toate părţile
româneşti, de Ia acesta provenind câteva vari
ante, ce au fost preluate de-a lungul unui veac
şi jumătate, esenţa acestuia statomicindu-se în
folclor şi obiceiuri, cu precădere în Transilva
nia, unde Constantin Brâncoveanu, oblăduitor
al românilor, a devenit simbol al acestora în
lupta pentru legea lor strămoşească.
Versurile, purtând pecetea filosofiei vremii,
privind nestatornicia şi zădărnicia vieţii, sinteti
zată astfel, de mitropolitul Dosoftei: "deşărtă
ciunea deşărtăciunilor şi toate sunt deşarte ",
opera sa fiind, desigur, vizată în formularea:
"precum şi cartea ne scrie; cuvântul cel tipărit
care iaste adeverit ", relatează sfârşitul lui
Constantin Vodă Brâncoveanul, al domniei şi
al fiilor săi. În săptămâna cea mare, de lângă
Paşti, un agă vine la Curte, cu firmanul, de
mazilire, din scaunul domnesc, a lui Vodă
Brâncoveanu. Curtea este cuprinsă de mare
jale. Vodă îşi adună boierii, reproşându-le vân
zarea prin viclenire, aceştia lepădându-se de
acuzare. Sub îndrumarea trimişilor Porţii
otomane, a imbriorului, este ales noul domn în
persoana spătarului Ştefan Cantacuzino.
Acesta, după exemplul boierilor, merge Ia fos
tul domn, care-I mustră, spunându-i că putea
să-i ceară domnia, pe care i-ar fi dat-o să o
stăpânească în pace, acesta dezvinovăţindu-se
prin jurăminte. În joia mare, Constantin
Brâncoveanul, feciorii şi credincioşii săi, pără
sesc Curtea domnească în plânsetul şi rugă
ciunea de grabnică întoarcere a întregii ţări.
Alaiul zăboveşte la Giurgiu, unde turcii se vese
lesc, abia după Paşti trecând Dunărea, ajun
gând la Ţarigrad, ostaticii fiind închişi la
Edicule. În acest răstimp ţara este jefuită. În tot
postul Sfintei Mării Mari, Brâncoveanul şi ai
săi, sunt tot mai greu munciţi, chinuiţi. În ziua
de 15 august, a Sfintei Mării, sunt duşi către
locul osândei, prin grădina împărătească pen
tru ca sultanul să se bucure de "spectacol " .

,

Gealatul It: taie capett:le, aruncându-le în
mare. Lacrimile La l iilui la vederea masacrării

Brâncoveanului, aflat la I H I H în stăpânirea lui
Alcxandn1 Gabor' presupus autor al acestuia",
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sfârşim de enumerat izvoarele documentare
ştiute, privind mucenicia brâncovenilor, alcă
tuite şi rămase la sud şi răsărit de Carpaţi.
În urmărirea aceluiaşi afectiv subiect trecem
munţii, în Transilvania, nu înainte de a
menţiona două dintre manuscrisele conţinând
versuri inspirate de uciderea lui Vodă
Brâncoveanul, semnalate în ediţiile de cronici
ades citate. Este vorba, în primul rând, de un
astfel de izvor aflat în arhivele statului de la
Budapesta9, fără de titlu, cuprinzând 199 de
versuri. Recuperat din materialele de propa
gandă, confiscate de generalul Bucov, venit în
Transilvania în scopul pacificării, cu orice preţ,
a românilor, manuscrisul a fost lesne datat,
ante 1761. Referirea la existenţa unei fotocopii
a documentului, în Biblioteca Centrală de Stat
(Biblioteca Naţională) nu s-a adeverit, cu toate
insistenţele depuse. Un efort de o nobilă cole
gialitate ne-a pus în posesia unui xerox al aces
tui preţios şi semnificativ documene0, fapt ce
ne-a îngăduit, reconsiderări şi puncte noi,
asupra cărora vom reveni.
Cel de al doilea izvor transilvan cu versuri
ale uciderii lui Constantin Brâncoveanul, se află
în cartea scrisă, conform autografului de pe
prima pagină: "de mâna lui Nicolae Olariu,
februarie, 23 de zile, 1794" 11 sub titlul "Istoria
lui Constantin Vodă Brâncoveanul, în ce chip
s-au adevărat, miercuri în sâmbăta (sic.)l2 cea
mare de lângă Paşti I-au luat" 13 (anexa 1).
Menţionăm, aici, că textul conţine versurile:
"Başnacheşul au strigat; şi întâi pe Văcărescu
au tăiat; şi pe coconi că-i tăia; Constantin Vodă
îi privea; şi din dragoste au leşinat; şi lui capul
au tăiat" (fila 171, precizări ce nu se află în mss.
2150, nici în acela ajuns în arhivele din
Budapesta, explicaţia constând în folosirea
unui alt arhetip.
Punem acum, în circuit ştiinţific, o altă
dovadă a perceperii de către transilvăneni, al
tragicului sfârşit al lui Constantin Brâncoveanul.
O carte manuscrisă din fondul Bibliotecii
Academiei F. Cluj (mss. 76) ce adună texte reli
gioase şi apocrife, având spre sfârşit (f. 160 şi
v.) partea de început a cronicii brâncovene,
până la versul 76 (anexa 2). Este lesne de
observat că acestea îşi continuau şirul, filele
respective fiind sustrase. Copistul urmează rân
du ri le, st:pararea versurilor făcând-o prin punc

marelui Constandin B < râncoveanu > Vodă".
Grafia cărţii este ordonată, egală, corectă, fru
moasă, dezvăluind un priceput şi talentat
mânuitor al condeiului, al cărui nume nu
întârziem să-I facem cunoscut, redând, auto
graful său căruia îi dedică o întreagă pagină:
"Scris-am eu Costandin feciorul popii
Costandin din Alămor14• Anul domnului 1748
meseţa în 30 de zile ale lui martie. Anul dom
nului 1748 C<ostandin> C<ostandin > ", auto
graf încheiat cu semnul de mare meşter (sem
nul infinitului), cu mândrie, sofisticat prin
învârtire. Ne aflăm, iată, din ceea ce cunoaş
tem, în faţa celui mai vechi datat, 1748, dintre
manuscrisele ce conţin versuri din istoria lui
Vodă Brâncoveanu, a unui copist, din cei mulţi
feciori de preoţi, scos din anonimat, Costandin
feciorul popii Costandin din Alămor. Pentru a
lega, pe firul vremii, receptarea în Transilvania
a voievozilor de la sudul munţilor, să-I evocăm
pe popa Oprea tot din Alărnor pe care istoria
1-a reţinut în fruntea românilor din Ocna
Sibiului, răscumpărând de la demolare, ctito
ria, de aici, a lui Mihai Viteazul, printr-o taxă în
avantajul bisericii calvine15• Este biserica pe
care, un veac mai târziu, o va rectitorii
Constantin Vodă Brâncoveanu.
Privite, în ansamblu, cele trei manuscrise
transilvane, ce conţin, cronica în versuri a
uciderii lui Brâncoveanu, se observă că fiecare
dintre ele au la bază alte arhetipuri, create
după altele curând sosite de peste munţi. În
discuţia domnului cu boierii divaniţi, după
citirea firmanului, se constată prezentul istoric,
direct al acestora la mustrările domnului: "toţi
boiarii că plângea; foarte tare se jura; cum nu
sântem vinovaţi; nici nimic amestecaţi" (mss.
76 din 1748). "Să ştii Doamne adevărat; că noi
nu sântem vinovaţi; iar - oştire de nefire;
Dumnezeu ne va plătire " (mss. ante 1761, de la
Budapesta). "Boierii se lepăda şi prea tare se
jura; noi nu suntem vinovaţi; nici nimic ameste
caţi" (mss. 9 din 1794). Indirect este răspunsul
boierilor în mss. 2150, de la Academia
Română: "Boiarii se lepăda; foarte tare se jura;
cum că nu sânt vinovaţi; şi nimic amestecaţi ".
În versurile copiate de Constandin din
Alămor, găsim forma autentică a unor cuvinte,
ulterior deformate. Astfel lumea trecătoare şi
î nşel ătoa re "îi pribcgcştt:" pre domni şi prc
îm păra ţ i mari, în următoarele copi i ajungân
du�sc la forma: "îi priliseşte" (mss. de la
Budapesta; mss. 2 1 50 d e la Acad emia
Română) . Apropiat de arhetip considerăm a fi,

tua!.ia necesară. Ti tl ul textului, nu este numai
dintre cele mai vechi, mai lapidare, specifice
cronicilor, dar fa�ă de cele din acea stă calt:
gorie întâlnit e, arc în plus un cuvânt de dis
tincţie, titlul, în litere m aj uscule fiind: " Istoria

în acelaşi manuscris din
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Crăciun, este autorul întregului manuscris,
ajuns în mâna lui Bucov, dintr-o cancelarie
ecleziastică sibiană, imediat după 25 iunie
1761. Textul izvorului în discuţie (anexa 3 )
după sublinieri deja făcute, se detaşează de cel
al mss. 2150, muntean, prin limpezimea şi cali
tatea stilului, prin înşiruirea precisă şi logică a
faptelor, prin sobrietate. Vom aduce prin cele
ce urmează câteva din argumentele probatorii.
Domnul adresează şi boierilor nu numai lui
Ştefan Spătariu, precum în mss. 2150 mustra
rea vânzării sale în scopul preluării scaunului
domnesc: "dacă v-au fost de domnie; de ce nu
mi-aţi spus voi mie; eu să vă fi dăruit; cu pace
să fiţi domnit" . A doua zi după citirea firmanu
lui, imbriorul a sosit la Curte nu singur, ci: "Cu
mulţi turci galilei mari, şapte mii de anaceri".
Precisă şi impresionantă este redată părăsirea,
Curţii domneşti, de către Constantin
Brâncoveanu: "Iară când fu zioa de joi mari;
atun/cea mulţi turci se adunară; şi pre poartă îl
scoate; şi toată ţara că şi plângea; şi din gură
aşa zicea; Dumne/zeu să se milostivească; în
grabă să te învărtejeşti; şi pre noi să ne mai
domneşti; căci pre cât ne-ai domnit; foa/rte
bine ne-ai păzit". Corect sunt relatate faptele
de până la închiderea la Ţarigrad, în Edicule:
"în Giurgiu au zăbovit; până paştile au făcut;
dacă Dunărea trecură; şi turcii se veseliră; în
Ţeligrad îl duseră; şi în Edef îl închiseră"18•
După săvârşirea sacrilegiului tăierii capetelor
de către gealat: "un alileu mare au ridicat; şi-n
mare i-au daruncat" .
În ajutorul puţinătăţii, explicabile, a manu
scriselor cu plângerea lui Vodă Brâncoveanu,
stau dovezile cunoaşterii şi prelucrării lor. În
1813, preotul Pavel Popovici din Diosig19 a
compus versurile intitulate: " Plângi neam
românesc", după refrenul, repetat, al acestora.
Printre motivele uciderii lui Brâncoveanu:
pizma; pâra boierilor, autorul adaugă şi pe
acela al apropierii Domnului de nemţi (aus
trieci) în vederea înfrângerii turcilof!i. Apre
ciere dar şi previziune o conţin versurile: "Şi
n-o mai fi domni ca Constantin" . În 1816 popa
Florea din Bertelan (azi Biertan, jud. Sibiu),
aşeza în fruntea creaţiei sale: "versul preoţilor
care rămân de soţie " asemeni unui motto
prelung, versuri din istoria uciderii lui
Brâncoveanu21• Mulţimea pierdută a copiilor cu
versurile acestui jalnic eveniment, circulaţia lor
orală, explică pătrunderea acestora în folclorul

declanşării faptelor: "precum iată am privit; la
Constantin Vodă ce au domnit; întru anul 26;
bine se înrădăcina-se" (resimţindu-se relatarea
martorului ocular)16• Interferenţa dintre un
manuscris cu un altul (de la sud sau nord de
Carpaţi) se constată de asemeni. Găsim astfel,
în copia din 1748, versurile de mustrare a
boierilor de către Domn: "dară nu destul v-am
cinstit; boiari mari că v-am făcut", care nu se
află în mss. de la Budapesta, regăsindu-se însă,
aidoma, în mss. 2150 de la Academia Română,
apreciat a fi de la mijlocul sec. al XVIII-lea,
după un arhetip ulterior pieirii, prin spânzură
toare, a lui Ştefan Vodă. Faptul era dedus din
cuvintele Domnului când? "Pre Ştefan Vodă
pedepsea", Cuprinse în versurile "Să ştii cu
adevărat căci nici ţie nu-ţi va zăbovi; ci
Dumnezeu îţi va plăti". Ştefan se dezvinovăţea,
cerându-şi iertăciune: "Ci mă rog cu plecă
ciune; să am şi eu iertăciune". În mss. anterior
anului 1761 (arhivele din Budapesta), preciza
rea lui Vodă, ca şi cererea de iertăciune, lipsesc,
Domnul: "pre Ştefan Spătariu îl blestema", iar:
"Ştefan Vodă se jura şi din gură aşa zicea; să ştii
Doamne adevărat; că eu nu sunt vinovat; iară
ştire de-m va fire; Dumnezeu îmi va plătire;
Dumnezeu şade în scaun de judecată; şi îmi va
trimite plată" . Insistând asupra "istoricului "
mss. de la Budapesta, vom adăuga împre
jurărilor aflării acestuia, momentul confiscării,
imediat după 25 iunie 1761. Fila 263, deci
următoarea celor cu versurile (261-262) ,
deţine însemnări făcute la Sibiu, în 24 şi respec
tiv 26 aprilie 1 761, referitoare la anume preoţi
uniţi din Boju (Cluj) şi Râciu (Mureş) pe care
sătenii, prin judecata satului i-au îndepărtat cu
avuţiile lor. Faptele "se dau înştiinţare lui
Sofronie ca să facă mijlocire să se întoarcă cei
necăjiţi preoţi la parofiile lor, fără de nici o
pagubă, cât degrabă", înştiinţare dată în Sibiu
în patru zile ale lui mai. Autorii Repertoriului
manuscriselor de cronici interne, conform unor
informaţii, îl numesc pe Călin Crăciun, drept
scrib al versurilor ajunse la Budapesta17• Din
analiza documentului (xeroxat) a filelor pe care
acestea sunt înşirate, respectivul nume nu se
întâlneşte. Pe fila 183, sub însemnările la care
ne-am referit mai sus, se află o altă notă privind
felul injurios cu care au fost întâmpinaţi la
Apahida (Cluj) de către un localnic, trimişii lui
P<opa> Sofronie, anume Crăciun şi Daniil:
"
"cu mărturii destule , nota purtând data de 25

transilvan. Două manuscrise târzii ajunse în
Arhiva de Folclor, din Cluj: "Cântarc şi vers la
Constantin" din 1 897; "Joc cu Constantinul din

iunie 1 76 1 . Grafia consemnării prezintă fra
pante ascrnănări cu aceea a versurilor, ceea ce
îngăduie presupunerea că unul dintre aceştia,
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istoria românilor", copiat în 1933-1934, după
un text din 1800, susţin realitatea faptului22•
Înainte de a deveni, prin jertfa sa, simbol al
românilor de peste munţi, Constantin
Brâncoveanu le-a fost, domn, îndeaproape
sprijinitor şi oblăduitor, prin tot ceea ce, ce
le-a fost explicându-se receptarea imediată şi
profundă, a tragicului său sfârşit, cu ecoul atât
de prelungit peste veacuri, al acestuia, aseme
nea consecinţelor în toată gravitatea lor.
În politica lui Constantin Brâncoveanu tran
silvănenii au constituit o permanentă preocu
pare, cu prisos vădită în faptele sale: îi sprijinea,
le lua apărarea, le trimetea prompt tipograf şi
carte, zidar şi zugrav, se implica în actul ctito
ricesc, cu întregul sau ansamblu de semnificaţii
istorice şi artistice23• Prin toate acestea se con
cretiza gândul Domnului de a construi o cultură
unitară, cu profil naţional, atât de necesară
împlinirilor politice. Nu vom dezvolta toate
aceste domenii ci doar le vom puncta.
La 4 mai 1690 Constantin Brâncoveanu inter
venea la principele Mihai Apaffi pentru uşu
rarea dărilor excesive ale iobagilor de pe moşia
sa de la Sâmbăta, a căror plângeri: "Le-a ascul
tat nu cu puţină durere "2\ Se păstrează
hrisoavele de danii şi seutiri ale domnului pentru
Mitropolia românească, din Alba Iulia; biserica
Sf. Nicolae din Sebei - Braşov din 2 mai 1698 şi
respectiv 20 noiembrie 7214 (1705), ultimul
pentru scutirea viilor ce le deţinea la Piteşti.
Trimis în Transilvania, pentru revigorarea
teascului bălgrădean, tipograful Ştefan
lştvanovici, aprecia astfel în cartea tipărită în
1699 (Chiriacodromion) ajutorul: "de Ia prea
luminatul a toată Ungrovlahia Io Constantin
Brâncoveanu Basarab Voievod carele nu cu
puţin s-au arătat şi pururea se arată"25• Numita
carte, o reeditare a Cazaniei lui Varlaam, a
beneficiat de o largă cerinţă, oglindită în
numărul mare de exemplare rămase până
astăzi. În acelaşi an a ieşit din tipamiţa băl
grădeană, prin strădaniile lui Ştefan, prima
bucoavnă românească26, a cărei importanţă nu
are nevoie de susţinere.
Cartea românească, luminată în teascurile
lui Brâncoveanu, la Buzău, Snagov, Bucureşti,
Targovişte, trecea de îndată munţii, ajungând
pretu tinden i în cele mai îndepărtate şi izolate

Buzău dăruite de Vodă Brâncoveanu: "după
alte mile ce au făcut cu această cursă"27• În 1692
aprilie 5, vei spătarul Mihai Cantacuzino îi trimi
tea părintelui popii Petru din Hudac (Mureş)
un exemplar din Pravoslavnica Mărturisire
(Buzău 1691), care păstrându-se, ne dezvăluie,
peste vremi, nu numai relaţiile dintre dregătorul
muntean şi preotul satului ardelean, dar şi apor
tul acestuia în faima avută de şcoala de Ia
mănăstirea Hudacului. Un minei de Buzău
(1698) a ajuns la mănăstirea Toplita prin dania,
din 1711, a lui Neagul vei căpitan za cazaci. Din
mărturiile îndestulătoare ale prezenţei în
Transilvania a Apostolului (Buzău 1704) ale
gem spre menţionare pe aceea ce atestă origi
nea românească a satului Traseu (azi Rimetea,
jud. Alba) şi odată cu aceasta ştirea despre bise
rica de lemn şi înlocuirea ei cu cea de piatră,
momente nesemnalate de alte izvoare.
În sprijinul românilor de peste munţi, a legii
sale, Constantin Brâncoveanu a tipărit înadins
cărţi speciale. Amintită deja, Pravoslavnica
Mărturisire, a fost urmată, peste opt ani de
Carte sau lumină (Snagov, 1699), din exem
plarele rămase într-un număr însemnat, îl
amintim pe acela ce evocă memoria obştii
româneşti din satul Aldea (Harghita).
Primele tipărituri râmnicene au cunoscut, în
Transilvania, multă pretuire, de-a rândul. Ne
oprim, pentru exemplificare la cartea din
Antologhion ( 1705) cu circulaţie pe Valea
Nirajului, aflându-se, întâi, în stăpânirea lui
popa Ioan din Sânlorinţ (azi Lăureni), de unde
trece, în 1709, prin mărinimia lui Zaharia
Baciul dascălul, Ia biserica de lemn din
Iobăgeni (azi Valea, jud. Mureş). Pentru ceea
ce a însemnat carte de Ia sudul munţilor, în
ştiinţa de carte românească, în dorinţa învăţării
acesteia, vom alege două titluri râmnicene
într-o singură legătură şi anume intitulată
Antologhion şi octoih (Râmnic 1705-1706) pe
care o mamă a dăruit-o fiului ei (Mihai din
Popeşti, Cluj), în 1711: "când au fost grămătic".
Sfârşim semnalările cărţii lui Constantin
Brâncoveanu, prin amintirea singurului exem
plar din Ceaslov (1709) cu circulaţie în sate
covăsnene purtat fiind, asemeni unui talisman,
de popa Toma din Zagon şi popa Dumitru din
Arcuş, în temnita de la Turia, în care se afla,
după p rop ria mărturie: "cu fiarele de picioare
pentru crcdima noastră".
În cronica sa, Radu Logofăt Greceanu, relata,
astfel, construirea bisericii Sf. Nicolae din Făgă
raş: "Pentru că ncavând creştin i i de acolo bise
rică trimis-au la Măria Sa cu multă rugăciune

a�t.:zări, prin preoţi, monahi, colporLori, prin
prezenţa însăşi a transilvăneanului în oraşul de
reşedin�ă de pe Dâmboviţa, dar şi prin dărnicia
Domnului şi a boierilor săi. La biserica Sf.
Nicolae din Scheii Braşovului se uot a , pc
mineiul de februarie, pentru cele 12 mineie de
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ca să le facă o biserică şi neapărându-se Măria
Sa de un lucru dumnezeiesc ca acesta, stătut au
bucuros după rugăciunea lor şi au trimis de am
făcut biserică mare şi frumoasă" . Dăinuitoare:
"această sfântă şi dumnezeiască biserică a
răsăritului, Io Constantin Brâncoveanu Basarab
Voievod domnul şi oblăduitorul", după slava
inscripţie au făcut: "la anul de la spăşenia lunii
1697, la al zecelea an al domniei sale", cronica
şi monumentul însuşi pecetluind rolul de ctitor
al iubitului Domn în Transilvania. Pentru a se
putea sustine Constantin Brâncoveanu face
danii acestei biserici, precum venitul vămii de
la Rucăr şi Dragoslavele (17 octombrie 1699).
Din acelaşi gând şi cu aceeaşi dragoste a
înălţat Brâncoveanu, şi biserica Sf. Arhanghelii
din Ocna Sibiului, astăzi valoros monument
istoric. Ambele ctitorii înfăţişează planul de
veche tradiţie bizantină, dreptunghiular, cu
altarul decroşat, poligonal la exterior şi
semicircular la interior, plan bine conturat în
arhitectura muntenească încă din prima jumă
tate a sec. al XVIII-lea şi care va fi hotărâtor în
evoluţia, ulterioară, a celei din Transilvania.
Odată cu tipologia, ctitoria lui Constantin
Brâncoveanu, aduce şi plastica decorativă a
faţadelor, după modelul celei de Ia sud de
munţi.
Pentru biserica mănăstirii de la Sâmbăta de
Sus, ce înlocuia un lăcaş în lemn al strămoşilor
săi, săvârşită, cert, în 1700, Constantin
Brâncoveanu a reluat planul treflat, al Cozii,
Vodiţei şi Tismanei, din sec. al XIV-lea. Rolul
mănăstirii Sâmbăta de centru ierarhic al spiri
tualităţii româneşti, în sudul Transilvaniei; a
fost adesea subliniat.
La Poiana Mărului a înălţat biserică Vodă
Brâncoveanu, în jurul anului 1701, existentă,
dar radical transformată, iar de numele
Doamnei Marica se leagă al aceleia dispărute
de la Berivoii Mari.

Prin biserici transilvane sau prin colecţii de
bunuri patrimoniale, se regăsesc icoane, răzleţe
e drept, ce atestă pictura zugravilor din Şcoala
de la Hurez. Ar fi de mare importanţă ca toate
acestea să fie, cândva, supuse unei cercetări
serioase şi repertoriate, de sine stătător.
Biserica Brâncovenilor din Bungard (Sibiu)
şi-a pierdut, total, înfăţişarea, dar amintirea
podoabei sale murale o păstrează vie tâmpla ce
i-a dat strălucire, aflată acum în capela
Institutului teologic din Sibiu.
Dacă activitatea transilvană a zugravului
Iosif Ierodiaconul se leagă de Alba Iulia, aceea
a generaţiilor de artişti, Preda, este tezaurizată
în biserica Sf. Nicolae din Făgăraş. În 1699
Preda realizează frumoasa tâmplă a ctitoriei
brâncoveneşti, iar în 1708, fiul acestuia, "Preda
sin Preda zugrav ot Dolgopole (Câmpulung), în
fruntea unei echipe de meşteri, execută pictura
murală a naosului şi a altarului.
Sub influenţa zugravilor lui Brâncoveanu
s-au format meşteri locali, faptul constituind
rădăcinile înfloririi pe care pictura românească
din Transilvania a cunoscut-o pe mai mult de
un secol şi jumătate.
Reluăm spusa că doar vom puncta prezenţa
lui Constantin Brâncoveanu în Transilvania.
Doar atât am făcut.
Revenind asupra istoriei în versuri a uciderii
Domnului, ne oprim asupra momentului anteri
or decapitării, când fiii îşi întreabă tatăl: "Ce
vom face tăiculiţă" iar drept răspuns: "Vodă
dulce îi sărută; şi din gură îi mângâia; Nu vă
fiilor spăimântareţi; Ci pre Dumnezeu rugareţi;
puţinea muncă vom lua; Şi Dumnezeu din ceriu
ne va încununa" . În calendarul Bisericii
Ortodoxe Române, ziua de 16 august este închi
nată sfinţilor martiri: Brâncoveanu, Constantin
Vodă, patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu,
Matei şi sfetnicului Ianache" după previziunea
cuprinsă în versul: "în veci se vor pomeni".
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Anexa 1
Academia Română, F. Cluj - Napoca
Fond Blaj, mss. rom. 9
" Istoria lui Costa 1 ndin Vodă Brâncoveanu 1
în ce chip sau adevărat 1 Miercuri1 în sâmbăta2
cea 1 mare de lângă Paşti 1 I-au luat".
O pricină minunată 1 auzită în lumea toată
pre 1 cum iată că vedem şi cu ochii 1 priveghem,
din ceput şi 1 din vecie, precum şi cartea ne 1
scrie cuvântul ce-l tipă 1 rit carele iaste adeverit
1 că lumea iaste înşelătoare 1 (f. 155)3•
Care din voi m-au vicle 1 nit şi fără veste m-au
/ vândut, de Dumnezeu nu va 1 ţi temut tiranilor
m-aţi vândut cum de 1 mine vă înduraţi din 1
ţară mă înstrăinaţi. 1 Domnul să vă facă drepta
1 te după a voastră strâ 1 mbătate. Boieri să le 1
păd a şi prea tare să 1 jura, noi nu sântem 1 vino
vaţi nici nimic 1 amestecaţi. Atuncea 1 Vodă să
sculase şi lor 1 că le grăise, faceţi dar 1 cum v-au

Că eu sânt ca şi un gătit 1 Din spătărie că au
eşi 1 t şi dupre Doamna că 1 au trecut, şi el că 1
au poruncit coconii că 1 au venit, atuncea Vodă
1 lăcrăma şi pre Dumne 1 zeu ruga şi aşa au
grăit: oh rea furtu 1 nă ne-au gonit o furtu 1 nă
tirănească, care va să ne prăpădească; şi 1 el
tare că ohta şi 1 lumea că defăima şi 1 atuncea
D < oa>mna că plâ 1 gea şi cu mare jale 1 sus
pina (p. 160).
Başnacheşu au strigat 1 şi întâi pre Văcărescu
au 1 tăiat şi pre coconii că-i 1 tăia Costandin
Vodă îi pri 1 viea şi din dragoste au leşinat şi lui
capul 1 i-au tăiat; Când D<oa>mna că 1 auzit,
rea furtună 1 o au lovit şi 1 a tre <ia> zi s-au 1
pomenit 1 amin.
Nicolae Olariu (semnătură autograf): un
desen în forma unei cupc florale (p. 1 71).

poruncit 1 (p. 159 ).

1 . În alte mss. - joi
2. sic - in siiptămâna
3. Respectăm paginaţia originară
48

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Plângerea lui Constantin vodă Brâncoveanu� în Transilvania
Anexa 2
Academia Rom., F. Cluj - Napoca
Mss. rom. 76, f. 160 si 160 v.
i întreba 1 şi prea tare că-i mustra care din voi
mă vicleniră fă 1 ră veste mă vândură: dar nu
destul v-am cinstit bo 1 iari mari că v-am făcut:
cum de mine vă îndura 1 ţi: din ţară mă înstrăi
naţi: Domnul va face drepta 1 te pentru a voas
tră răutate: toţi boiarii că plâng 1 ea foarte tare
se jura cum nu sântem vinovaţi nici ni 1 mic
amestecaţi: Constantin Vodă şi-au grăit face 1 ţi
dară ce v-au poruncit: că eu sunt ca şi un gonit:
în spă 1 tărie că şi ieşisă; despre Doamna că tre
cuse: atunci Doamna că plângea cu glas tare se
jelea: şi toate c 1 ă le sfârşise pentru amar ce le
sosise: şi <conconii > 1 începură cu glas tare şi
cu gură: oh amară < primăvară> 1 cum ne iau
turcii din ţară: lipsindu-ne de domnie şi ne 1
duc în grea urgie: că acest foc ce ne găteşte nu
spre 1 bine (f. 160 v.).
Scris-am eu Costandin fecio 1 rul popii
Costandin din Alămor anul Domnului 1748.
Mesiţa în 30 de zile 1 ale lui martie 1 anul
Domnului 1748.
C<ostandin > C<ostandin >
C<ostandin >
B <asarab >
(pe o filă întreagă a cărei numerotaţie nu se
poate afla din pricina stării de conservare).

Istoria marelui Costantin B< râncoveanu>
Vodă
O pricină minunată din ceput în lumea
toată: 1 din ceput din vecie precum şi carte ne
scrie: cu 1 vântul cel tipărit carele iaste adever
it: că în 1 că e lumea trecătoare şi încă foarte
înşel 1 ătoare: ce face şi amăgeşte şi tot aşa îi p
1 ribegeşte: pre domni şi pre împăraţii mari şi 1
pre care sânt mai tari: de vorbesc de avuţie şi să
1 ţin în sumeţie: ca când n-ar avea nici o moarte
şi 1 într-un ceas le lasă toate: precum iată am
privit 1 la Constantin Vodă ce au domnit: într-u
anul 26 1 bine se înrădăcinase; totodată se seu
Iară 1 şi duşmanii că-I luară: din scaun din
Bucureşti 1 ia să-mi sezi şi să-mi priveşti: de
acest dom 1 n mare şi bogat în ce felu sau ade
vărat (f. 160).
Adevărat cum tiranul de împărat: un agăr
(un agă - n.n.) mare şi-au 1 mânat: şi cum el au
sosit făr de veste I-au lovit 1 şi încă spune cu
urgie cuvinte de mazilie; Pre 1 boiari tare că îi
striga toţi la dânsul să se strân 1 gă ca fermanul
să-i citească şi porunca să în 1 plinească: când
fermanul citea toţi boiarii că plân 1 gea; că aşa
lor le poruncea pe Constantin Vodă să-I dea: 1
cu fiii cu ginerii şi toţi credincioşii unde Vodă
auzi 1 se: foarte mulţi se scârbise: pre boiari că-

Anexa 3
Arhivele statului de la Budapesta. Fond Erdelyi Leveltar

"0 pricină minunată
auzită în lumea toată;
auzită din vecie:
precum şi cartea ne scrie
Cuvântul cel tipărit:
Care iaste adeverit
Cum că lumea-i înşelătoare:
Şi e foarte trecătoare:
Defaimă şi amăgeşte
Si pre toţi îi prilişeşte:

tru ceas le Iasă toate:
Precum iată ce-am privit:
Constantin Vodă ce-au domnit
Întru anii 26: Bine să înrădăci
nase:
Mulţi duşmani au câştigat
Toţi odată s-au sculat
Si din scaun îl luară
Din scaun din Bucureşti
Ia

Prc împăraţi şi prc domni m ari !

Şi pn:. car i sunt mai tari :
Cii-i orberc (orbesc - n.n.)
Şi să ţin în sume�ie:

din

-

să

m i şezi şi să priveşti

La domn mare şi boga t
În ce chip s-au adcvăr:J t:
Că tiranul împărat; un < a >gă

avuţie:

mare şi - au mânat:

ca câ n d n-ar avea moarte; Si în-

Şi cât el că şi-au sosit
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Iar când fu a 2 zi;
că şi sosi:
Cu mulţi turci galilei mari
Sapte mii de anaceri (ieniceri - n.n.)
Şi cât ei că ş-au sosit: la
b < o > ieri au poruncit:
Toţi boieri la ei să vie
Domni dintr-înşii să le puie:
Când boierii se strânsese; pre
Stefan spătariu îl alese
(f. 26la, coloana din stânga)
Şi la Curte îl alese
Domn mare îl pusese
Stefan Vodă şi-au intrat
Tocma în casa cea
desfat:
Boierii pre rând în casă că şi intra
Şi mâna îi săruta:
Si de aici că şi ieşea
La Costandin Vodă se ducea
Costandin Vodă le grăia:
Pre Stefan spătariu îl bles
tema: Şi din gură aşa
grăia; Cum de mine te-ai
îndurat: din ţară m-ai străinat
Cum de Dumnezeu nu te-ai
temut: tiranilor m-ai
vândut:
Dacă ţi-au fost ţie de domnie: de
ce nu mi-ai spus tu mie:
Eu să-ţi fi dăruit: cu pace
Să o fi stăpânit;
Stefan Vodă se jura: şi
Din gură aşa zicea:
Să ştii Doamne adevărat
Că eu nu sunt vinovat:
Iară ştire de-m va fire; Dum
nezeu îmi va plătire;
Dumnezeu şade în scaun de jude
cată şi îmi va trimite plată
Iară când fu zioa de joi mari: atun
cea mulţi turci se adunară
Şi pre poartă îl scoate
Şi toată ţara că şi plângea
Şi din gură aşa zicea: Dumne
zeu să se milostivească
Cu milă dumnezeiască:

Fără de veste I-au lovit:
Şi spune cu urgie
Cuvinte de mazilie
Şi pre toţi boierii strigă
Toţi la dânsul să se strângă:
Ca fermanul să-şi cetească
Şi porunca să şi plinească
Când fermanul că şi citea
Toţi boierii că şi plângea
Ca şi lor le poruncea
Pre Costandin Vodă să-I dea:
Cu fiii, cu ginerii: şi cu toţi
credinceri:
Dacă vodă că auzi foarte
mult că să scârbi
Şi din gură aşa grăii:
Care din voi mă vicleniră
Fără de veste mă vândurăţi
(f. 261 coloana dreaptă)
Cum de mine v-aţi îndurat:
Din ţară m-aţi străinat
Cum de Dumnezeu nu v-aţi temut
Tiranilor m-aţi vândut;
Dacă v-au fost de domnie
De ce nu mi-aţi spus voi mie:
Eu să vă fii dăruit: cu pace
să fiţi domnit:
Boierii tare să jura: şi
Din gură aşa zicea
Să ştii Doamne adevărat:
Că noi nu suntem vinovaţi;
Iară-n ştire de nefire
Dumnezeu ne va plătire:
Iară Vodă din gură aşa le grăi
Faceţi dară ce v-au poruncit:
Că eu sunt ca şi un lipsit;
Din spătărie că şi ieşise
Despre Doamna că şi trecuse:
Şi când Doamna că-I văzuse
Atuncea toate le sfârşise
Pentru amar ce le sosise
Iară coconii începură : toţi
glasuri şi cu gură:
Oh, amară primăvară: cum
ne i-au turcii din ţară:
Lipsi ndu - ne din domnie: şi

1 < m > briorul

ne duc în grea urgie;
foc ce ne goneşte: nu spre
bine se însoţeşte:
Iară cucoanele dacă ş-auziră
Toate ht Curte veniră;
Şi pre rând în casă că şi intra
�i din gură aşa zicea:
Voi tnică vă-străinaţi
Cu duşmanii ne lăsaţi

În grabă să te învârtejeşti
Şi prc noi să ne mai domne

Acest

şti

că pre cât ne-ai domnit: foa
rte bine ne-ai păzit
În Giurgiu au zăhnvit; până Pa
ştile au făcut
Dacă Dunărea lrecură:
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Şi striga cu umilinţă:
Ce vom face tăiculiţă:
Că vom să ne pristăvim
Şi din lume ne lipsim:
Vodă dulce îi săruta: şi din gură
îi mângâia
Nu vă fiilor spăimântăreţi
Ci pre Dumnezeu rugareţi
Puţinea muncă vom lua: şi
Dumnezeu din ceri ne va încununa;
Atuncea gealatul: le-au luat:
pe rând, capul le-au tăiat:
Un alileu mare au ridicat;
Şi în mare i-au daruncat
(f. 261 , coloana din stânga)
Iară Doamna dacă şi-au aflat:
Ea aici îndată au leşinat:
Cutremur mare ce o lovise:
Şi din fire că-şi ieşise;
A 3: zi se trezi: şi din gu
ră aşa grăi:
Oh! Pahar ce am băut: tot
trupul mi-am otrăvit
Cum duşmanii ce ne vân
dură: cu Iuda se împotrivi
ră: cum tot Teligradul să mira:
Cum un taică cu fii că s-au
tăiat: numai într-un ceas de
zi: în veci să vor pomeni:
la vezi lumea cea bogată;
Câtu-i întru tot deşartă:
De acum până în vecie: mila
Domnului să fie
Amin.
(f. 262)

Şi turcii se veseliră:
În Teligrad îl duseră
Şi în Edef îl închiseră;
(f. 26la, coloana din dreapta)
Avuţie lui cea de mulţi
ani: Toată o luară cei doj
mani
Atunce vreme şi-au găsit
Şi mai mult că I-au pârât
La Bosta: paşă: au poruncit
Tot postul Sântă Mării
Mari: că I-au muncit;
Iar când fu zioa de Sântă Măria Mare; frică şi
cutremur mare
Că împăratul porunci:
Pre Costandin Vodă îl găti:
Cu coconii împreună; să-I ducă
prin grădină:
Prin grădina împărătească: ca
împăratul să şi privească:
Dacă Vodă ş-auzi: foarte
mult că se scârbi:
Şi din gură aşa grăi:
Oh păgâne şi spurcate
Cum ne tai fără dreptate:
Cu ce suntem vinovaţi:
De perim nejudecaţi:
Măcar fiu eu şi vinovat:
Oară coconii ce ţi-au stricat:
Fac din cer să se aprinză
Şi pre păgâni să îi cuprindă
Cu sabie îngerească: pre toţi
să-mi şi prăpădească:
Iară coconii că şi ofta: şi
Cumplit îşi suspina:
Atuncea naşterea îşi blestema
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Fig. 1 Fila de început a istoriei lui
Constandin Brâncoveanu (Bibl. Acad. Rom.
F. Cluj Napoca, mss. 9, f 155)

Fig. 2 Fila de început a istoriei lui
Constandin Brâncoveanu (BibL Acad. Rom.
F. Cluj Napoca, mss. 9, f 159)

-

-

Fig. 3 - f•·toria Marelui Constanlin Vodă
(Acutl. Rom. J·: Cluj Napucu., m.ss. 76, f /60)

Fi(l.

4-
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ldem, Semniitum auJograf a lui
Costundin din AliJmor

·

•
Plângerea lui Constantin voda- Brancove
anu� în Transilvania

F.•g.6 - Mss. din Arhivele de la Budapelta

Fig. 5 - Mss. din Arhivele de la Budapesta

(/. 26Ja, coloana stanga)
•

(/. 26Ja, coloana dreapta)

de la Ru,fupesw
-Ji'vtle
. A�
'
Fiu. 7 - Mss_ dm
(f 262)
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Fig. 9 - Familia lui Constanlin Vodii Brâncoveanu in

Fig. 8 - Mss. din Arhivele de la Budapesta,

Înstiintare din 25 iunie 1 761

pictura de la Hurez (tabloul votiv ctitoricesc)

Abstract

The weeping of Constantin Vodă Brâncoveanul in Transylvania
1he tragic historical moment when Constantin Voda Brâncoveanu his sons and his counselor /anache Vacarescu were kil/ed
without a triat and without justice on the 15th ofAugusl 1 714 was transposed into verse by a contemporury.
1he original archetype was reproduced in al/ the Romanian regions. Severa/ variants, which ta/am in a ceniWy and a half, ori
ginale in this archetype, its essence setting down in the folklore and the customs, especially in Transylvania where C. Brâncoveanu,
tlze ruter ofthe Romanians, become their symbol in the fight for their forefather's law.

Ioana Cristache-Panait
Cercetător, Dr., Institutul de Istoria Artei
Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 196
Tel. 01!4131979 (domiciliu)
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MEMORIILE SCRISE DE PARTENIE TROMBITAŞ ÎN APĂRAREA
BISERICII ORTODOXE DIN PROTOPOPIATUL TÎRGU-MUREŞ (1851-1852)
1. lirgu-Mureş este municipiu, dar "şi
mişlocul protopopiatului, unde mai lesne pot
"
alerga, în lipsăle sale, creştinii noştri .

Biserica a fost cea mai puternică cetăţuie a
fiinţei noastre etnice', aşezământ de cultură şi
artă, şcoală, dar şi tribună naţională2•
Biserica de lemn din lirgu-Mureş3 şi credin
cioşii ei au stat, de-a lungul timpului, ca "un zid
tare " în faţa presiunilor de tot felul, venite de la
"
"naţii şi confesiuni străine . În 1793 se cumpăra
cu 550 de florini, de la Lukats Mihaly,4 un loc,
pe care se ridica în iarna anului următor bise
rica, casa parohială şi şcoala. Ca slujitor al
altarului îl găsim pe Nicolae Panovici, primul
dascăl al şcolii, hirotonit în 1796, pentru care la
1 noiembrie vicarul Ioan Popovici semna actul
de numire ca preot5•
Timp de 12 ani iezuiţii au ţinut-o închisă

2. lirgu-Mureş este pe primul loc între
oraşele din scaunele secuieşti şi unde se află
" oficialate politice': precum Thbla Regească şi
altele, şi creştinii ortodocşi, " siliţi de p rocese de
"
deschilinite forme , vor apela mai repede la
. preotul de aici " cu toată confidentia spre a cere
sfat şi îndrepta re".

3. Sunt aici două închisori: " una scaonală şi
alta a oraşului, unde de multe ori să ţin români
uitaţi. Acelora trebuie slugit în posturi, ispovediţi
"
şi cuminecaţi .
4. Sunt mai multe spitale, civile şi militare, în
care sunt bolnavi şi de confesiunea ortodoxă.
5. Sunt şcoli " mai înalte maghia re", cum ar fi
Colegiul reformat, Gimnaziu, şcoli normale
catolice unde învaţă în tot anul 40-50 tineri de

" ... sub care temp c restinii noştri e ra persecutaţi.
Copiii şi-i boteza în taină cu preoţi di pe sate,
morţii, ca să nu-i iae uniţii cu puteria şi să-i
îngroape în cemeteriile lor, îi ascunde în pivniţi şi
numai noaptia îi duce şi îi· îngroapă la satul
Egertzeg (Comăţel n.n.), precum a rată crucile de
piatră din acel cemeteriu '"'.

"
confesiunea noastră, cu ca re trebue a să ţinea
"
şcoală pentru învăţatul studiului religional 14•

Cele mai multe memorii şi scrisori, scrise în
cei 55 de ani de păstorire, în limba română,
germană şi maghiară, şi trimise Gubemiului
Transilvaniei, Districtului militar şi civil,
Consistoriului ortodox din Sibiu, încercau să
oprească abuzurile făcute de duşmanii neamu
lui românesc bisericii şi preoţilor, deviza aces
"
tora fiind "Bate-voi păstoriul şi se vor risipi oile .
Decretul gubemial nr. 18998, din 14 august,
1851 le interzicea preoţilor să se amestece în
treburile deregătoriilor politice, sub încidenţa
căruia ajunge şi protopopul Partenie
Trombitaş.
În data de 18 septembrie 1851 trimite un
"
memoriu " răspuns de mântuintie episcopului
Andrei Şaguna, ca urmare a adresei nr. 461,
prin care era oprit de a se mai amesteca în tre
burile politice. Încerca să se disculpe, punct cu
punct, de acuzatiile grave care i se aduceau de
Inaltul Gubern al Transilvaniei, arătând că
acesta îi impută că: "din piana mea a r fi eşit mai
"
multe instantii necuvincioasă, pline de hulă Ia
adresa deregătoriilor. Poate, spunea Partenie
Trombitaş, românii s-au plâns pe la " Inaltul

În 1814, Protopopiatul Ortodox îşi muta
sediul în Targu-Mureş7• În acelaşi an se picta şi
biserica, preot şi protopop fiind Vasilie Pantea8•
La Protopopiatul Ortodox lirgu-Mureş erau
afiliate sate cu locuitorii cei mai săraci din toată
Transilvania, " sărăciţi până la os prin procese
urba riale", cu biserici numai de lemn, "foa rte
slabe, prin care bate vântul ca afa ră '"'.
În 1834 ajunge preot în sărăcuţa biserică de

lemn, hirotonit de episcopul Vasilie Moga, la
numai 22 de ani, Partenie Trombitaş'", care în
anul următor era numit protopop. Conştient
fiind de capacitatea sa, nota " ... şi să nu mă laud,

eu încă aş fipututfi în sta re a păstori un popor mai
populos, dară dacă nu m-au părtinit soartea nu e
"
vina mea ". În acest oraş, viaţa protopopului a

fost greu încercată. Văduv din 1842, rămas cu
trei copii mici (Iulian, născut în 1836, Anania12,
în 1838, Dimitrie,1842), trăieşte amarului părin
telui ce-şi vede copiii plecaţi la cele veşnice
"
înaintea sa. Prădat prin revoluţie "până la os '3 şi
luptându-se cu presiuni de tot felul, printre care
era şi nimicirea parohiei şi mutarea pro
topopiatului din Tirgu-Mureş într-un sat mai
bogat. Pentru salvarea, prin orice mijloace a pro

Ministerium şi Gubem cu instantii " şi autorită
ţiile locale s-au gândit că numai el ar putea f!
"
autorul acestor " instantii în dreptcle cauze ale

lupopi:llU IUi tlftBBox, Păncriic Trombhaş ad uce
înaintea înaltelor foruri urm�ll)!!!"\!le argumbllliJ!

romfinilor".
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Acuzaţii nefondate, cu excepţia cauzelor: bise
ricii din Sîngeorgiu de Pădure, dărâmată de
maghiari, precum şi arestarea preotului ei,
Vasilie Rotariu16; arestarea preotului Ştefan
lacovici din Mureşeni şi cauza urbarială a ioba
gului Kridon George din acelaşi sat17; arestarea
preotului Ioan Iacob din Sîngeorgiu de Mureş18•

În 3 ianuarie 1852 Consistoriul ortodox din
Sibiu ia, din nou, în discuţie amestecul pro
topopului Partenie Trombitaş în cazurile
amintite mai sus, trimiţând circulara cu nr. 5 1,
semnată de episcopul Andrei Şaguna19•

Anexa 1
Circulara 5 1 din 3 ianuarie 1852, a Episcopului Andrei Şaguna trimisă protopopului
Partenie Trombitaş, ca urmare a decretului guvernului Transilvaniei, nr. 18998 din 14 august 1851,
prin care li se interzicea preoţilor să se amestece în treburile politice.

Ţirculariu!
Prea cucernice părinte protopoape!
Prin decretul înaltului guvern militar şi civil al
ţărei din a(nul) tr(ecut) nr. 18998 se face acestui
scaun episcopesc arătare că unii dintre preoţi (se
amestecă în treburile dregătoriilor politice n.n.).
Nici o saţietate - fie aceea oridece feliu - nu
poate înainta şi înflori, dacă buna rânduială nu
se păzeşte strânsu. De buna rânduială să ţine şi
aceea ca o clasă din saţietate să nu se amestece în
sfera alteia, căci altmintrelea se naşte confusiune
şi soţietatea se slăbeşte şi se dărapănă.
De învăţătura aceasta se vede a nu se ţinea toţi
preoţii noştri, căci înaltul Guvemu militare şi civil
al ţării, prin o ordinăciune din anul trecut nr. 18998,
au făcut arătare încoace că unii dintre preoţi se
amestecă în trebile dregătorii/ar, politice şi anume:
Se duc cu oamenii, carii au proţesu, sau alte
păsuri, ce au un caracter cu totulpoliticu, la dre
gătoriile politice, şi advocatisează pentru aseme
nea oameni. Şi cu prilejul acesta, se slobodu şi la
n�te vorbe vătămătoare pentru amp/oaţi. Ba
uneori se pun împotrivă la punerea în lucrare a
sentenţiei, aduse de către organele politice.
Deci, fiindcă asemenea amestecuri al preoţilor
în sfera dregătoriilor politice, nu numai stinghe-

reşte foarte mult pe organele Gubernului, întru
purtarea dregătoriei lor, dar totdeodată trage
după sine cele mai neplăcute unnări pentru
preoţii carii trec preste marginile dregătoriei sale.
Mă simt îndatorat în înţelesul suslăudatului
decret guvernia� a te însărcina pe prea cucernicia
ta, ca să dai înainte preoţimei subordinate, ca să
nu cuteze a se amesteca în treburi care nu se ţin
de tagma lor preoţască. Dar mai vârtos să se fe
rească de orice amestec în lucruri politice.
A măsura ţirculariul meu din 10!22 septemvrie
1849 nr. 4 p( aragraf) 5, căci altmintrelea vor
trage cele mai neplăcute unnări asupră-şi.
Fiecare preot trebuie să socotească că, deşi
prin primirea tainei preoţiei, nu încetează de a fi
mădulariu al soţietăţii cetăţeneşti, totuşi are a se
conteni de la lucrările acelea, de la care îl opresc
legile politiceşti şi bisericeşti.
Din şedinţa consistorială, în Sibiu, în 3 ianu
ariu 1852.
Al prea cucernicei tale de binevoitoriu
arhiereu.
Document 213/1852; Cons. nr. 51/852
Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu,
Fond Şaguna

Anexa 2
Protopopul Partenie Trombitaş trimite preoţilor conţinutul circularei 51 din 3 ianuarie 1852,
a episcopului Andrei Şaguna.
torial 4-5 din a (nul) 1849, prin care să ameninţă

Cinstite părinte
Prea sfinţia sa, Domnul Episcop, sub

m:

o totală oprire din dregătorie,

con-

tuturor acelora carii

lucra pcJtc lnţălt;:îUI mtwMtrtti !!��ştii porunci ... ...... .... . .

sistoriui 5i a (nul) 1B52, Înini iâmăria i1tl1ltl!i
ponlnCi guvcmt"lr:, d-e �HQ nt: 18998 a anului tre

nF fndră.mi a

cut, strâns s-au milostivit a porunci ca nice un
preot pe viitorime să nu îndră.mească a se meste

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tirgu-Murc�, dos. 2, fila 62

ca În csvera dercgătoriei politice. Aceasta s-a
miloslivit a Q porunci cu provocare la nr. consis:'i6
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Memoriile scrise de Partenie Trombitaş în apărarea bisericii ortodoxe din protopopiatul Tirgu Mureş
Anem 3
Protopopul Partenie Trombitaş descrie distrugerea bisericii de lemn
din Sîngeorgiu de Pădure, ridicată în 1704 de popa Pătru din Hodac şi
trecerea silită a românilor ortodocşi
la religia reformată.

Ilustrissime episcope!

pentru vărsare de tunuri maghiare, iară celalalt
mai micu I-au pus la de curând ridicata scoală.
Icoanele din beserica, le-au pus grămadă în
beserica refonnată din dărăpt. Creştinii noştri,
până la reîntoarcerea preotului lor, au fost supt
neplăcuta lor ocânnuire şi păstorire a preotului
refonnat. Iară după reăntoarcerea preotului lor
în sânul lor, nebăgând în samă jurământu de ei
prin silă depus, părăsindu-să religia silită, s-au
întors la părinteasca orosfalva religia. Însă
durere-acuma nici beserică n-au, nici clopot, nici
casa preoţiască, preotul şade cu alţii. Pe care eu
şi pănă la primirea a milostivei părintească a
pre(a)lumi(nat) măr(rii) tuale porunci, l-am
înviat, ca cercând o casă la un creştin de ai noştri
dumineca şi în sărbători, după putinţă să facă
ceva slujbă creştinilor.
Asemenea soarte au căzut asupra creştinilor
noştri din satul mater Muşinu şi filialul Vetia
(Moşuni şi Veţa), a căror preot batăr au fost
acasă. /-au silit cu puterea a să refonniza.
Clopotele de la beserica Muşinului le-au luat
pentru vărsare de tunuri. Iară besericuţa de la fiii
alu/ l-1?tia sdrobindu-o voluntarii şi scoţând afară
santele icoane, au făcut-o refomwtă, în care
preotul refonnat . . . până de curând au cetit
refonnatele sale rugăciuni. Acuma şi creştinii
numitelor doa sate, cu schimbarea timpului au
părăsit silnica religia şi s-au întors iarăşi la părin
teasca lor. Pe preotul satelor acestora, Simeone
Neste, care era slugitoriu la trei sate, adecă:
Muşun, l-1?tia şi Chibelia (Sînişor), l-am înviat ca
până la alta rânduială să direagă beserica din
satul l-1?tia, care e în mediloc (mijloc n.n.) şi
adunându-să oamenii din celelalte sate să le
servească santa liturgia.
Pe preotul de Medesfalu, Ştefan Iacoviciu,
prindiendu-1, legându-1 şi rănindu-� legat I-au
trimis la Clusiu (Cluj n.n.), unde mai multe luni
ţinându-1 şi silindu-/ la săpat de şianţiu. Pe
creştinii noştri din sus numitul sat i-au catolisat,
însă aceasta numai până la reîntoarcerea preotu
lui său au rămas catolici.
Asemenea fatale întâmplări au ajuns şi pe

Mai înainte de a-mi face deregătomiceasca şi
deodată foarte umilitam înştiinţare, despre staria
a tot protopopiatu� m-am grăbit păntru staria cea
jalnică a credincioşilor noştri de la Erdo Szent
Gyorgy. Foarte umilit a te înştiinţa pre pria lumi
nat măria ta, şi deodată a mă şi ruga păntru
părinţasca înviare.
Incă în iarna trecută (1848), preotul de la
Erdoszent Gyorgy, Vasilie Rotariu, precum alţi
mulţi, aşa şi dânsu� de frica maghiarilor fujind,
şi prin depărtaria dânsului, rămâind parohia fără
preot. Aşa locuindu-se numitul sat, parte de
maghiari refonnaţi, parte de români. Preotul de
acolo refonnatu, împreună cu un provisor, cu
numele l-1?res a contelui Franciscu Teleki, au silit
minteni pe credincioşii noştri de acolo, ce sunt la
număr peste o sută de familii, a se lepăda de
orosfalva (ortodoxă n.n.) lor religia şi prin
punere de jurământ a primi religia refonnată,
iară după aceia împreună cu collacuitorii săi
maghiari, orosfalva lor biserica care cu adevărat
de lemn, însă mai de mulţe dieci de ani ieşită din
fundament de tot a se strica, rămânând nesminti
tu din locul său. Singur santul pristol pe care,
după cum sunt infonnat, un prunc maghiar s-au
gunoiat. Santa beserică era zidită în grădina pre
oţiască. Maghiarii I-au pus şi pe un locuitor
ungur, care ave( a) josagul său învecinat cu casa
şi josagul rectorului refonnat, I-au silit pe lângă
adaus dându-i câteva dieci de fiorini, a-şi părăsi
josagul si-a să pune în josagul preoţiesc. Apoi
lemnele din biserica nostră le-au cărat acuma pe
sc(h)imbatuljosag a ungurului. Şi creştinii nostri,
acuma ca de 7 ani pedetentin (?) să găti, în locul
besericii sale cea de lemn, a-şi zidi beserica de
pe(a)tra, în mărim(e)a după poporia lor. /şi
câştigase mai mulţi stângini de pe(a)tră, mai
multe mii de cărămidi şi var pentru trebuinţia,
din indestulare. Acuma cu acesta prilegiu
maghiarii s-au pus şi le-au luat petrile şi
cărămidiile, Le-au luat varu. Şi după cum am zis,
lemnile de la beserică. Si din aceste toate, pe locul

fraţii noştri de

schimbat cu al nostru cel bisericesc, au zidit o

casă mare pentrn şco/a ma�:hiară.

Din doa

sate. Care

clopote ce le-au avut la beserica, unul I-au luat

religia greco-urzită din

toate

intt1mpliiri,

cu

mai multe

pre(a)

luminat

m(ării) tuale prea umilit făcdndu-le cunoscute.
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Versa: Erdo Szent Gyorgy, Muşin, Vetza,
arătare m(ării) suale episcopului pentru bisericile
de acolo cât s-au prădat.

Din anima te rog ca să te milostiveşti am da
părinteasca inviare ca pe viitorime ce să am a
urma.

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tirgu-Mureş, dos.5, ftla 25-26

Anexa 4
Cei 600 de credincioşii din Sîngeorgiu de Pădure se adresează episcopului Andrei Şaguna,
arătându-i starea spirituală jalnică în care au ajuns, ca urmare a arestării
preotului Vasilie Rotariu, în 5 aprilie 1851, închis în temniţa Tirgu-Mureşului.

Aliargă cu prnncii săi, să-i boteză pe la preoţi de
alte confesii şi prin sate străine.
Aşa cu provocare la smeritele miele relaţii din
14/26 iunii, 3/25 iulii, foarte umilit mă rog pria
luminat mării tuale, milostiveşte-te a lua în părin
tească milă, năcăsita stare a zisului popor şi a
misloci la Inaltul Gubem mângăiaria popornlui
acieluia. Atâta cu judecari(a) causei arestatului
preot, Vasiliu Rotariu, cât şi din nou zidiria bis
ericii, întrn inţielesul milostivelor inalte pornnci
gubemiale cu n (ume)rile 15848 C(ivil) M(ilitar)
G(ubem), anii 1850 şi 8553 C.M. G, anii 1851
însămnate.
Şi cu atâta grăbinda punere in lucrare a bisericii, cu cât că acuma întrn aceasta ........ .

Pria luminate şi pria sfinţite domnule epis
cope Măria tua, milostiv părinte!
Popornl nostrn gr( eco) oriental din Erdo Szent
Gyorgy, care numeră peste 600 de suflete întru
cielia sufleteşti atâta-i de năcăsit, cât năcasul a
acielui popor nice a-l descrie nu s-ar putiea. Şi
cum nu? Acuma, de 3 ani, maghiarii de (a)colo
Le-au stricat biserica şi din ea s-au făcut casă de
şcoală, pustiindu-le afară de materialul din biser
ică şi altu quantum de material care îl avusă
adunat, ca să-şi facă biserică de piatră, adecă la
400 de metreţe var stâns, la 40 de mii de
cărămidă şi mai mulţi stângini de piatră.
Preotul lor, Vasiliu Rotariu, pentru ce greşală
nu ştiu, acuma din 5 apr(ilie) zace arestat în tem
niţia Vasarhelyului, din care pricină? Ne având
ca preot aşa învecinat, care să le poată slugi în
toate lipsăle suale cie/ia sufleteşti, mor neîm
părtăşiţi în sfintele taine şi să îngroapă fără preot.

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 723/1851

Anexa 5
Protopopul Partenie Trombitaş se adresează, în 23 aprilie 1851, Consistoriului ortodox din Sibiu,
pledând în favoarea eliberării preotului Vasilie Rotariu, din Sîngeorgiu de Pădure,
acuzat că ar fi ascuns arme.

arest in M. Wasarhely. Care bajocoritoare întâm
plare neinţelegându-o, am năsuit cu instanţie la
măria sua, domnul district comandante şi gener
al Schobeln, care I-au şi eliberat, cum să viede
din originala scrisoare a mării suale, sub A. Dară
durere, că în diua următoare s-au pornncit de I

Prea cinstit Consistorium!
Preotul nostrn de la Erdo Szent Gyor.gy, Vasiliu
Rotariu, pârât fiind fireşte de pizmaşi, că ar a via
arme ascunsă, de cătră subcomisariatul Kibedului,
s-au trimis asupra-i miliţie zsandttli (jandarimi
n.n) . Şi după ce i-ar fi căutat toa te lădile şi iar fi
aruncat toate hainele şi neajltîml nici o annă la
dânsul, totuşi fiind în

fana

au prins şi arr:stat iară, sub originalul B. Pricin ile

cie, mie îmi sunt de tot necunoscute. De
1111 cumua .ră tmKC ceva dtncr-un pmft;�· �r; U arr

pentru

locului şi domnul

comisariu Je clercU, Lisov§ki, mni inninll! d� U=l
învinge (învinui n.n) despre vreo crimă, au
poruncit de I-au pus zsindarii în cătuşi, ca pe ciel
mai

mare

numitul preot cu domnul subcomisariu a Kibe
dului, Simon Ianus, care jură

tate i-au luat un

făcăloriu de rinle, şi I-au petrecut în
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cale şi peste drep 

car cu trei cai şi un porc gras.

Memoriile scrise de Partenie Trombitaş în apărarea bisericii ortodoxe din protopopiatul 1irgu Mureş
Aşa numitul preot Vasilie zace acuma în tem
niţie în Vasarhely, şi năcăsitul populos popor,
togma în săptămânile acestia a Paştilor, fără
preot, fără sfintele rugăciuni, neispoveduit,
necuminecat, şi fără biserică, că beserica li-o stri
cat-o maghiarii, de s-au făcut casă de şcoală din
ea. Care în unna mai multor ordinaţiuni guber
niale, anumita sub nr.15848/C.M. G, încă nu să
mai zideşte. Şi din pricină că preot (mai) aproape
nu avem, poporul pătimeşte foarte tare în cielia
sufleteşti. Să îngroapă morţii fără preot şi copiii
stau nebotezaţi. Oamenii fără preot şi fără bise
rică să demoralisasă foarte.
Cu toată umilitatia mă rog pria cinstitului
Consistorium, să să milostivească a arăta staria

lucrului Inaltului Caes. Regesc Gubemium şi
umilit a-L ruga ca ace/aş Inalt să să milostivească
a porunci eliberaria numitului preot până la
convingere despre vreo crimă sau gravniia.
Neinteresată cercetare şi hotărâre a causei suale,
să nu zacă uitat în arest, precum zăcuse preotul
de la Olah Zsakod, Nicolae Stoicovits.
Am rămas al prea cinstitului Consistorium,
plecat serv,
Partheniu Trombitaş, protopop
M. Wasarhely, 23 apr.J851
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 723!1851

Anexa 6
În 10 decembrie 185 1 credincioşii din Sîngeorgiu de Pădure se adresează, din nou,
episcopului Andrei Şaguna, arătând starea jalnică în care au ajuns, fără biserică,
fără preot, fără şcoală, fără dascăl şi îl roagă să intervină pentru
eliberarea preotului Vasilie Rotariu sau să le rânduiască un alt preot.

Prea cinstite domnule episcope, măria tua
no(u)ă milostiv părinte!
Dacă poate să fie un popor nefericit în
to(a)t(ă) dieţezua mării tale, noi sântem aceia. Şi
dacă e drept că oile fără păstoriu sânt expuse
rătăcirii, noi sântem aceia.
Alergăm, aşa dară, la pria sfinţia ta ca la păs
toriul păstorilor, cu umilita noastră rugare, ca să
te umileşti spre noi. Ca după credinţia ta-ţi sfân
tă, păstoriule să ne povăţuieşti La cale(a) mân
tuirei, ca să nu perim toţi.
Sfânta şi dreapta credincioasa noastră releje
răsăriteană, ne-au deschis cale(a) spre viaţa
veşnică, prin păstorii sufleteşti, prin a cărora
sfinte rugăciuni venim pe Lume şi prin ei ne gătim
cu merinde.
Oh, Doamne! Numai noi sântem lipsiţi de
nişte aşa primiri şi aşa petreceri, a noştri prunci
mor nebotezaţi şi bătrânii necuminecaţi şi pentru
aceştia toate nu ştim cine să fie răspunzătoriu.
Preotul nostru, Vasilie Rotariu, acuma de 9
Luni zace arestat în temniţia Vasarheyului şi nu
ştim păntru ce? Că nici nu-L întreabă păntru
greşalele sale, nice îl judecă, fără de e nevinovat,

Fie-ţi, aşa dară, mării tale milă de noi, de un
popor care numeră la 6oo suflete, milostiveşte a
mijlocii la Inaltul Gubemiu, judecarea causei
preotului nostru, care de va fi nevinovat, să se
elbereze şi nedrepţii săi pârâşii să să pedepsească.
Iară de va fi vinovat să să pedepsească după leji
şi nouă fără întâniere să te milostiveşti a ne rân
dui alt preot în loc. Că la noi aşteptarea e prime
jdioasă, poporul e mult şi cu deschilinitefiri. A/tu
alunecă într-un Loc, a/tu cade într-a/tu şi mai pe
unnă, fără biserică, fără preot, fără şcoală, fără
dască� va deveni la un ce (loc n.n) neaşteptat.
Păgânii cei mai grosolani, încă sărbătorile sale
cu preoţii săi Le sfinţeşte, dară noi acuma ce vom
face? Naşterea lui Hristos tuturor Le vesteşte pace,
numai nouă amar şi jale.
Fie-ţi milă de noi nefericiţii, milostiveşte-te a
arăta Inaltului Gubem că noi, ca credincioşi
împăratului, sântem nevrednici de a ne pedepsi.
Aşteptând grabnică a mării tale mângăiere,
am rămas a sfinţii tale umiliţi,
Pop Spiridon, Tizo Ioan, Pop Ioan, Ghiorog
Simion, Cadar Spiridon, Pop A leza, (c)titorii
bisericii.

să pedepseşte pe nedrept. De e vinovat, ne pedep

}!;rdo Szcnt

Bunul nostrn. protopop, în tot chipul să stră

duieşte a ne implini Lipsăle noastre, dară ne

a vând preoţi mai învecinaţi ca la 7,8 ore,

cu neputinţă şi noi cunoaştem.

. . .,

Gyu'K)',

10 dec ( em b ric ) 1851

sim noi pe nedrept.

Arhivele Nationale.

Direcţia Judeţeană

Murcş, fond Protopopiat Ortodox

ia:;·te

Tirgu-Mureş, dos. 5, fila 84
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Anexa 7
Comunitatea română din Sîngeorgiu de Mureş descrie, în 185 1, abuzurile făcute de
notarul Szabo Ignatz, batjocorind clerul şi naţia română şi culminând cu arestarea
preotului Ioan Iacob, învinuit că ar fi făcut adunări naţionale.

Măria tua domnule general şi district coman
dante!
In anu/ 1850, 5 april s-au fost aşternut de cătră
unii membrii din comunitatea Maroş Szent Gyorgy
o rugăminte la Inaltul Gubemiu, în care s-au
descoperit mai multe pagube şi nedreptăţiri asupra
comunitatei, pricinuite, precum să arătasă:
(1 ). O sumă de bucate, în timpul maghiarilor
la anu/ 1849, de silă strânsă şi prăpădită.
2. Un magazin mare de făină şi ovăs, tot
atuncea adunate şi necheltuindu-să, s-au prădat.
3. O sumă de 99 r. florinţi, 50 hu(soşi)
w (alută)cu care ki.rbirăul satului Hanzi Joii din
socoteala anului (1)849 au fost rămas îndatorat
la comunitate. Care când şi cui i-au plătit? Să-şi
deie sama că la comunitate nu i-au plătit.
4. S-au fost arătat prăpădirea a mai multor
imputaţii de (cauze) naturale şi giaţia, care în
sumă trag la 441 ifni, 24 hu. m(onedă) c(onven
ţională), precum arată resoluţia Cae (saro)
Reg(esc) Perceptorat din 30 decem (brie) anului
1849, care să află la birăul sătesc din anul trecut
Buksa Vasilie, în mână. Din care imputăţii la unii
oameni câte oareceva li s-au ştiut în sus, iară la
alţii, nimic.
Ba tot de astfeliu de imputaţie sau căpătat în
anul curgătoriu 1851 r. fiorini argent 82, din care
până acum nimărui nice batăr un fileriu nu i s-au
ştiut. Şi vor peri şi aceştia precum au prit
cieialalţi. Dară aceasta ponderoasă rugăminte
oare unde stă pusă ad acta, că până acum nice
un efect încă nu au produs.
Pricina acestor pagube şi nedreptăţiri pot să fie
şi alta, precum magazinaru şi biraele din tim
purile ace/ia. Dară ceia mai de căpetenie pricină
să socoteşte notariul Szabo Jgnatz, că aciesta ca
astăzi au tras pe Hanzi Josi, chi.rbireu/ satului, la
dare de samă. Şi I-au probosit, iară ca mâne,
s-au poimâne mergând Hanzi Josi, cu Kolcseru

pagubele de vifor şi de ape şi pofteşte ca săracului
să i să ştie în contribuţie. Iară nirte mişei le întorc
în folosul său şi omul sărac sbiară cu copiii cu tot
de foame.
Notariul Szabo Ignatz au fost unul dintre cei
mai înfocaţi ai revo/uţiunii maghiare, care în
aprinderia şi jefuiria averilor şi a vitelor şi în
ucideria oamenilor de la Soospatak (Pârâul
Sărat n.n.) nu puţină parte au luat. Pentru care în
timpul domnului Klokocsanu, maiorului, cu
sfârşitul anului 1848 au fost tras la răspuns înain
tea Forumului judiciale de atuncia, din patru
naţii compus. Precum din Protocolul acie/uiaşi
Forum, să poate dovedi, care să află la domnul
Szakmari Ilyes Mihaly, unul din membrii
aceluiaşi Forum. 1nsă prin irrumperia maghiar
ilor cu Boem (Bem n.n.), disolvându-să
Forum(ul) lucru lui Szabo Ignatz până astădi au
rămas în suspenso. După irrumperea maghiar
ilor, Szabo Ignatz au fost jutari /spion/ partidei
maghiare revoluţionale în contra Austrei, care să
poate şti din Szentgyorgyi Simon, Vamoş Candit,
Szavui Iănasie, Vamoş Petre şi Lazar de la Emye.
Lucru de mirare! Cum poate să fie unul ca
aciesta în deregătorie, mai ales la o comunitate
mai tot română, pe a cărui fraţi i-au jefuit, i-au
aprins şi i-au ucis. Că aciesta, Szabo Ignatz, con
cessându-să ca notariu, cu birăul satului Koltsar
Ferencz şi cu fratele aciestuia, Koltsar Istvan, con
trasu, cielia mai învederate asupriri şi nedreptăţiri
pricinuiaşte comunitatei de la M.Sz. Gyorgy, că:
(a) In primăvara trecută, 1851, ne având fân,
s-au purtat sluga cu caii pe holdele săracilor de
le-au prădat în botă, precum pot mărturisi Takacs
Juon a Ciliki, Şerban Vasilie, Oprl.fu Dimitrie şi
păstorii hotarului Buksa Todoru şi Matheu Iuon.
b) Notariul mâncă şi prădidă parte cu caii, un
loc aşa numit "Părău(l) bisericii", care pe anul
1851 iaste dat păstorilor de hotar în simbrie, parte

Jstvan la Emye (Eroei n.n.), la notoriu. De alun
eia nice o pomenire numai iaste de!>pre banii
aceia. Au tras notoriu la dare de samă şi pe Kufta
Nicolae şi pe magazinariul de făinii si de ovăs,
dară de utuncea lucru s-au fnghiţit in eternul abis,
astfel au perit şi pomenitele imputa ţii.
Poporul săracu e silit a-şi vinde hucătura din
gât şi Jwina di pe trup ca să plinească contribuţia
împăratului şi cheltuiala satului. Impăratul, după
dreptutiu sua, natura/ele le impută, precum şi

îl coseşte.
c) Din crisma satului pe anu/ 1851 şi di pe un
rât sătesc, "La vamă" numit, au .�cn.� 260 rfw şi nu
i-au dat la kişbirău în mână, ci ii ţine în punga
sua. Despre care ştiu arcndătorii Vlad Iuon şi
Buksa Zac/zeu. Şi totuşi crişma, care în anul
1850 şi 1 851, la Sângiorzu /�fântu Gheorghe/ au
folosit comunitatia, au pus în mâna curţii.
ci) Szabo Jxnatz bate, în vreme de noapte, pe

,

,

oameni şi Le .wlmheşte fereştile, precum au făcut
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în anu/ 1850, cu Lobontz Andreu. Aciesta sub ti
tu/o că ciarcă cumpenile şi măsurile, s-au dus în
miez de noapte la crâşmă, între hotară, la Sirotzki
Samuel şi tulburându-1 din aşternut, au tot beut
până la diuă, despre care poate mărturisi Buksa
Vasilie, birăul din 1850.
e) Aciesta notariu, de la Buksa Vasilie au luat
40 rfn. w. împrumut, care până astădi nu i-au
întors. Ba încă au poftit ca să-i împlinească 30
rfn. argent, zicând că: " de-mi vei da atâta, voi
mislocii /dacă ai voie/ ca să scapi de biraie, că
mie mi să află a/tu care îmi făgăduieşte 50 rfni.
argent, ca să-I pui birău ".
f) Pe Kotsis Iuon, şi pe Oprişu Iuon, i-au pus
pe lanţiu, pentru că s-au poftit sfaturi. Cu aseme
nea lanţiu au ameninţat şi pe Kotsis Toader, tot
pentru slafhri (?). Iară cătră Szentgyorgyi Simon,
au dis: "puteţi ţinea cătunele împăratului şi pe
nimic, că acuma împăratu e numai a vostru a
rumânilor". Care au auzit Kotsis /uon, diacu şi
Kira/yhalmi //ia. In privinţa siaJ hridoru (?),
numai aceştia de la ceia mai mare parte din
comunitate să află păgubiţi.
g) C-au zis cum că concessându-să cu birău
satului şi cu contrasu, urmeadă nişte prevan·caţii
de tot învederate, că " caii notariului, boii birăului
şi a contrasului fiind toţi maghiari, nu umblă cu
boii altor săteni în ciurdă, ci până când pasuinia
(păşunea n.n.) (e) crudă, înaintea ciurdei pre
diadia. Care sângur păstoriu poate mărturisii. Şi
totuşi di pe vitele săteni/ar, care lucra drumu
ţierii, pentru că au păscut de amiadi unde umbla
vitele numiţilor notariu, birău şi contrasu, i-au
buntătuit (amendat n.n.) câte 25 hu(soşi). Apoi
birău satului, Koltsar Ferentz, în nădesdia notati
ului prădiadă râturile de coasă, precum au făcut
în sărbătorile Rusalelor a.c, când sluga birăului
s-au pus cu puteria şi nu au lăsat să-i închidă boii
din râtu satului, cel prins de coasă. Aceasta
potentenţie păstoriul Gagyi Gyuri o au arătat
înaintia satului, pentru care birău/ satului s-au
dus la el acasă să-I bată. Şi ne lăsându-să, I-au
amerinţiat cu lăpădare din păstorie, de va îndrăs
ni a-i mai conturba sluga pentru boi. Ba au şi
trimis juraţi ca să-I mâie la drum (drumul de
ţară n.n.).
h) Boii birăului pradida în anul curent un loc
de coasă între bucate, aşa numit " Părăul Oprii'',
care de alteori aducia pe sama satului câte 10-12
flor( ini) .
i) Notariu� împotriva pria înaltelor rândueli,
nice sărbătorile nu le bagă în samă. Că dumineca,

şi pe Farago Ianos şi pe contrasu, I-au buntetuit
un florin argent. Iară pe Kotsis Michai� pentru că
au poftit să primiască şi de la dânsu zălog, aşa ca
de la alţii, iară I-au tras un fior(in) argent. Din
care pricină oamenii nice mai îndrăsnesc a între
ba că cie fel de bani voiaşte a mai strânge.
k) Aciesta notariu, atâta de om mare s-au
făcut cu asupriria comunitati conm·buente de la
M.Sz.Gyorgy, cât să asăminiadă unui împărat,
care el singur au arătat cu puneria birăului
Koltsar Ferentz, când au zis cătră comunitate:
" Ioan Bobb, au avut numai un votum la
Episcopie şi împăratu i-au dat al doilia şi au fost
episcop. Şi voi aşa să alegeţi birău, că pe carele
vreu eu, de va căpăta numai un votum, al doi/ia
îl voi da eu, şi va fi birău ". Precum au şi urmat,
că Koltsar /stvan, contrasu, i-au dat un votum,
notariul i-au dat altul şi astădi e birău în
Szentgyorgy. Aici e întrebare, au nu i s-au împli
nit făgăduinţia de 50 de rfw argent, cătră Buksa
Vasilie pomenită? De vreme ce nu voinţia satului,
ci votumu notariului au pus birău?
l) Sau mai la anul 1849, au umblat 14 cară
după fărină şi oresu la Bistritza în postarie, de
unde postaria li s-au quietatu pe tot caru câte 2
sau 3 fiorini argent şi quietanţia o au luat la mână
un Serban Simion, ce au făcut cu dânsa va
răspunde e� că oamenii până astădi nice un fileriu
nu au căpătat. Ba ce e mai mult! Aciesta notariu,
au început a bajocori clerul şi Naţia Romană,
prinzând fără de nici o pricină şi arestând prin
zsandari pe preoţi. Aicia subversază altă răutate,
ca să bajocorească prepreoţi întâie. Şi aşa poporul
să nu îndrăsniască a-i descoperi fărădelegile lui.
Precum s-au întâmplat cu preotul român, Ioan
Iacob de la M. Sz. Gyorgy, pe carele pentru că au zis
cătră contrasul: "pentru cie nu ţii şi dumniata cu
satu, ca râtu satului, ce s-au prins de coasă să nu
să pască şi a doară cu boii, ca să vă mai îngrăşaţi
vitele cu birău şi cu notariu, înaintia ciurdei, pre
cum a-ţi făcut în Tiribics. Că acuma iarba e sub
ţire şi eu aştept ca partia ce mi să vine de acolo să
o cosesc, că sunt om sărac şi nu am altă cositură.
Că de nu să va ţinia de coasă precum voieşte mai
tot satu� eu mă voi duce la bistoşu şi atuncia se
vor alege caprele din oi. Oare voi aveţi dreptu, au
satu întreg? " Pentru aciesta cuvânt " să vor alege':
notariul au prevenit pre preot o astingădelaţie, că
ne pomenind antecedentiile din care au urmat
consequentia " se vor alege "?, au scornit alte ante
cendentii viclene cu contrasu, ca cum numitul
preot ar ţinia adunării oprite, care dau cale la

die 22 iunii, au făcut aşa culcKc(rc) de la oamrni,
ziiluage pentru ni�tr. ha";, furci de nice o titulă, şi

pc Buksa

adunării primesdiuusă nationale. Si consequenti.a
"se vor alr.ge"?, o tiU explicat ca cum ar cut'8e din

Duminu pentru că au disu să zălogiască

.\·comitele

lor antecedentii, iară nu din obiectul cu
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Lor să Le ciercetieze. Care toate prin o comisie dri
aptă, parte din mărturii, parte din bi raele satului,
parte din Tabe/la, lămurit pot să iasă la lumină.
Iară când să va pertracta punctul nevinovatului
preot, să avem graţie ca comisia să fie mixtă,
politica-bisericească.
Ne rugăm mai încolo, ca peste toată măsura,
interesatul notariu, Szabo lgnatz, ca un revoluţio
na riu spion şi care încă nu este absolvat de sub
responsabilitatia cu Soospatak întâmplată. Carele
nu înaintarea comunitatei, ci asupriria, păgubiria
ei şi interesul său, cu toate puterile conlucriadă,
dimpreună cu bi răul satului şi contrasul, fratele
acestuia. Care de la toate serviciile publice pe
nedrept să scuteşte, ca nişte nedrepţi superiori ai
satului. Din postaţile sale să să lapede, pagubile
pricinuite din averile lor să le întoa rcă. Causa
notariul pentrn Soospatak să să resusciteză.
Comunitatei, care mai întriagă stă tot din
români, bi rău şi notariu de român să să porunci
ască. Şi în urmă, şi în urmă pentru bajocura cu
a restaria preotului, asupra clerului şi a naţii,
îndrăsnită în sensul legilor, după mărimia faptei,
potrivită satisfacţie poftim. Care toate cu acieia
nădesde însufleţiţi le aştemem înaintia mării
tuale, că nu vom fi siliţi în privinţia aceasta a mai
recurge şi la mai înaltele locuri.
Cu toată încredinţiaria rămân a Mării tuale,
plecat serv.

râtu satului. Şi aşa pârându-1 de revoluţionariu,
precum să pricepe la subcomisariat, unde notariul
mai a re un frate diumist, cu zsandari I-au prins
din câmp de la sapă şi trimiţindu-1 în Emye, I-au
a restat la bi rău satului, puindu-l sub pază. Numai
după pâra notariului, fără de a fi ascultat mai
întâie şi pe popa. De unde abia l-am putut scoate
după trei dile din arest, cu multa p roptituţie a
clerului şi a naţii.
Măria tua domnule Dist rict Comandante!
Aceasta bajocură, nu să atinge numai de persoana
preotului, vicleneşte perit şi pe nedrept arestat, ci să
atinge de tot cleru şi de toată Naţia Română. Că
înaltele rândueli poruncesc ca naţiunile puind de
lături livorul timpurilor trecute, p retineşte şi
frăţieşte să să aibă. Şi una pe alta, să să respecteze.
Şi iată că un revoluţionariu ticălos şi n4te
bi rae interesate, nebăgând în samă pria înaltele
rândueli, să bajoco resc clerul şi Naţia Română,
iară di pe comunitate numa cât nu-i trag pielia di
pe oasă. Din ca re pricină, că membrii clerului şi
a naţii române sântem siliţi pentru aceasta atâta
de mare bajocură asupra noastră şi a toată preo
ţimia făcută, a pune paşi cătră Măria tua şi cu
umilinţie a ne ruga, ca să te milostiveşti, acest
lucru de mare ponderositate a-l lua la cumpăna
driaptă şi a rândui o disinteresată comisie din
saşi şi rumâni. Şi despre partia saşilor a numi pe
măria sa domnul maior Fahler, iară desp re partia
românilor, pe domnul protocolit Ivanovits. Ca cu
toată seriositatia pre atinsăle puncturi şi adevărul

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 729/1851
Anexa 8

Răspunsul preotului Ştefan Iacovici din Mureşeni, din 17 septembrie 1851, la acuzaţiile
ce i s-au adus, privind apărarea iobagului Georgie Kridon, evacuat din casă
de proprietarul Szatmari lstvan.
Pria cinstite domnule protopoape!
În urma milostivei porunci a pria luminatului
şi p rea sfinţitului domnu episcop, din 1 7 avgust
cu numărul 461, anul curgătoriu, însămnată
deregătomiceşte, sunt poftit de cătră prea cinstit
domnia ta, să-mi dau răspunsul pentru ce m-am
împotrivit de întrn urma rea unei porunci a ono
ratului sub comisariat a Baţka Madaraşului.
Cetăţanul din Ma roş Vasarheiu, Satmari lstvan,
cu excesul ( ? ) jendari, 20 iunii nu au putut ţipa

odată contractualist nu i-au fost, ci au fost iobaj.
După cum să vede din aicia alăturatul
Testimonium din Tabel/a contribuţională pe anul
1848 sub A, pe acesta Szathmari lstvan de la
publica rea slobozenii de sub robote, nice odată
până la iuniu a anului 1851, nu I-au provocat ca
să-i puie robote. Precum nici că avea drept a-l
provoca.
Atuncea au recuzat cu o onorată cerere la prea
onoratul comisariat al Baţka Madarasului ca pre

Gh�mghe Kridon, din Megyt��falva, ba încă

�eule

af"arii din casă şi moşie pe cuntractualistul .wiu,

Kridon Gheo'T{he din Magyesjalva cu pre unul care
f11 proprietatea sa, să-I silească au a-i pune

am

îndrăznit a huli pe adiunctul.
Umilitul răspuns mi-I fac în următoriul chip:
Gheorghie Kridon din Meghieşfalău, a�tăţanu
lui Szathmari /sivan din Maros Vasarheiu, nice

robote, au să-I ţipe din case şi moşie. Î11cât s-au
împărtăşit aceasta cerere cu Kridon Gheorghe, nu
stiu si ce judecată i s-au făcut? Decât numai am
văzut că m 28 iuniu Szathmari lstvan au venit cu
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cându-mă cătră Szathmari, care e măcelariu în
Vasarheiu, i-am zis că: - E mai lezne a tăia în
măcelărie 4, 5 fonţi de carne, decât în mijlocul
verii, pe un iobaju a-l ţipa din case după cum se
vede, din Testimoniumul sub D.
Eu aceste am vorbit şi întru atâta m-am meste
cat, iară mai mult nu.
·
Eu cred că Szathmari şi dragonul vor fi spus
mai multe, neinformăţii nedrepte ce fac destule,
în urma cărora apoi contribuientu, poporu
român, să apasă, de e silit a-şi pierde încrederea
în subofiţialii săi.
Prea cinstite domnule! Eu ca un credincios al
Prea înaltului împărat, pentru a căriia credinţă
am răbdat temniţă mai multe luni, am fost jefuit
din toate. Sângur, pentru dreptate.
Acuma încă aceia şi voi a-i apăra.
Te rog, aşa dară, binevoieşte a aşterne răspun
sul mieu Pria luminatului domnu episcop şi
umilit a-l ruga ca să să milostivească a mişloci de
la înaltul gubernu satisfacţie asupra lui Szathmari
lstvan şi dragonului de disrictu, pentru data
nedreaptă informare asupra mea. Ca din exem
plu lor să să inveţă şi alţii a face asemenea infor
maţii. Prin care noi, credincioasa preoţime, să
cădem in prepusul neascultării şi a nesupunerii.
Rămânâd al domnii tale plecat serv,
Ştefan Jacovici
Preot în Medesfalău
Medesfalău, 1851, septem(brie), 1 7
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 213/1852

carul în Medesfalău, şi au adus cu sine şi dragonu
de diştrict, iară nu jendari, după cum să vede din
milostiva poruncă. Şi au adunat biraele satului ca
să ţipe afară di(n) case pe Gheorghe Kridon. Unde
fiind şi eu poftit, mi-au admonunujat (?) aicia
adăogata scrisoare sub B, ca să o cetesc la birae.
Eu am cetit-o, dară văzând că e subscris Farkas
numai, şi nice că să numeşte comisari, nice adi
unctu, nice diurnist de comisariat.
Ştiind că comisari la subcercul Baţka Madara
şului e domnul Lazar, comisariu de cercu Măria
Sa domnul Lişovschi (?), m-am îndoit că ofi
tioasă iaste au ba? Şi fiindu-mi milă de acei(a)
familie nenorocită, care acuma toată vara
lucrase la bucate şi fămeia lui Gheorghe, Maria,
îngreoiată şi aproape de naştere. Care apoi au şi
născut 1 iulii, după cum să vede din extractul
protocolariu sub C şi mai hrănesc încă şi doi
bătrâni neputincioşi.
Atunci am zisu, fiindcă Farkas, nu să scrie
cine-i şi nici că din a cui poruncă scrie, şi fiindcă
Farkas sunt mai mulţi, aşa dară nu să poate ţipa
din case din pricinile că după înţălesul milos
tivelor porunci guvemiale, iobajii nice să potu
ţipa afară din căşi, nice sili la robote. Alta,
muierea fiind îngeoiată şi ajungându-o durerile
naşterii, pe uliţă nu poate să nască. În urmă lip
sându-să de bucate, care le-au lucrat în iastă
vară, la iarnă cu ce-ş-va hrăni copiii şi bătrânii
aceia ? Atuncea pomenitu dragon vrând cu
puterea a-m(i) lua cartea din mână, nu i-o am
dat-o, ci i-am spus că: A lui e sabia-i, şi intor-

Anexa 9
Memoriul protopopului Partenie Trombitaş, din 18 septembrie 1851, la acuzaţiile aduse prin
decretul 18998, cu privire la amestecul său în treburile politice ale autorităţiilor locale.
Descrie în ce a constat amestecul său în apărarea iobagului Georgie Kridon.
Pria Luminate şi Pria Sfinţite domnule Episcope

Domnului General toată curgeria cieia nelegiuită
a lucrului acestuia. Mai încolo, mi să impută că
dinpiana mia arfi eşit mai multe Jstanţii necuviin
cioasă, pline de hulă asupra deregătoriilor.
Iară în urmă că aş fi luat parte la nişte machi
natii religionarie în privintia trecerii de la religia
gr.unită la a noastră, răsăritiană, pentru care
m-am făcut vrednic de pedeapsă.
Ti-ai milostivit Pria Luminat Măria Tua sub
nr. 461 a.c. pre lângă strân.sa oprire de a mă mai
mesteca în politicus, pentru mai sus scrisă-le.

Măria Tua, Milostiv Părinte!
Pria milostivul Decret Gubemial dat în 14 aug.
a.c., nr. 18998 aflându-mă învinovăţit că eu cu pri
legiul causei urbariale intre cetăţianul din
M Vasarhely, Szatmari lstvan şi contractualistul
său, Georgiu Kridon, din Megesfalva, m-aş fi
mestecat in sfera activitatei administrării politice,
adecă că 3 iulii aş fi mers in facia lăudatului
comisariat de sub ciercu Batzko Madărasului şi
acolo aş fi advocatizat în favoria lui Kridon
Georgie şi pe Szatmari l-aş fi numit Revoluţio
neliu, şi aş fi pretins a nu i să face dreptate ca unui
revo/uţiuneriu, /ăudându-mă cei voi arăta

A ciere răspuns de mântuintie atât de la mine,
cât şi de la în parte, aseminia învinovăţitul preot
a Megye.\faleului, Ştefan /acovits, spre a căruia
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fi oprit, şi nice din casă nu poate fi cipat, până nu
vor judeca şi locurile mai Înalte. Dară atuncia
domnul Farkas Albert, din mai mare foc, mi-au
răspuns: " -Ba va eşi tocma de e şi iobagiu, că
Szatmari nu au căpătat de la Imperatu despăgu
"
bire pentru el .
Atuncia cu adevărat că i-am zis: " -Dacă
Szatmari nu au căpătat despăgubire, nu poate să
fie de vină Giorgie Kridon, că în urma milostivei
ordinaţiuni Imperiale toţi propritarii au căpătat
cieva despăgubire, numai care au fost mestecaţi
"
în revoluţie nu .
Şi văzându-1 aşa înfocat, mânios, n-am vrut
a-i mai vorbi, fără am zis cătră domnul comisa
riu: " -Kridon Georgie astăzi va face recurs la
domnul General': şi cu acestia am eşit afară din
casa cancelarii.
Iară ce s-au zis mai mult despre mine, sunt
numai clevete nedrepte şi că credintia mia le
tăgăduiesc.
Mai încolo, Georgiu Kridon s-au şi făcut recurs
la Măritul District, şi de la Măritul District s-au
trimis la Măritul Comisariat de Ciercu, împreună
cu Testimoniumul Regio Perceptoral. Şi pe lângă
toate că Măritul Comisariat de Ciercu în unna
milostivei porunci date de Serenitatea Sua,
Domnul Gubemator Schvarczenberg, sub 27 iunii
nr./5506, ani 1851, avia ajudeca causa aceasta în
înţelesul milostivei ordinaţiuni din 10 ianu(arie),
ani 1850 nr.3787 şi totuşi aciela recurs I-au pus
ad acta, şi au dat în privintia aceasta, judecata
sub F, măcar Kridon Georgie acuma şi recurăsă
la Înaltul Gubem, cum să poate vedia din
Postalul Recipise sub H Iară de la Înaltul Gubem,
reîntorcându-să recursul la Maritul District,
I-au poftit (de) facie pe Kridon Georgie şi între
bându-1 că cine i-au scris recurs cătră Înaltul
Gubern, pentru că nu au ştiut spune numele scrii
tonului, I-au arestat de miercuri, adecă 10 sept.,
până vineri, 12 sept., după amiadi. Şi când I-au
slobozit i s-au poruncit că de nu va spune până la
3 zile cine i-au scris recurs va căpăta 50 de bote.
2. Ce să atinge de acia ca din piana mea ar fi
eşit mai multe instanţii pline de hulă asupra
deregătoriilor, la aceasta răspund: " - Cred că
românii apăsaţi au năsuit pe la Înaltul
Ministerium şi pe la Înaltul Gubem cu instanţii.
Şi că deregătoriile de aicia ar avia prepus că
doară eu am scris românilor în dreptele lor cause,

milostive porunci, împlinire îndrăznesc foarte umi
litul răspuns, a mi-I aşterne în următorul chip:
1. Georgiu Kridon din Megesfalva că nicio
dată nu au fost contractualist cietăţianului
Szatmari din M. Vasarhely şi că eşind Szatmari ca
să-I ţipe afară din casă şi din moşie nu au fost cu
gendariu, fără au dus în car cu sine un dragon de
District, precum şi staria familii aceia luminat să
vede din aicia cu toată umilitatea alăturatul şi
documentatul răspuns a preotului Ştefan
Iacovits, sub literele A, B, C, D şi E.
Iară ce să atinge de mestecaria mia în această
causă urbarială de tot într-alt chip s-au descris
Înaltului Caes(ar) Reg(esc) Gubemium, nu după
cum au fost adevărata istorie a sa: După ce
Georgiu Kridon au trecutu prin cielia descrisă în
răspunsul preotului Ştefan Iacovits ca necărtura
riu, neştiind ce paşi să maipue spre mentuintia sua,
au venit la mine, 3 iulii, şi să jeluia cum dânsu au
fost iobagiu, cum Szatmari voiaşte a-l cipa din
casă şi în ce stare îi familia, şi că muiere( a) sua
numai de 3 zile e betegită în pat de prunc. Eu după
cie l-am ascultat, l-am îndreptat să miargă să-şi
togmească un advocat şi să recureză mai sus.
Atunci mi-au răspuns că advocatii maghiari,
rumânilor în urbarialibus nu vor a le scrie, fără îi
îndriaptă să să împace cu proprietarii săi.
L-am sfătuit să miargă cu jura la onoratul
Subcomisariat, şi să zică: " -Domnilor, nu-s
mulţiemit cu judecata Domniilor voastre, mă rog
daci-mi-o în scris, că voi a recura mai în sus.
Dară la acestia vorbe mi-au răspuns, că un domn
de la comisariat mă cipă afară din casă şi nu mă
lasă să vorovesc. Că aşa au cipat de spate afară
pe rumânul Pap Eremia, om bătrân, din Nyarod
"
Szent Benedek .
Apoifăcându-mi-să milă de e� l-am îndreptat
la Măritul Perceptorat, de s-au adus un testimo
nium, aseminia (a)cestui de sub A, din răspunsul
preotului Iacoviis, şi (de) faie cu el m-am dus la
onoratul comisariat a sub ciercului B.Madaras,
unde intrând în casa deregătorii, cum I-au văzut
Domnul adjunct Farkas Albert s-au sculat
mănios şi I-au întrebat că cie voiaşte. Iară eu
blând i-am răspuns ungureşte că cu mine au
venit, şi am avia ceva vorbă cu domnu comisar
fu. Aşa domnul comisariu Laizer, primindu-mă,
i-am descris staria lui Kridon Giorgie şi din pric
ina că e iobagiu., nemulţiemi-du-să cu judecata
onoratului subcomisariat, vuiuşte a recura, dură
atuncia domnul adjunct Farkas Albert din nou să
scoală di pe scaun şi vine la mine şi c:u vorbe
aspre imi zice: "-Nu i să va da recurs de au fost $i
scris intre iobagi, fără să iasă afară din casă ".
Dară eu i-am rilspuns cil de la recurs nu poate

dară fără de fundament. Că eu alte instanţii nu
am scris, numai care din cinerea dregătorii am
trebuit să le scriu, spre exemplu:
-lnstanţia cătră Măritu/ District pentru
arestaria preotului Ioan Iacob de la Maros Szent
Gyorgy, prin notmiul de acolo Szaho lgnatz, a
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cărnia Instantii, compositie română, împreună
cu versi(a) germană, îl aştem Pria luminat Mării
Tuale spre vedere, că nici o hulă asupra deregăto
rilor nu cuprinde sub J.
-Am mai scris în privintia bisericii de la Erdo
Szentgy(orgy), care au stricat-o maghiari de
acolo, din pornnca preotului reformat.
Alte nu-mi aduc aminte să fi mai scris, iară de
am scris mă rog aceia deregătorie vătămată (să)
specifice, să le arate, ca la toate să-mi poei face
răspuns.
3. Că aş fi luat parte la ncyte machinatii reli
gionarie în privintia trecerii unor creştini de la
religia greco-catolică la ceia răsăritiană, aceasta
nu o am făcut şi nice că m-am mestecat, decât la
Peterlaca Rumână, unde de poporpoftit fiind.
Din cineria deregătorii am trebuit a mă meste
ca, aceia poftind şi furstările de atuncia. Însă tot
mestecu mi-au fost cu păziria milostivelor nor
mativumuri, în privintia aceasta eşite şi anume
dat, nr. 24, febr., ani 1850, nr. 2337/CMG.
Umilit mă rog pria Luminat Mării Tuale milos
tiveşte-te causa acesta a mea a o lua în părintescă
milă şi a misloci de la Înaltul Caesario Regio
Gubemium satisfactia asupra domnului Farkas
Albert, care iaste causa, causae, a acestia arătări.

A misloci ca Înaltul Gubem să să milosti
vească a pofti de la Măritul District de aicia,
originalul Instanţii noastre, cu investigatia făcută
în urma cererii noastre, împreună şi cu judecata
dată de către Măritul District, în privintia
arestării preotului Ioan Iacob de la Maros Szent
Gyotgy, prin notariu Szabo Ignatiu ca de o parte
să să cunoască în cât am avut dreptu a mă meste
ca şi a scrie aceia instantie.
Iără de altă parte, fiindcă cu judecata nu
pociu să fiu mulţiemit pentru o aşa bajocură
asupra unui nevinovat preot.
Iără în urmă, în privintia amestecării miele cu
reîntoarceria la religia orientală a peterlacienilor,
numai o comisie disinteresată poate să-mi
lumineze nevinovătia mia.
Aşteptând părinteasca milă am rămas a
Pria Luminat Mării Tuale
foarte plecat fiu,
Parcheniu Trombitasiu,
Protopop gr(eco)-oriental.
M. Vasarhely, 18 sept. /851.
Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 670/1851

Aneta 10
Protopopul Partenie Trombitaş, descrie arestarea, pentru a treia oară,
a preotului Ştefan Iacovici, din Mureşcni. Acum, la 4/16 aprilie 1852, era acuzat de
groful Apor că ar fi instigat poporul la revoltă, prin tragerea clopotului.
Excelentia Tua Pria Luminate şi Pria Sfincite
Domnule Episcope,
Măria Tua
Dacă poate să fie un preot vrednic de milă,
acela e arestatul preot de Megyesfalva, Ştefan
Iacovits şi dacă să poate dice o familie nenoro
cită, nu-i alta decât a numitului preot, care stă
din 4 copile fără mamă.
Preotul acesta, acuma a treia oră e arestat, de
doă ori în timpul revoluţii prin rebeli, iară a treia
oră acuma şi acestia toate numai spre îndestu
larea capriciului familii grof(ului) Lazar Josef
Arestaria de acuma a numitului preot mai
adevărat să trage din o pădure sătiască, care
grofu cu puteria voia a o lua de la sat. În privin
tia acesta năzuind comunitatia cu rngăripe la dd
subcomisariul Praschil şi comisariu Lisavski, ori

tu/ păduri(i), au să arăte cărţi, că pe lângă ce
drept, au judecata, vor a tăia pădurea.
Aşa vedind grof că communitatea nu-şi va
lăsa dreptul său de pădure, au căutat mislocire,
prin care să să cuprindă mintile lor, să-şi uite de
dreptul păduri(i). Şi aşa în 4!16 apr. s-au pus
oamenii lui ca să închidă cu gard o ulitia, care
singur(ă) duce la Mureş, prin aceasta trăbuia să
miargă vitele lor la apă vara, şi comunitatia în tot
timpul să-şi aducă apa de beut.
Aşa vedend comunitatia că acuma li să
închide şi ca/ia de la apă, şi că ei în zădar (se)
jeluesc la tiszti (politică n.n.), că nu-i ascultă, au
socotit a să opune, după moda înainte de 1848.
Şi preotu� ca să să strângă comunitatia, au tras
clopotul într-o parte. Acesta practicându-o şi
grofu, când tirănia pe careva, pornncia a să trage

şi de câte ori le-au poftit, tot nu li-o rl1spuns, nice
hine, nice rău.

clopotul intr-o parte ca să să adune satu să vadă.

.Şi grofu să apucasă să taie pi'iduria

Şi adunându-să au stricat gardu.

cu 2/14 apr. de und.e prin loalii comunitatia
rngaţii oamcni(i) grafului

Darli conte.�a Lazar Ester, fiind socotit vicle

să încetede de la tăia-

şugul lor,

au alergat la Măritul District şi au jefuit
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micşorarea arestării, fiindu-mi foarte milă de
staria preotului acestuia, dară nu numai mie,
fără tuturor câţi îl cunosc, am îndrăsnit, foarte
umilit, a mă ruga Excellentii Tuale, şciindu-ţi
primita vorba nu numai înaintia Serenitatei
Suale, principe(le) Schwartzenberg, dară înaintia
tuturor capilor Gubemului, precum şi a
Majestatei Suale, ca să te milostiveşti a ruga pe
Serenitatia Sua ca să să milostivească, măcar
între ace/ia 6 luni de arest, a-i socoti şi timpul
care I-au petrecut de la arestaria sua până la
publicatia hotărârii.
Din adâncul anime(i) poftari-ta-m rugare
milostiveşte-te a o primi excelentia Tua şi aceasta
faptă a Excelentii Tuale să va număra între mul
tele eroice fapte şi va rămânea întipărită în ani
mile noastre şi neuitată.
Aşteptând mila Excelentii Tuale am rămas.
22 sept./4 oct.1852

că românii s-au sculat ca să o omoare, şi " eoden
die " (în aceeaşi zi) au arestat pe preotul, grofu.
S-au reînoit gardu şi toată vara nu i-au lăsat la
apă, măcar Măritul District au hotărât a să strica
gardu şi ulitia să rămână " in statu quo': dară sub
comisariu, d(omnul) Praschil nice că au vrut a le
publica această milostivă hotărâre comunitate�
până astedi Fireşte că acel subcomisariu puţin
face din poruncile Măritului Distric� lucru dovedit.
Atuncia, după arestaria numitului preot,
îndată s-au şi făcut investigaţie, în urma căria în
11/23 de dile sept(embrie) s-au spus hotărârea,
întărită de Serenitatia Sua, Principe şi Guver
nator Schwartzenberg, adecă ca să fie arestat 6
luni şi ca dintre oamenii comunitatei unii să să
pedepsască cu bote, alţii cu arest.
Eu, Excelentia Tua, cunoscând mai de
aproape staria preotului acestuia, vădu(v), cu 4
copile, toată vara arestat, fie acuma încă 6 luni
arestat, e cam mare pediapsa asupra-i. Dară mai
mare asupra orfanelor copile, care încă nu şciu
a-şi câştiga pania. Şi văzând că mulţi dintre re
beli(i), hotărâţi la moarte, îşi capătă gratie şi

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox
Tîrgu-Mureş, dos.S, fila 97-98
Anexa 11

Protopopul Partenie Trombitaş cere episcopului Andrei Şaguna să intervină
la Inaltul Gubern pentru eliberarea preotului Stefan Iacovici,
condamnat împreună cu credincioşi români.
Excelentii Suale, domnului episcop!
În 7!19 apr(ilie), a.c., umilit am fost
încunostiinţat Exce/entii Tuale, pricina arestării
preotului de la Megyesfalva, Ştefan Iacovits,
staria lui până întru acel minut, precum şi aceia
că investigaţia în privintia aceia făcută, ar fi
transpusă auditoriului local spre judecare, de
când aceia au avut multe cauze.
Acum am înţeles că după ce în zilele ace/ia
/-ar fi luat şi pe preotul Ştefan Iacovits la între
bare pe popa, de mine, i să vor trimite toate actele
la Inaltul Gubem, cu desăvârşi/a judecată de
cătră Măritul District. Care sună aşa: " Ca preo
tul Ştefan să robească 6 luni, pentru că au tras
clopotul într-o parte. Şi dintre oamenii care au
mers acolo la stricarea gardulu� care îi opreşte pe
ei de la apa Mureşului, unii să robească 3, alţii 2
/un� alţii mai multe zile şi alţii să să pedepsească
cu toiege. Iară grofu,

care au fost causa, . . . şi

multe instanţii a lor, în privintia pădurei date, nu
le-o resolvat nimic, din care pricină apoi ei au fost
siliţi a să opune nedreptăţirii grafului.
Eu, Excelentia Tua, cunoscută fiindu-să staria
nostră cu oficialii politici de pe aicea, foarte
umilit îndrăsnesc a mă ruga ca să-ţi fie milă de
starea nefericitului acestui preot. Şi cu atâta mai
tare de 4 orfane ce are. Care de i să va mai lungi
robia tătălui lor, vor fi celia mai nefericite.
Lipsindu-să poate şi pânia de toate zilele.
Milostiveşte-te, Excelentia Tua, a misloci, ori
la Serenitatea Sua, principe şi gubemator
Svartzenberg, ori cu auditoriu[ din Sibiu, sub a
căruia revedere socot că va fi causa aceasta, ca
numitul preot de tot să să elibereză şi oamenilor
să li să iarte pedeapsa de care nu-s vrednici. Că
dânşii nu în chip revoluţionariu s-au adunat, fără
ca să-şi apere dreptul lor, in contra nedreptei

care

asupriri a wofului

fie slo
vitele, cât

Măcar Măritul District au hotărât să le

bod săttmilor la Mureş a mere, atâta

cu

şi ncpărtiniţi de cătrăcu vin 

cioasa Ti�tia politică.
7!1 9 aug(ust) ( I H52)

fncă nice până astăzi nu-i lasă pe săteni să să
folosască din apa Mureşului?

Arhivele Naţionale. DiTecţia Judeţeană

Mureş, fond Protopopiul Or!odox
Tîrgu-MuTeş, dos.2, fila 42

şi lor să-şi aducă apa, nu va pătimi nimic, precum
nice comisa riu/ Lisovski şi Prasitu, care după mai
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Anexa 12

Episcopul Andrei Şaguna îi promite protopopului Partenie Trombitaş că va face demersuri
pentru eliberarea preotului Ştefan Iacovici, atenţionându-1 să nu intreprindă nimic
fără o bună judecată prealabilă.
Prea cucernice părinte protopoape,
Am înţăles din arătarea-ţi de sub 1 aprilie
nevoeea în care au căzut preotul nostru din
Megyesfalva, Ştefan 1acovici, prin aceea că au
tras clopotul într-o parte, spre adunarea poporn
lui. Eu crez că descrierea acestui lucrn cores
punde intenţiei care o au avut Ştefan Iacovici cu
tragerea clopotului şi mă aş bucura tare, când şi
dregătoriile aşa o ar privi. Însă întâmplarea
aceasta să ne fie de o pildă, ca să nu întrăprindem
nimica, fără să fim mai nainte prejudecat bine.
Dacă va putea dovedi părintele Ştefan tracsul
care I-au avut de mai nainte cu tragerea clopotu-

lui, trag nădejde că să va scăpa curând, şi eu
unde voi afla de bine mă voi strădui pentru scă
parea lui. Iar prea cucernicia ta să-mi raportezi
despre cele ce se vor face în treaba aceasta şi
încredinţează parohia lui la alt preot cucernic.
Fiind cu binecuvântare arhierească, al prea
cucerniciei tale, de binevoitoriu arhiereu,
Andrei
Sibiu 10 apr(ilie) (1)852
Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană
Mureş, fond Protopopiat Ortodox Tirgu
Mureş, dos.5, fila 95. Nr.prez.183/1852.
Anexa 13

Episcopul Andrei Şaguna cere protopopului Partenie Trombitaş
şi preotului din Mureşeni explicaţii privind acuzaţiile venite de la Gubemiu.
dată de cătră numitul comisariatu de subcercu.
Pentrn aceea scaunul acest episcopesc,
descoperindu-vă a sa adâncă măhnire pentru
aceasta faptă -neiertată prin legi- se vede silit
asprn a vă demânda, ca pe viitoriu să vă feriţi şi
să vă conteniţi de la orice lucrare, care trece
preste hotarăle activităţii unui preot, dar mai vâr
tos de amestecul în treburi politice, dacă voiţi ca
să nu trageţi n�te urmări neplăcute asupră-vă.
Despre rânduiala aceasta vei încunoştiinţa şi
pe preotul Ştefan Jacovici.
Din şedinţa Consist(oriului). În Sibiu, în 3
ianuarie, 1852 ţinută.

Părintelui protopop al M. Vasarheiului,
Parteniu Trombitaş!
Răspunsurile de mântuinţă al prea cucerniciei
tale, precum şi al preotului nostru din
Meghieşfalău (Mureşeni n.n.), Ştefan lacovici, în
privinţa învinuiri/ar prin înaltul decret guvernial
din 14 august 1851, nr.18998, asupră-vă ridicate.
Luându-se în şedinţa de astăzi la pertractare.
Fiindcă prea cucernicia ta, după fasiunea pro
prie, în 3 iuliu a (nul) tr(ecut), trecând hotarăle
chemărei prea cucemiciei tale, te-ai dus la comis
ariatu/ de subcercu al Baţko Madaraşului
(Mădăraş n.n.) şi a-i advocatisat pentru popo
ranul Kridon din Meghieşfalău, iară preotul nos
tru din satul în urmă pomenit, cu cinci zile mai
nainte, au cutezat a perturba esecuţiunea demân-

Arhiva Mitropoliei Sibiu.
Document 213/1852
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10. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş, fond
Protopopiat Ortodox Tirgu-Mures, dos. 2, fila 107.
1 1 . Arhiva Mitropoliei Sibiu. Document 792/1851.
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15. Anexa 9
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1. TRAIAN PoPA, Monografia orasului Tugu-Mures, Trrgu
Mures, Tipografia Corvin, 1932, p.206.
2. IoANA CHRISTACHE PANAIT, Biserici de lemn, monumente
istorice din Episcopw Alba-Iuliei - mărturii de continuitate
şi creaţie românească, Alba-Iulia, Editura Episcopiei
Alba-Iulia, 1987, p. 10.
3. GRIGORE Pw�. TRAIAN DUSA, 0 paginQ de isto
rie. Biserica de lemn din Tugu-Mures, 1969.
4. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mures, fond
Protopopiat Ortodox Trrgu-Mures, dos 27, fila 10.
5. TRAIAN POPA, op.cil., p.242-243.
6. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeteana Mureş, fond
Protopopiat Ortodox Trrgu-Mures, dos. 27. fila 10.
7. Consemnare pe Iiturghia (Sibiu, 1809) de la parohia din
Sîngiorgiu de Pădure: "scriind eu în anul 1814, aprilie 26,
care o şi iscălesc cu iscălitura mea, Vasilie Pantea, paroh
M. Vasarhei şi protopop al M. Secului, infiinţată, aici in
fungtie".

Zusammenfassung

Die in dem jahre 1851 von Partenie Trombitaş geschriebenen denkschrifte fUr den schutz der kirche
und orthodoxen aus dem pfa"amt Mureş
Die stiirkeste Festung unserer Nation war die Kirche - Kultur-und Kunststatte, Schule und Nationaltribune.
Die orthodoxe Kirche von 1ărgu-Mureş wurde in dem Jahre 1793-1 794 gebaut. Diese Gemeinde stand allen Drucken wider.
lm dem Jahre 1814 siedelte der orthodoxe Pfarramt von Sângiorgiu de Padure, samt dem Pfarrer und dem Stadtpfarrer Vaisie
Puntea Uber.
In dem Jahre 1834, als er 22 Jahre alt war, ist er :wm Pfarrer, und năchstem Jahr zum Stadtpfarrer gewahlt; er diente 55 Jahre.
Dem Pfarramt von 7ărgu-Mureş waren Dorfer, wo "die ărmsten Bewohner Transsilvaniens wohnten ': die nur schwache
Holzldrchen angeschlojJen hatten.
Ungezahlte Denkschrifte und Briefe wurden aus 1ărgu-Mureş geschickt, von dem Pfarrer Partenie Trombitas geschrieben,
um
den Schutz den Pfarrern, den G/aubengenojJen, die �·on den politischen BehOrden und fremden Herschem unterilruckt
waren.
Die Gubemialnovelle No. 18998 von 14. August 1851, hielt die Pfarrer an, um sich in den politischen Problemen
der BehOrden
einzumischen; der Pfarrer von Tugu-Mureş wurde geschuldigt diJfl er sich in folgenden Fallen eingemischt hiitte:
- der Fali des Bauers von Mureşeni, der von madjaren Besitzem, aus seinem eigenen Hause geriiumt wurde;
- der Fali der Verhaftung des Pfarrm von S"Uigiorgiu de Mureş;
- derAbbau der Holzkirche von S"Uigiorgiu de Padure von Madjaren im Herbst des Jahres 1848 und die Verhaftung des
Pfarrers.

Elena Mihu
Cercetător, Muzeul de Istorie Tg. Mureş
Tg. Mureş, Str. Horia, nr. 24
Tel.: 065/136987
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INVENTARE CU BUNURI ALE COMUNITĂŢILOR ROMÂNEŞTI
ORTODOXE DIN SPAŢIUL ARCULUI INTRACARPATIC
Î n a doua jumătate a secolului al XIX-lea. II*
Valoarea informativă pe care o au inventa
rele de bunuri ale comunităţilor româneşti orto
doxe din spaţiul arcului intracarpatic (sau din
oricare altul) este evidentă pentru oricine este
interesat de istoria locală sau naţională, de isto
ria bisericii şi a mentalităţilor, de cei ce le apre
ciază pozitiv şi de cei ce le neagă, deopotrivă.
Potenţialul lor informaţional se manifestă în
contextul oricărui demers investigator, sub
sumat unui număr imprevizibil de teme, fiind la
îndemâna cercetătorilor preocupaţi de abor
dări sectoriale sau de sinteze. Ba mai mult,
suma informaţiilor prezentate aici, structura,
varietatea şi bogăţia semnificaţiilor din subtext,
"
" deschid ele însele teme de interes, subiecte
atractive, complexe şi greu contestabile tocmai
pentru că beneficiază de credibilitatea docu
mentului arhivistic-administrativ, creat în alt
scop decât în cel care e folosit. Dintr-o multitu
dine de date, de exemplu, poţi " reconstitui"
procesul evolutiv într-o "campanie" , mai mult
sau mai puţin activă, de construire a bisericilor,
a caselor parohiale şi şcolilor. Coroborând
tabloul astfel obţinut, cu date din istoria
naţională şi evenimenţială locală (lucrare în
stadiu de definitivare) se vor revela, aproape
"
"de la sine , cauze, efecte, sens, direcţie sau
chiar (altfel mai greu de demonstrat) atitu
dinea civică, forţa persuasiunii, eficienţa pro
pagandei patriotice.
Chiar în acest perimetru, revelarea momen
telor - indestructibil legate de realităţile vremii
- când (care? de ce? �) au devenit unii
români "benefactori" se dovedeşte plină de
sensuri. Dacă pentru stăpânii de pământ, astfel
de gesturi puteau fi o reacţie produsă de
interese politice sau personale şi pentru boierii
din ŢARĂ o practică bine motivată şi îndelung
exersată până acum, pentru românii transilvani
ea însemna un pas în formarea unei " societăţi
civile de atitudine " . Condiţiile în care ei deve
neau "benefactori" erau legate de faptul că
deveniseră întâi "beneficiari" ai unor libertăţi
pe care nu le avuseseră până acum, că posibili
tăţile lor materiale sporiseră, modest, e ade

interesului general, chiar şi a celui "pe termen
lung" . Când s-a renunţat la lupta armata şi la
cea politică, s-a conştientizat că singurul instru
ment ce le mai rămăsese pentru a asigura pros
peritatea naţiei era ridicarea ei cultural-spiritu
ală şi, implicit, crearea, din propria lor sărăcie,
a codiţiilor materiale inalienabile atingerii
acestui obiectiv.
Astfel, cercetătorul inventare/ar de bunuri, se
descoperă de-a dreptul . . . "provocat" la o ana
liză specială ( "studiu de caz" ) de doar câteva
referinţe, cum sunt - de exemplu - cele despre
satul OJDULA: două inventare (1854 şi 1862),
observaţiile dintr-un tabel cumulativ şi recen
sământul din anul 1850 şi 1880, documente
aparent rigide, seci.
În anul 1850, recensământul satului relevă
următoarea situaţie:
401 case, 1952 locuitori, 118 români ortodocşi,
1796 romana-catolici. În faţa acestor date nu
mai e nevoie de nici o analiză elaborată pentru
a constata că, cel puţin după revoluţia paşop
tistă - în condiţii pe care nu le discutăm aici românii ortodocşi erau " pierduţi " în masa unei
populaţii romano-catolice; lipsurile din insti
tuţiile lor comunitare ne apar astfel explicabile.
În inventarul din 1868 ei deţineau:
1. Pământul pe care e pusă Biserica, 2. O
cădelniţă şi un prapor, 3. 4 verigi şi 2 ruduri pen
tru ducerea morţilor şi un protocolpentru scrierea
banilor adunaţi şi cheltuiţi din anul 1848. În
spaţiul şi epoca în care ne plasăm, mai
cunoaştem "fiiii" care nu erau dotate cores
punzător, în care preoţii îşi foloseau propriile
obiecte de cult, sau ale bisericii " matere" , dar
aici, la două decenii după revoluţie, oamenii
parcă trăiau doar . . . pentru a fi înmormântaţi
(pentru înmormîntari avînd aproape tot ce le
trebuia!). Consemnările din această listă arătau
o situaţie dramatică, ceea ce, cu siguranţă a
provocat o îngrijorare vecină cu un "şoc" în
rândul ierarhiei bisericeşti. Aşa se face că, în
inventarul din anul 1874 vom găsi " averi" - fie
şi puţin " strălucitoare " - neimaginate cu un
deceniu în urmă, care au început să se adune

vărat. Dar, excepţională este - în consonanţă
acest�: n.:al i tăţi - capacitatea lor de a-!ii cul

chiar

tiva toate

care se simţeau responsabili de destinul insti-

din anul 1868.
Evident, in secolul al XIX-lea,

cu

disponihlităţile pentm sat isfacerea
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tire, existente şi în anul 1868 ca "pământul
Bisericii"), "din lada Bisericii" s-au procurat
puţine lucruri ( "Protocoalele" - obligatorii,
soba şi tabla de şcoală, şi alte câteva lucruri).
Din cele cea. 60 poziţii de inventar, marea
majoritate nominalizează lucruri " dăruite" fie
de "mai mulţi ", fie de personalităţi din locali
tăţile din jur, unii anonimi şi chiar de către o
familie de localnici. Dar, chiar şi fondurile " din
lada bisericii" şi de la " Comuna bisericească"
erau tot donaţii ale indivizilor; cele de la
"
" Comuna politică - dacă li s-ar fi pus Ia dis
poziţie! - erau, în aceeaşi măsură contribuţia
locuitorilor, inclusiv a românilor, printre dis
criminările practicate atunci înscriindu-se şi un
mai mare număr de obligaţii pe care le prestau
românii pentru sat, în comparaţie cu con
locuitorii privilegiaţi.
Din detalierea pc care o vom face mai jos se
va vedea că, imediat după ce " inventarul" din
1868 a ajuns la Protopopiat - Conzistoriu
Mitropolit (Andrei Şaguna), ca şi în alte locuri,
s-a înregistrat o remarcabilă mobilizare de
forţe (chiar dacă ele erau modeste) întru asigu
rarea strictului necesar pentru o bună activitate
a slujitorilor bisericii de care aparţineau, iată,
mai mult de 150 suflete (în anul 1880 erau, cel
puţin, cei 161 menţionaţi în recensământ). O
"turmă" restrânsă, ce-i drept, dar cu atât mai
meritorie cu cât ea rezistase presiunilor eco
nomice, politice şi chiar militare, mai ales celor
din timpul revoluţiei de curând "stinsă", dar cu
ecouri prelungite mult timp de acum încolo.
ENUMERAREA DONAŢIILOR, pe care o
vom face mai jos, în ordinea cronologică a
anilor în care ele s-au făcut şi cu specificarea
pieselor donate, precum şi a "benefactorilor",
din diverse localităţi, va susţine, sperăm, afir
maţiile de mai sus.

tuţiilor fundamentale ale naţiei - mai ales de
Biserică, la fel ca şi cei ce reprezentau alte etnii
din Transilvania, din toată Europa, de altfel,
făceau propagandă şi se întreceau între ei pen
tru susţinerea acestora. Munca de explicare şi,
respectiv, de înţelegere a complexităţii acestor
fapte era dirijată în şi spre toate straturile
sociale. Ioan Petric - mult prea puţin invocat
în comparaţie cu meritele sale - a fost un neo
bosit militant în acest sens. El cunoştea situaţia
reală din zonă, unde comunităţile româneşti
erau (aproape) polarizate: înstărite şi foarte
sărace. Alături de Ioan Moga din Vâlcele, el
credea că orice acţiune care animă sentimen
tele şi favorizează gesturile de " dăruire creşti
nească" , şi naţională, merită şi chiar trebuie
cultivată. Alăturându-se Mitropolitului Andrei
Şaguna, el îi " ceartă " pe credincioşii care
cedează prea uşor în faţa greutăţilor (mari, de
altfel) şi astfel, din oameni demni în condiţia
lor suverană (măcar în acest sens) de români
ortodocşi se Iasă furaţi de mirajul ce li se flutură
prin faţă şi care nu reuşeşte să-i plaseze în afara
statutului de marginalizat într-un alt grup.
Inventarul din anul 1868 - realizat sau
supervizat de Ion Petric - se transformase într
un semnal "de alarmă" ; în mai puţin de 5 ani,
ortodocşii din Ojdula au ajuns să deţină valori
imobile de 1210 fi. şi mobile de 421 fi. cu 71
"
"
" lucruri santite , 15 "vesminte , 14 cărţi şi
manuscrise, 9 "lucruri în şcoală", alte bunuri,
printre care şi cele 2 părţi din Cartea de cetire a
lui Zaharia Boiu. Biserica de lemn era realiza
tă în chiar anul 1868 tot "prin mai mulţi bine
făcători" , cu o valoare de 800 fi: Exceptând
bunurile obţinute "prin comuna bisericească"
(şcoala confesională de bâme, acoperită cu
şindrilă, de 60 X 201', în valoare de 200 fi.,
datată abia în 1873, şi de terenul celor 2 cimi•

Prima parte a studiului a fost prezentată în Angvstia 5!2000.

(f.a. )
"

n
11

Cumpărat de biseric'
11

De mai mulţi
11

11

Corn. Bisericească
11

1868

1869

Mitropolitul Andrei {agu n a
Ioan Petric, protopop de Braşov
11

D. Giorgic Haicau, din Pure' reni

11

C..om. Bisericească
D. Ioan Gocimun din Breţcu

C' delniţ'
2 Icoane mari de stiei'
10 Sfeşnice de lemn
9 Candele de fier
17 Icoane mici de lemn şi de stiei'
4 Verigi de fier
2 Rude de lemn
Antimis de pânză
Potir de aramă

Disc cu slt:ua dt: aramă
Procovete; alb llc millHti\i �i unul Y\irdc
Clopot
Iconoslas

din lemn
Disc de lemn
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11

1869
11

11

Procov' ţ mare verde cu flori de argint

Comitetul parohial de la Biserica
Sf. Nicolae din Braşov
Fraţii G. şi Sam. Coltofeanu din
K. Mărtănuş
Comitetul parohial din Braşov
11

11
11

1870

V' duva Maria 1. Ardelean sen.
Ioan Ardelean jun.
"
"De mai mulţi
"
"De mai mulţi
Ioan Priscu, Braşov
11

1874

Spiridon {erban din Breţcu
Parohia K. Martanusiu
V' duva Maria 1. Ardelean
Ioan Ardelean
Andrei Ardelean
Comitetul parohial din Braşov
Văduva Maria Kiriac din Poiana S ' rat'
Const. Popica din Covasna
P' rin tele Nicolae Crisb' şianu
Corn. bisericeasc'

1875

George Stratulat din K. Mărtănuş

1873
11

11

Felon de mătase cu flori de argint
Stihar de mătase liliachiu, cu flori de argint
11
Epitrachil de mătase liliachiu
Pereche rucaviţe liliachii cu flori de argint
Pânzăturăalbăde in
11

3 { tergare de in
7 Sfeşnice de aram'
2 Icoane mari de lemn
Clondir de fier
Toacă cu cioc' nele, din fier
Prapor de pânză
Masăde lemn
Ciub' r din lemn
Scaun de lemn
Stihar de mătase negru
Epitrachil de mătase roşu, cu flori de argint
Policandru de aramă
Pereche de foarfeci din fier
Toacăşi cioc' nele, din lemn
Cutie de aramă
Înc' lzitor de apă
Cruciuliţa de aramă

DONAŢII DE CĂRŢI
(pentru care, în inventar, nu s-a specificat anul donaţiei)

1. Comitetul Parohial din M ' gheruş,
Protopopiatul II al Braşovului
2. George Ghica din Breţcu
11
3.
4. Spiridon Damian,
administrator protopopesc \n Breţcu
5. Comitetul Parohial din K. M ' rt' nuş
6. Părintele Nicolae Crisbăşianu
7. Constantin Popica din Covasna
11
8.
9. George Pop din Poiana S' rat'
11
10.
11
11.
"
12.
13. Petru 1. Ardelean din Ojdula

Evanghelie româneasc ', Râmnic, 1794
Aposto� Sibiu, 1851
Molitvelnic, Sibiu, 1849
Liturghier, Râmnic, 1818
Octoih Mare, Râmnic, 1842
Octoih Mic, Sibiu, 1830
Psaltire, laşi, 1766
Molitvelnic, Râmnic, 1818
Predic ', Buda, 1810
Cazanie, Bucureşti, 1776
2 Ceasloave: Iaşi 1806, Râmnic 1784
Catavasier, Râmnic, 1784
Testamentul nou, Viena, 1848

INVENTARE DIN PROTOPOPIATUL TREI SCAUNE, 1872-1874.
(Continuare la documentele publicate în ANGVSTIA, 4, 1999, p.205-250.

NB;

MIC - reprodus in ANGVUSTIA, 4, 1 999, p. 238-240
OJDULA - vezi comentariul de mai sus
DORO{NEUL
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BREŢCU ("Opidul Breticu")

Inventariul ( . . . )

A Averi immobila 1 a) Oadiri (Zidiri)
Nr.
Curent

Obiectul

1.

Biserica cu
hramul s.
Ierarch
Nicolae

2.

Sc6la
confession
ala
Casa
Parochiala
cu celariu
boltit
O cuchna
pe mosia
parochiala
Un grajd
cu subsop
si cotetiu

3.

4.

5.

Nro
Top.si al
carti
funduaria
Nr. t. (sic!)
C.F. 152

Marimea
Lung

Larg

14°

4° 3'

Nr. 551
C.f 183

90

4° 3'

Nr. 448
C.f. l31

90

4° 3'

Nr. 448
C.f. 131

40

2° 3'

Nr. 448
C.f. 131

8o

2° 3'

Materialu
din care zidit

Annul
zidirei

Zidul de
pe tra si
caramida
coperisul de
ti!da
Din lemn
acoperi-ta cu
sindila
Din lemn
acope-rită cu
sindil'

1787

Din lemne
acope-rita cu
sindila
Din lemne
acope-rită cu
sindir

1838

1858

1838

1838

Prin
cine sau f' cut

Pretiul
FI.

Cr

Prin

15000

Prin

1200

Obse1
vatiuni

comuna
bis.
gr.or.

comuna
bis.
Prin
comuna
bis.
Prin
comuna
biser.
Prin
comuna
bis.
u.or.

400

50

100

16750

Summa
<b. Pamenturi>
Nr.
cur

1.

2.

Obiectul

Cimiteriul
unde e
Biserica
Cimiteriul
unde e
Scoala

Nro Top.
si al cart.
funduare

Marime
JlJ Stan.

g.

I n care
hotar
s-a afla

Anul
cumpararii

Ve tra
satului

nu se
stie

Nr. 551
C.f. 183

103°

Ve tra
satului

nu se
stie

\n
margina
campul
ui de
din jos
- dto.

1837

1869

Prin
com.
Bis.

De corn.
Bis.

1 15

Y11tm

1 790

Prin
parohu

De
parochu
locului

200

Nr. . ...
C.f. . ...

5100

4.

Gradina de
alatura cu

Nr. . ...
C.f. . . .

265°

Nr. 488

311"

dmiteriu de
l ngrop.

care e casa
parochiala
cu 2r'dina

De

Pretiul

47r

Cimiteriul
de
Ingropat6re

Lorul pe

Cum se
foloseş te

Nr. (sic!)
C.f. 152

3.

5.

Prin
cine
s-au
cumperat
Prin comuna
bis.
Prin
corn.
Bis.

C.f. 1 31

Suma

satului

comuna
bis.
De gradina de pomi
si Gymnastica
De
Prin
corn. Bis.
comuna
gr. Or.
bis.

bis.

1

200

100

140

755

126
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Observatiuni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
B. Avere Mobila 1 a) \n Biserica 1 1. Lucruri santite
Nr.
cur
1.

Obiectul

5 Cruci

3 Clopote

3.

2 Toci cu ciocanele
lor
1 Chivot cu 2
lacritie
18 Candele

5.

3 de argint

1 de os de peste
1 de lemn zugr' vita

2.

4.

Materialul din
care e facut

1 de fier
1 lemn
de argint
13 de argint din
ele 2 stricate ş i 5
de cositor

1 de argint
1 de cositor

7.

2 Tipsii

8.

2 Stele

9.

2 Lanci

10.

12.

1 paharel pentru
unt de lemn santit
1 caldit6re de apa
ş i pomaduitoru
3 parechi paftale

13.
14.

2 linguriţie
4 cadelnitia

de ar_gint
2 argint
'
2 aram

15.

6 Prapore

16.

3 Policandre

17.

38 Scoane

de materia de par
ş i panaza ceruita
'
2 de aram
1 de lemn aurit
de lemn zugravite

18.

1 Iconostas

de lemn

19.

1 caldare pentru
botezare

Arama

2 Cununii

Il rama

20.

'----

Unu ClllJ:l<!_tiel

Hl1

Când si prin cine s-au
procurat
1787 Dragan Dimian,
prin comuna b., prin
mai multi cres.,1860
Ioan Boros, de corn.
Bis.gr.or.
1775 Stoica Cotiga
1823 Comuna bis.
1832 Comuna bis.

Anton Popovici
Comuna
2 TI 5
De comuna
coţi
bisericeasc'
1 de 1TI 24
De mai multi
crestini
coţi,
3 de 16TI,1
de 19, 2 de
13, 2 de 1 1, 2
de 10, 2 de 5
--

2 Potire

21.

xn
X 9 coti
X 20
coti
1 maje
2 \12
maje
4 "
60 TI

6.

11.

Marime

Pretiul
FI.

Cr

30
20
20
8
10
80
200
320
10
50
70

De comuna bisericesca

50
4

1 de argint
1 de arama
1 argint
1 arama
1 argint
1 arama
de argint

De comuna biserice sca

De comuna

10
1
2
2

De comuna

2

de argint

2 coti

De comuna

2

de argint

6, 5, 8
coti
2 coti
1,25 coti
1,31 coti

1871 - biseerica, Ioan
Boldea, Ioan Boros
Biserica
Ioan N. Dimian ş i
Dr' gan Dimian

-

de mai multi crestini

6 maji
De mai multi crestini
50 ş i 10 TI
13 mari ş De mai multi crestini
celelalte
mici
Biserica
20 TI

de llmma

mic

Biserica

Necunoscuti
500
40, 10
Necunoscut

6 cu
oroane
de
a!&!_nt
Necunoscut J

2

Summa
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2 de
arama
stricate

1

-Biserica
--

73

9
4, 4
2
25
31

20

Discrica

---

2, cele
de
câte 5
coţi,
sunt
stricat
e

200
4

1 Ti si 4
coti
----9 coti
--2 coti
-2 coti
-2 coti

De comuna b.

Obse
vatiun

1694

40

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

Vestminte Santite

IL

Nr.
Cu
r.
1.
2.

3.

Obiectul

Materialul din
care e facut

4.

Necunoscut

1865

Neculai Boeru

Nu se stie

2 de matasa cu
flori de fir
1 de matase

1872

3 parechi rucavitie

6.

6 Stichare

7.

3 rinduri
Procovetie
1 pâ nzatura pe
S.prestol

8.

Dimitrie Coltofe n
Ioan Sp. Dimian
Dimitrie ?
Vasilie Spuderca

1 r\nd de
carton
1 panza alba
1 rosiu de
matasa
1 verde
1 vinata
1 galbin tot cu
flori de fir
1 catife ne gra
3 \nvechite
4 de matase cu
flori de fir
1 de matase
negra
1 de catife
2 de panza
albe
"

5.

1855
1872
1865
1867

2 rinduri
\mbacaminte
pentru S. Oltariu
8 Epatrachile

4 Fel6ne

2 de panza
alba
1 jumatata
matasa
3 de carton
2 din matase
1 de par aurit
panza alba

fl. l

Necunoscut

Matase

"

Pretiul
Cr.

P. Alexie Verzie
Spiridon Dimian
De biserica
De Petru Popp

1862

2 Antimise

"

Cumparatoriul
Daruitoriul

Anul
procurarii

-

Observatiuni
1 invechit

Necunoscut

-

1850
1854
1858
1867
1846
1863
1868
-

Sp. Dimian ş i
Chelaritia
Petru Cianga
Const. Coltofen
Vasile Spuderca
-Ioan M. Dimian,
V. Fenechi,
Necolai Boeru
Dimitrie Coltofe n
2 Vasilie Fenechi
sen.

Necunoscut

Necunoscut

nu se stie
nu se stie

1860
1872
1870

6 Ioan Popescu
Prin mai multi
crestini
binefacatori

De mai multi
(binef' c' tori nn)
Ioan Borosi

Necunoscut

Necunoscut
Necunoscut
necunoscut

III.

Obiectul

Nr.
Cur.

1.
2.

3.

1 Biblie
Evanghelii

3

12 Mincc

Carti si Manuscripte

Limba \n
care sunt
tiparite,
scrise
romana
romana

romana

Annul ş i
locul
tip' ririi

Cumparatoriul
1 daruitoriul

FI.

1858 - Sibiu
1812 - Buda

Biserica
Const. Petrovici

50

ferecatăcu

1 R44 - Sibiu
1742 -

Vasile Feneehi

10

argint

Bucuresti
1805.3stuc
Buda
1 780. 9 ..
R\mnic

scn.

Radu �iancÎu

Riserica., 9
Dr' gan Stoian
ş i Const.
Dimian

74
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Pretiul
Cr.

Observatiuni

25

5

30

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti
ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
Nr.
Cur.

Obiectul

Limba \n
care sunt
tipari te,
scrise
romana

Annul ş i
locul
tip' ririi

Cumparatoriul
1 daruitoriul

1767 Blaj
1851 - Sibiu

Micu ş i Vald
Ceanga,
Geo�e Terzea
Radu Ioan ş i
Vasile Fenechi
Biserica
Stoica Borosin
Dragan
Dimian
Radu Stancicu

4.

2 Apostoli

5.

2 Octoichuri,
1 mare ş i 1 mic

Romana

181 1 Buda
1870 - Sibiu

6.

1 Chiriacodromion
şi
1 Cazanie

romana

Sibiu
1768Bucuresti

3 Liturgiere

romana

7.

1787Riemnaic
1818-Iasi
1856-Sibiu
1793Riemnic
1819Bucuresti
1766Bucuresti
1767Bucuresti
1860- Sibiu
1768Bucuresti
1817 - Iasi
1870 - Sibiu

Ioan Con
Dimian
Vasile Fenechi
Spiridon
Dimian
Ioan Grosu

Pretiul
FI.

6
1
12
6
1
4
3

2 Molifelnice

romana

9.

1 Mineiu pe 12 luni

romana

10.

2 Triodi6ne

romana

1 1.

1 Pentrikostar

romana

12.

2 Ciaslove

romana

13.

2 Psaltiri

romana

14.

1 Catavasier

romana

1812 - Sibiu
1807
Brasiov
1817 - Sibiu

15.

1 Compendiu
dreptului canonic
1 Enchiridiol
1 Actele Sinodului
din 1864
1 Actele
Asoctiatiunii Tr.
Protocolul
Congresului
Român
3 Stuc. A Il, V ş i a
VI Adunare a
Asotiatiunii Tr.
Protocolul
Congresului
1 Buc6vna
1 Contract mosii
parochiale

romana

Sibiu

Biserica

3

romana
romana

Sibiu
1864-Sibiu

Biserica
Biserica

4
1

romana

1862-Sabiu

Biserica

1

romana

1868-Sibiu

Biserica

1

romana

1862 - Sibiu
1866-"
1866-"
1870 - Sibiu

Paroh Sp.
Demian

1

Biserica

1

1868-Sibiu
1850
Brcticu

Biserica
Biserica

16.
17.
18.
1 9.

20.

21.
22.
23.
24

1 Contract

gradin i < ! > de ala-

romana
romana
Magiara
Magi ara

-

1 870-Breticu

ture cu iqgropatare

Cr.

2
5

8.

Dimitrie
Ceanga
C. ş i Stoica
Dimian
Stoica Borosi
Ioan Cosne nu
Flore Ciuri
Prot. Ion
Popescu
Biserica
Biserica
Dimitrie
Dimian
Necolai Boitan

\nvechit

3
3

10
3
12
4
3
1
1

50
50

cam
stricat'

50

cam
stricat'

50

30
Pretiul la P
6

Hiserica

Pretiul ln P

6

---

214

7'5
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Observatiuni
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b) \n Scoala

1.

3 Table megre

2.

2 Globuri a pamintului

3.

2 Mappe a Tr<ansivaniei > ş i a
Tarilor de Cor6na
1 Ic6na D.?
1 Orologiu
6 Carti. Elem. Geografiei, Istoria
Patriei, Carte de citire, Istoria
naturale
Zoologia
Rechnen Schile (sic!)
Carte de pomarit
Propis litografat
3 mese ş i 4 scaune in scole
2 sobe de tuciu in scole
1 Cuptoriu de caramida cu urlic
de fier in cartezu invatietoresc
16 Banci in sc61a copiilor
5 banci i n scola de fete

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1855,
1872
1869
1872
1862
1872
1867
1870
1869

Pretiul
Cr.

Modul procurarii

Anul
procurerii

Obiectul

Nr.
cur

FI .

50
50

2
6
2
6
10
5

D. pictor G. Popescu
Din fondul scolar
Din fondul bis.

"

-

vatiun
i

2şi5

Spiridon Dimian ş i
bis.
Biserica
Scoala
Sc61a

1860,

Obser

50
80

871
862
870
862

Din fondul scolar

1858
1858
1860

Bis.
Bis.
Bis.

10
30
5

1858
1858

Bis.
Bis.

32
10
130

3

30

1

C. n alte didiri sau realitati bisericesti
Nr.
cur.
1.

Obiectul

2.

1 Soba de tuciu in casa
parochiala
1 Casten de stejar in Oltariu

3.

2 Ladi de brad

4.

Anul
procurarii
1838

Modul
procurarii
Din lada
bis<ericii >

12

"

2

"

1858

10

"

5.

2 Lampasie

1838

6.

9 fesnice de arama

nu sa stie

De crestini

10

7.

14 Fesnice de lemn aurite

1787

De com. Bis,

50

8.

1 Sigil

1841

Bis.

2

9.

5 Vase de lemn pentru
anafora
4 Tipsii sau discuri de blechu
1 Cadarusa la S . Botediu ptr.

1860

De crestini

2

nu sa stie
1841

- dto.
Bis.

2
2

nu sa slie

Con. Pctrovici

1787-

Bis.

10.
11.
12.

13.

agiasma
33 bucati de argint ce au fost
la ic6 nclc vechi
21 Stucuri protocoale

1872

Observatiuni
Cr.

20

"

1822
1837

1 Lada cu 3 chiei

Pretiul

FI.

2

12

Necunoscut
!26J ..

76
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1

1 2 coti

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
d. Fonduri neinstreinabili
Nr.
Cu
r.
1.

Obiectul

Fundatoriul

Fundatiune
scolastica

Destinatiune
fondului

208
indivizi
din
comuna bisericeasca

Acoperire
invatiatoresci

Stare lui la 31
Dec.1872

lefei

1437

74

1437

74

Observatiuni

Recapitulatiune ( . . . )
Avere bisericii face peste tot 21 107 fl. 74 cr v.a.
Gheorghe Fenechi mp.
Spiridon Dimian m.p. Ad.Prot si
Pres. Con.
Stoian Grosu mp.
George Manescu (?)
Radu Stanciucu m.p. epitrop
"
George Dimian m.p
Ioan Rentza mp.
+ Vasile Fenichi
Damian Stancicu mp.
Costadi Renţa (?)
Ioan Senie mp.
Gheorghe Tertza
Ioan Gocianu (?)

Inventariul ( . . . )

CANTA VASARHELY

Nr.
cur.

1.

Obiectul

Biserica
cu
chramul
Adorm.
Nas.

2.
3.

Nro
topografic si
al cartii
funduare

�o

A Averea immobile 1 a) Cladiri

Lung

8°4'

___

Pretiul

Materialul din
care e
facut ?

Anul
zidirei

Prin
cine
s-au
facut ?

FI.

Zidul de
pe tra si
caramida
cop. de
tigla

1796

Corn.

2000

Zidita de
lemn
coperita cu
sindile

1796

Corn.

100

Marim ea
Larg.

3°3 '

-----------

84

c

r.

Observatiu
ni

-

-

-

-

bis. gr.
Or.

Sc6la nu este
Casa
parochieala
2

�o 85

6°3'

3°2'

bis. gr.
Or
2100

Suma
b. Pamenturi

Nr.
cur

Obiectul

1.

Cimitcriul
vechi

Nro.
Topogr. ş i
cartii
funduarie
N"' 28 1 2

Marimea
Jug. Stanj.
-

400

I n cari
hotar se
afla ?
Afara de
orasiul

noua

Anul Prin cine
s-au
cumpa
-rarei
cumcasatiparat,
damit ?
_garii
Nu se
scie

Corn.
Bis. gr.
Or

77
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Cum se
foiosesce ?
pentru
imor-

meu tari!

Obser

Pretiul
FI.

50

Cr. vatiu
ni

-

-

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

1 n cari
hotar se
afla ?

Nr.
cur

Obiectul

2.

Gradina
Bisericii

Nro 84

-

184

Langa
Biserica

Anul Prin cine
s-au
cumpa
-rarei
cumparat,
casatigarii
daruit ?
Nu se Corn.
Bis.
scie

3.

Curtea
parohiale

N'0 85

-

76

Langa
biserica

Nu se
scie

Corn.
Biser.

4.

1 agru
1 agru

2811
2684

1

1200

Langa
oras fejer
mart.

Nu se
scie

Corn.
Bis.

5.

O fanatia

2644

-

1345

Langa
orasiu (?)

Nu se
scie

Corn.
Bis.

Suma

3

5

Marimea

Nro.
Topogr. ş i
cartii
funduarie

6

Jug. Stanj.

-

Cum se
foiosesce ?

Obser
Cr. vatiu
ni

Pretiul
FI.

Pentru
100
inmormentare
Se arden- 100
deza in
fav6rea
bis.
De
150
preotu - 200
atamatoriu
De
50
preotu
atamat
oriu
650

-

-

-

-

-

-

-

-

'-----

1

B. Averea mobile 1 a) n Biserica 1 1. Lucruri santite
Nr.
cur.
1.

2.

3.

Materialul
din care este
facut
1 de arg.

-

1 de lemn

-

-

1 Toca de fer
9 Candele

Obiectul

2 Cruci

2 Clopote

Marimea

Cand si prin cine
s-au procurat

Observatiuni

Pretiul
Cr.

FI.

Nus e scie

30

-

1 de 25 7t

De corn. bis. gr.

50

-

-

1 " 30 7t

or

6 de argint

-

40

-

Nu se scie

-

-

3 " arama
14

120

II. Vestminte santite
Obiectul

Nr.
cur.

1.

2.

3.

1 Antimis

Materialul din
care este facut
Matasa

3 \mbracaminte de S.

de materie

al<tar>

panz.

2 epitrachile

"

Cumparatoriul

Anul
procurarii
Nu se

De corn.

scie

Bis. gr.

"

"

..

..

Suma
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-

Necunoscut
40

-

-

7

-

-

47

78

Observatiuni

Pretiul
Cr.

FI.

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
III.

Nr.
cur.

Obiectul

1.

1 Evang.

2.

1 Analogion

Carţi si manuscripte

Limba in
care sunt
tiparite

Anul si locul
tiparirei

Cumparatoriul

1806 Sibiiu
Sta.
Episcop.
AmS Iasi
ş 1806ţ
Sta.
Mitropol.
1806
Buda
1778 Iasi

corn. bis.

12

corn. bis.

20

corn. bis.

25

corn. bis.

20

1835

corn. bis.

10

corn. bis.

Nu se scie
Nu se scie

�
o
"'
'4.)
=
�

e

8

�
.o

3.

1 Triod

4.

1 Octoic mare

5.

1 Ciaslov Mare

6.

:§
.E

u
....

·c
�
c.
·.::::
....
&:::
;:l
"'
u
....
'O

2 Liturgii

1 Molitvelnic

8.

Apostol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

corn. bis.

3

50

corn. bis.

5

-

101

50

Brasiov
1795 Sibiiu

E-<

7.

Observatiuni

Pretiul
Cr.

FI.

1845 Buzeu

-

a. 1 n alte zidiri seu realitati biser.
Nr.
cur.
1.

Obiectul

Anul procurar.

1 Sporherd

1867

Modul
procurarei
din lada bis.

1796-872

din lada bis.

Pretiul
FI.

Observati
uni

Cr.
-

20

-

1 Cuptor
2.

4 Protoco. bis.

Nepretiuite

d. Fonduri neinstreinabili
Nr.
cur.
1.

Obiectul

Fundatoriul

Fondul bis. gr. Or. din K.

s-au incasat

Destinatiunea
fondului
Spre a cumpera

dintr-un

alt pament bis.

Vasarhej

Starea lui
31 Decembr. 872
85

-

pament bis.
Suma

Averea biserici face preste tot

85

Recapitulatiune (

. . .)

3 123 fi. 50 cr. ( . . )
.

79
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Observati
uni

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

Ioan Popescuor.la
mp Also Cematon si slujitoriu la Canta Vasarhey
Parochul
gr.

CERNATUL DE JOS

lnventariul ( )
Avere immobile a) Cladiri
...

A.
Nr.
cur

Obiectul

1.

Biserica
cu
chramul s:
George

2.

Sc61a
confesiona
le gr. or.
Casa
parochiala

3.

4.

Siura
parochiala

1

Nr0• TopoMarimea
Materialul Anul
Prin cine
Pretiul
Obser
din care e zidirei s-au facut ?
grafic si al
vaLungi.
Largi.
A.
c tiuni
facut
cart.
r.
funduarie
9u3'
3u3' Zidul de
Nro
5000
187
Prin
pe tra si
2
comuna
Inca
caramida
bis. gr. or.
neispracoperisiul de
vita
tigla
Materialele sunt procurate si in anul venitoriu se va zidi
Nu este prin comuna bisericesca sc61a confesionale gr. or.
______

Nro
841-42

6u3'

3u2'

841-42

6u

3u

Zidita
de 185
lemn coper 2
de sindile
Zidita
de 186
beme coper.
8
de sindile

Prin corn.
bis. gr. or.

200

-

Prin
parochul
1. Popescu

120

-

Suma

-

5320

a) Pamenturi
Nr.
cur

Obiectul

ro.
N

Topograic si
al cart.

Prin cine r[:um se folo
Anul
cumpa- s-a cumseste ?
parat,
rarei,
daruit,
castigacastigat?
rei,
daruirei
Pentru
De
Corn.
inmorcomuna
Bis.
men-tare
bis. gr.
orientale
Se foloDe corn.
Corn.
sesce de
bis. gr. Bis.
parochul
Se foloDe
Corn.
comuna
sesce de
Bis.
biser. Gr. parochul
Or.
Dupa
Daruit de
1870

I n care
hotar se
Jug Stan afla ?

Marimea

fun.

1.

Cimiteriul
vechiu

Nl2 842

-

432

2.

Gradina
Biserici< i >

Nl2 662

-

1200

3.

Curtea
parochiala

Nm 841

-

342

Sat
Nro

4.

1 aratura

Nm
--------

-

600

Hotariu

Langa
curtea
parochiale
Sat
N!!!

1

Ioan
F16rea
alias

Fcnccu

(?)

Suma

1

Pretiul
FI.

50

-

100

-

m6rtea
sotiei
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-

-

550

2200

Hll

-

1500

Vira g

974

ţr

Observatiu ni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

B. Averea mobile a) 1 n Biserica Lucruri santite
1

Obiectul
Nro.
Cur.
1.

2 cruci

2.

2 Clopote
1 T6ca fer

3.

6 Candele
Suma
11

1 1.

Materialul
din care este
facut
1 de pleh
(blehi)
1 de lemn
-

1.
2.

1 Antimis
2 imbracaminte de
s: Altariu

3.

2 epitrachile

llzx
-

Prin Dimitrie
Popovits preot la
1860
Daruit de George
Matei
Cernetesc;prin
corn. Bis.
Nu se scie

1 lf21t

Il.

Obiectul

Cand si prin cine sa procurat ?

1 de 60 x
1 de 70 1t

De arama

N'o.
Cur.

Marimea

Materialul
din care este
facut
Matasa
1 rend de
panza
1 rend de
carton
1 verde
1 galbin

Obiectul

3

-

-

50
50

-

-

6
109

-

-

Observatiuni

Pretiul
Cr.

Anul
procurarei

Cumparatoriul
/: daruitoriul

FI.

1751 Vienna
Nu se scie

Corn. Bis. gr.or.
Corn. Bis. gr.
Or.

Necunoscut
10
15

Nu se scie

Corn. Bis. gr.
Or.

3

3

29

III.

Observatiuni

Vestminte santite

Suma

Nro.
Cur.

Pretiul
Cr.
FI.

-

-

-

50
50

Carti si manuscripte

Limba in care
sunt tiparite
/:scrise:/
Romanesca

1.

1 Biblia

2.

1 Evangi<elie>

Romanesca

3.

1 Analogion

Romanesca

Anul si locul
tiparirei
1856 Sibiiu
tipogr.
archidiecesana
1806 Sibiiu
la Episco_Qie
AmS Iasi
ş 1806ţ
Sta. Mitropol.

Cumparatoriul,
daruitoriul
Corn. Bis.

Observatiuni

Pretiul
Cr.

FI.

25

-

-

Corn. Bis.

12

-

-

Corn. Bis.

20

-

-

57

Suma

b) sc6la
\n

�.
Cur.
1.

Obiectul
1 Tabela niagra de
pad. (?)

Anul
procurarei
1870

Modul
procurarei
Din lada bis.
gr. or.

De mai sunt si
alte recquisitie
3 banci, 1 me sa,
1 scaun

suma

Pretiul
Cr.
80
7

FI.

7

81
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Observatiuni
-

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

c) 1 n alte zidiri seu realitati bisericesci
Nro.
cur.
1.
2.

Obiectul
1 Spoherd
1 Cuptor de cahala
9 Protoc61e bis.

Anul
procurarei
1865

Modul
procurarei
din lada bis.

1800- 1872
Suma

din lada bis.

Pretiul
Cr.
20

Observatiuni

FI.

-

Nepretiute
20

d) Fonduri neinstreinabili
N"'.
cur.
1.

Obiectul
Fundatiunea
scolastica

Fundatoriul
Prin comuna bis.
gr. or.
Suma

Pretiul
Cr.
50

Destinatiunea
fondului
Spre acoperirea
lipsei scolare

Observatiuni

A.

Infiinţat la a:
1865

50

Recapitulaţiune ( . .)
George Gerariu
epiepitrop
Averea
bisericmpei face preste tot
cr. ( ) George
Romanu
trop
Ioan
Popescu
Andrei
Bucur
Parochul gr. or.
Iosif dto.
Stefan
dto.
Michail Spatariu
Moi
s
e
Ti
marimpu
Nesci
i
n
d
a
scri
e
subscrisi<i>,
pri
n
Popescu
Andrei
Lazar
Ioan Seben
.

7800 fl. 30

...

1.

COVASNA

A. Averealnventari
immobiluel (CI')diri (zidiri)
1

Nr.
cur.

Obiectul

1.

Biserica cu
chramul Sf.
Nicolae
Sc61a
confesionale

2.

3.
4.
5.

Casa
parochiala
Staulul din
curtea

fiăro�liiălă
Summa

Nr.
topografie si al
cartei
funduarie
Nr. 405
C.f. 1205

Marimea
Lung

o "C
...... �
"'

Larg

\0

"§
"'

Nr. 260
C.F. 1203

�
-

- ...;
1:::
00 �
"'

""" "E'
"'

Nr. 1206
C.F. 597

·a-

...;
�
- - 1:::

Nr. 1206
c.r. 597

"'.
....
"'

00

-�
"'
"'

.....
"'

""" !:!
"'

�

$!
N "....,
Ell

...

Materialul
din care e
facut

Anul
zidir
ei

de zidu
coperit cu
tiegla
de lemn
coperit cu
sindrila 1858

1790

de lemn
coperit cu

1843

1858

de lemn

1869

sint'l.i'iln

82
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Observari

Pretiul

10000
"'
u
"'
o
u

400

1:::
::::1

350

-

40

-

·c
o
"'
:.0
"'
E

8

sindrila

copcrit cu

Prin
cine
s-a
facut?

�
1

1 0.790

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

a) Pamenturi
Nr.
cur

Obiectul

1.

Cimiteriul
vechi

Nr.
topografic si
al cartei
funduarie

In care
Stanj. hotar
(dric)
se află?

Marimea
Jug

Nr. 597
C.f.
1205

-

Vatra
satului

606

Anul Prin cine
cumpa s-a cum-rarii
parat,
(casti- castigat
garei) (daru(daruiiu)?
rei)
1780
"'

-a
c
11)

·;:::

o

2.

3.

4.

Curtea si
gradina
parochiala
Cimiteriul
nou

Locul pe
care e
cladita
sc61a

Nr. 597
C.F.
1206
Nr. 405
C.f.
8298

-

-

Nr.
1203
C.f. 260

-

Summa

-

308

371

500

Vatra
satului

1832

La
capetul
satului
de sus

1858

Varea
satului

1825

8

e

e.o
"'
u
"'
'11)
u

·c
11)
"'

:o
"'
c
;:l

e

o
u
11)

o

Pretiul

Cum se
foiosesce?

FI.

Cr

Se da cu
arenda
spre
folosul
Bisericiei
De
paroch

200

-

250

-

Se da cu
arenda
spre
folosul
Bisericei

120

-

o

210

80

780

80

Observari

folosesce
Invetiatorul

1785

B. Averea mobile a) 1 n biserica Lucruri santite
1

Nr.
cur.

Obiectul

Cand si prin cine s-a
procurat ?

Materialul din care
e facut

Marimea

1838 prin Oprea
Lacatusiu
1 de T6der Moise
2 din Iada Biserici<i>
1-3 maji
1 daruit de Iancu D. Ioan.
1-1
•n 1786
maj.
1 de comuna bisericesca
gr.or.
Prin contribuiri benevole
lf21t una

1.

4 cruci

1 de argint
2 de arama
1 de lemn

2.

2 clopote

-

3.

9 candele

4.

2 potire
2 discuri
1 linguritia
1 copie si
1 stea

5 de argint
2 de cositoriu
2 de margele
1 de argintu suflat
cu zinc cu tot si
ste ua 1 de arama
asemenea si un
disc

2 discuri

Ambe de cositoriu

5.

1 1.

-

-

1 1t

Pretiul

80
50

30
2
462

-

70
6

din lada bisericei

2

-

La unu
n-am aflat
anul

100

Cel de argint daruit de V.
Spuderca 1862,
celelalte din lada bisericei

Observari

40

-

La cel
din
urmă nu
se scie
anu
procurarii
Pentru

stransul

crucerilor

Dum. ş i
Serb.

83
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Nr.
cur.

Obiectul

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Materialul din care
e facut

Mari mea

3 cadelnitie

1 de argint mai
ordinariu
1 de bacfon
1 de arama

-

2 tave
1
policandru
2 Caldari

Ambe de arama
arama
De
galbina
Ambe de arama

-

10 1t

1 daruit de Banya Bogdan
1872
1 de o coc6na din
Bucuresci 1866 si 1 de
T6der Burhai
Din lada bisericii
Prin contribuiri benevole
1792
din lada bisericei 1840

1 pareche
cununii
8 ic6ne si
14 prasnice
20 sfesnice

De arama

-

Din Iada bisericei

2 t6ce
1 clopotiel

8 de lemn
poleite
1 de bacfon
3 de arama pe
S<fâ ntu> prastol;
16 de lemn
1 de fer si 1 de 50 1t
lemn, clopotielul
de ce6ie

ş Summaţ
18

Nr.
cur.

Obiectul

25 1t

2.

3 Sfite

3.

6 patrafire

1 de matase rosie cu
flori, 1 jumetate
matase cu flori de fir
vechi si 1 de stamba
cu flori veche
1 rosiu de matase
1 jum' tate matase
cu flori de fir si 4 de
carton mai vechi
ambe de panza cu

4
de

rcnduri

3
de

ren duri

procovetic

6.

manecare !ii
2 brane

1
20

20
-

1

-

1 pentru
botezul
pruncilor si
1 de umblat
la botezu

o

4
Nepretiuite

Cel de bucfon daruit de
Dtru. Stanescu 1865
Celelalte nu se scie

6

-

Din Iada bisericei,
Clopotielu nu se scie

6

-

809

20

-

De panza

5.

70
15
3

Nu se scie

Materialul din care e Anul procurarii
facut

1 antimis
vechi

2 stichare

Observari

Pretiul

Oopotie
pe S.
prestol

II. Vestminte santite

1.

4.

Cand si prin cine s-a
procurat ?

flo ri

ros i c cu flori, si 1 de

carton mai slab

1868
si 1869

1866 1a unu
Un rend de
matase la

1866 celelalte
1 de ma.tase

2 de carton

necunoscut

la

Pretiul
Cr.

Observari

Nepretiuit

Anul nu se
p6te ceti

FI.

170

o

40

.D
·;::::
· ;;

o

>
o
c::
o

.D
·c

E

o
u
c::
·c
"'""

nu se scic

unu rend de matase
rosie si

Daruit de
Episcopul
Gherasim
Adamovici

1868
1865

nu se scie

3 rcnduri de matase

Cumparatoriul
(daruitoriul)

1 866

84
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Prin staruinta
parohului N.
Comsia, Ia una nu
se scie anul
procurarei
-

-

14

-

-

30

-

-

5

-

-

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

Materialul din care e Anul procurarii
facut

Nr.
cur.

Obiectul

7.

2 imbracaminti pe St.
prastol

Unu rend de !ana
venata si unu
bumbac cu in cu flori

8.

Fetiele de !ana si
carpa de matase

10.

8 fetie la
ic6nele
imparatesei
si 1 carpa
2 sfere sau
perdele la
usile
imparatesei
4 prapore

11.

1 Epitaf

9.

1866

1865 si 1868

1 de catifea rosie
cealalta de panza cu
flori

carpa nu se
scie
1867
nu se scie

Daruit de
coc6na Paulina
Floru din
Bucuresci
Prin contribuiri
benevole

De Paulina
Floru
Necunoscut
T6der Moise
prin contnbuiri
bene-vole
Elenca Neagu
din Bucuresci

1872

2 pe musiama cu
matase pe margini
2 pe panza vechi
Pe musiama

Pretiul
Cr.
FI.

Cumparatoriul
(daruitoriul)

nu se scie
1871

Anul
procurerii

1.
2.
3.

1871
1870
1872

4.

2 table negre de parete
1 glob mic vechi
1 mapa de parete romane sca a
tierilor de cor6na ung.
2 ic6ne

5.

1 masina de comput

1869

Suma

Nr.
cur.
1.
2.
3.
4.
5.

1

1871

-

-

10

-

-

6

-

-

-

Si mai multe
meruntisuri
neusirate

8
32

�

b) lnsc6la
Obiectul

30

80

Suma

Nr.
cur.

ObseiVari

Modul
procurarii

Pretiul
Cr.

ObseiVari

FI.

4
2
6

Din lada
bisericei

-

20

4

-

-

90

17

10

1 daruita de N.
Guiu si cealalta
de 1.
Brasioveanu
Din lada
bisericei

c) 1 n alte zidiri seu realitati bisericesci

Obiectul

Anul
procurarei

2 sobe de fer
2 sobe de fer
10 scaune in sc6la pentru
copii
2 mese 1 canapeiu
1 pat
2 scaune
1 6 protoc61e

Modul
procurarei

1862

"ii)

· ;:::

Q)
"'

1858
1858

:.0
<O
'1:1

FI.

Pretiul
Cr.

25

-

23

-

20

�
!:

1870

:a

de 1 a 1793-

�

Q)

'<O

1872

-- --

10
Nt:prcliuit
78

Suma
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ObseiVari

-

In casa
parochiala
In sc6la
Pentru
Inventiatoriu
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III. Carti si manuscripte
Nr.
cur.

Obiectul

1.

Una Evanghelie

2.

1 Liturghieriu

3.

2 Apostole

4.

1 Molitfelnic

5.

1 Ceaslov

6.
7.

Limba in Anul si locul
care sunt
tiparirei
tiparite
(scrierei)
(scrise)
1812
Buda
1835
Buzeu
1851
Sibiu
1833
Sibiu
1835
Brasiov
1811
Buda
1847
Manastirea
Neamti ului
1804 si
1805
Buda
1855 Sibiu
1804 Buzeu

"'
(.)"'

-�
c

2 octoichuri
1 mare si 1 mic
2 tri6de

"'
E
o
...
"'

.rJ

:§
8.

.5

�

12 Mineie

(;j

�
9.

1 Chiriacodromion si
1 Cazanie veche

10.

2 penticostare

11.

1 Catavasieriu

12.

1 dreptul canonic

Cumparatoriul
(daruitoriulu)

Prin contribuiri benevole
De pachamicul Ghica
1 de Eromonachul
Gherasim
1 prin contribuiri
Prin contribuiri benevole

d)

-

Prin contribuiri benevole

20

75

1 de Ioan Dobros6
1 din lada bisericei
Din lada bisericei
Din lada bisericei

Destinati unea
fondului

1.

Fundatiunea scolastica

Comuna
biserice sca gr.
or
Suma

Acoperirea
!efei
invetiatoresci

184 ş

8

cu averea hiserieesea faci preste tot
Nico l ae Coms i a m p

Oprea Lacatusiu
George Teaca
Dumitru Husaru

p aroeh

-

Nepretiuit
60

-

12
Necunascut
16
-

80

3

-

143

55

-

-

Fonduri neinstreinabili

Fundatoriul
(fundatorii)

ş

Nepretiuit
10

5

1 de Avram Muntean cele!alte prin prin contribuiri
benevole per 5. fi. 1
Din lada bisericei

Observari

-

12

Ioan Fortuna

Obiectul

Suma bunuri mobileţ bucatibuc.ţ

Cr

-

Nr.
cur.

irnmobile in suma cu

FI.

4

Iosif Romanov

1854
Buzeu
1832
Sibiu
1868
Sibiu

Pretiul

Recapitulatiune (

451
. . .)

1924 fl. 70

Observari

Infiintiat
la 1865

65

cr. langa carea adaugendu-se averea

1 1 570 fi. 80 hr.
13495 fi. 50 hr. ( . . . )
Ion Bra::; ovan
lon Dobrosu
G heorghe

Starea lui Ia
31 Decemb. 1872
FI.
Cr.
451
65

Popica.

Not ' : ultimele 4 !!Cnm' l m i cu caractere chirilice.
86
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Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
1

NTORSURA BUZĂULUI

Inventariul ( . )
A. Averea immobile a) diri (zidiri)
.

1

.

CI'

MateMarimea
Nro.
rialul
Topografic
ş i al cartiei Lungi- Largi- din care
me
mea
e facut
funduarie

Nr.
curent

Obiectul

1.

Biserica cu
Hramul S.
George

1561
c.f. 9592

2.

Sc61a
confesiooala

1561
c.f. 9591

3.

Casa
parochiala

1561
c.f. 9593

4
stanjini
2 urme
3 lf2
6 stan
stanjini
jini
3
stanjini

Suma

7
stanjini

3
stanjini

26

10 lf2
2 urme

Anul
zidirei

Prin cine
s-au facut

Pretiul
FI.

Cr

Observatiuni

De zid
coperita
cu tigla

1840

De comuna
bisericesca
gr. Or

1 1000

-

Din
lemn
coperita
cu
sindrila
din
lemn
coperita
cu
sindrila

1860

de comuna
biserice sca

150

-

1828

Din comuna
biserice sca

25

s-au
ruinat
\ncat nu
se mai
p6te
reoara

1 1075

a. Pamenturi
.....
c::
Q)
...
;::1

Obiectul

u
ci
...
z

Nro.
Topografie si
cartei
funduarie

Marimea
Jug. Stj.

In care
hotar
(dric)
se afla

Anul
Prin cine s-a
cumpecastigatu
rarei
(daruitu)
(castigarei,
daruirei

Cum se
foiosesce ?

Daruit de Dl.
Baron Sent
Keresti
Si2IOUOd
De Comuna
bisericesc'

De
comuna
bisericesca
Se da cu
arenda

De Comuna
bisericesca

De
Invetioatoriul

1.

Cimiteriul
vechi

1561
c.f. 9592

-

429

Strada
Mori
<i>

1855

2.

Curtea si
casa
parochiala
Locul pe
care e
cladita
sc6Ia
Suma
3

1561
c.f. 9593

-

179

1869

1561
c.f. 9591

-

77

Strada
Mori
<i>
Strada
Mori
<i>

3.

1869

677

Pretiul
FI.
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B. Averea mobile 1 n Biserica Lucruri santite
1 a.

o
...

z

:::1
....
1:::
o
...
:::1
u

Obiectul

Materialul din
care este facut

1 1.

Marimea

1.

2 Cruci

din lemn

2.

3 Oopote

-

1 de 2 \12
maji
1 de 1 Y2
maj.
1 de 4 7t

3.

9 Candele

4.

1 disc
1 linguritia si
copie
1 Potir
19
Suma

4 de pacfont
de \lî1t una
4 de cusitoriu
1 de sticla
Potirul de cusitor, disc, dto., linguritia de
pacfont, copia de fer

Latus

Latus 19
2 candelnitie

1 de pacfont
1 de arama

de \lî1t
una

6.

1 Tava

de cositoriu

-

7.

1 Policandru

de sticla

-

8.

1 pareche de
cununi

de fer

-

9.

6 Ic6ne
12 Prasnice

-

10.

2 T6ce

de lemn
nepoteite
de lemn poleite
1 de lemn
1 de fer

11.

12 Sfesinice (sic !)

12.

1 Clupotiel
1 Chivot
Summa

De obste Ia anul
1859
1 de obste la an
1852
1 daruit de George
Bobesiu, Dumitru
Olteanu si Ioan
Bobesiu la a. 852
1 de obste dto.
Prin contribuiri
benevole in an:
nu se scie
Prin contribuiri
benevole,
anul nu se scie

3 de arama pe
S.prestol;
1
2 de sticla;
de fer
6 de lemn
De ci6ic

de 5 7t

..

daruita de
George Budilenu
in 1852
Prin contribuiri
benevole in anul
1852

-

-

1 daruita de
George Budilen in
anul 1858
1 din lada bisericii
in an. 1850
Din Iada
biserici <i>
Anul nu se scie
Daruit de
Costantin Popica
Ia anul 1851
Daruite de
Tanase Moraianu
la an. 1850
Nu se scie

-··

Nu se scie

Daruit de Radu

De sticla

Cr.
1

50

250
180

-

1850

88
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-

40

-

7

-

-

-

488

50

488

50
-

8
2

-

-

60

32

-

1

20

-

-

5

-

6

-

1

50

Comsia in an.

56

Observatiuni

Pretiul
FI.

-

5.

Cand s i prin cine
s-au procurat

535

Nepretiuite

Nepreti uit

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
Il.
Nro.
Cur.

Vestminte santite

Materialul din care
este facut

Obiectul

Anul
procurare

1.

1 Antimisu

de pandia

1852

2.

3 Sfite

1 de matase cu flori
1 de matase rosie
1 de matase negra
1 albu cu flori galbine
1 galbin fi. rosi< i >
2 vechi de materie
ordinarie
1 de carton
1 de pandia
1 de matase
1 de carton ordinariu

1854
1849
1846
1872
1850
nu se
scie
1854
1849
1857
nu se
scie
1854

3.

4 Epatrachile

4.

2 Stichare

5.

2 Ronduri de
procovetie

6.

2 ronduri de
manecari
1 rond de
brane
2
Inbracaminte
pre S.
prestolu
3 Prapore

7.

8.

1 Epitaf
Summa

9

1 de matase
1 de !ana
branele ordinarie
1 de !ana veneta cu
flori
1 de pandia alba
2 de per de camila
1 de pandia

1856
1860

de pandia

1828

FI.

-

de obste

Obiectul

-

20

6

Prin contribuiri
benevole

-

24

Prin contribuiri
benevole
Prin contribuiri
benevole

4

-

2

-

Prin contribuiri
benevole

3

-

-

50

4
3

40

1 daruit de Nicol.
Baciu
1 de George
Sporea
1 George Carstea
2 de contribuiri
benevole
De obste

20

-

-

6
150

10

1 n alte zidiri seau Realitati bisericesci
Anul
procurarei

Modul
procurarei

FI.

Pretiul
Cr.

Observatiuni
-

1 Soba de tuciu
1 Soba de fer

1868

De lada
bisericei

30
5

2.

7 Banci vechi \n sc6la
pentru copii
2 Mese
2 Scaune
1 Mesa

1858

Din lada
bisericei

15

1870

Din lada
bisericei

8

1870

Din lada
bisericei

1

50

59

50

-
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1 in sc6la
1 in casa de
locuit pentru
invatietor

-

-

4.
4 Esemplarie carti
scolastice
(c' rţi nn)
Suma
18

-

-

8
9

1.

3.

Nepretiuit
-

60
de obste

21

c.
Nro.
Curent.

nu se
scie
1871
1870

Observatiuni

Pretiul
Cr.

Cumperatoriul
(daruitoriul)

Pentru
invetiator
Si alte carti.
Actele
sinodului
Transilvaniei

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

d. Fonduri neinstreinabile
Nro.
Curent

Obiectul

1.

Fundatiunea scolastica

Suma

1

Fundatoriul
(Fundatori)

Destinatiunea
(Fondului)

Comuna
bisericesca

Starea lui la
31 Decembre
1872
FI.
Cr.

Pentru
acoperirea
lefei
invetiatoresci
pe venitoriu

1

515

60

515

60

ObseiVatiuni

Infiintat la anul
1866

Recapitulatiune ( . . . )
ş Avere mobil' ţ Suma
ş 1 1 9 buc.ţ
Langa care se adauga
avere immobile in suma de b ( . . ) cu
Averea bisericei face preste tot
.

MĂRTĂNU{

1.

2.

3.
'1 .

5.

6.
7.

Biserica cu
chramul
Adormirei
Nasc. de Ddieu
Casa
parochiala
1 Casutia
1 Tinda

1 Camara

1 Camara

1 Fontana

fl.v.a.

12478 fi. 70 cr.

v.a

Inventariul ( . . . )
A.

Obiectul

1 1081

Membri<i> Comitetului parochiale
Ioan luga
Niculae Bularca Epitrop
Dumitru Olteanu
Ion Solomon
Dragomir Nicolae
Nicolae Aldea mp inspector
Alecsandru Bularca
Mihai Soei
prin Ionu Nic6ra mp
Invetiatoriu
Alecsie Munteanu

Alexie Niagovits mp

Nr.
cur.

1397 fi. 70 cr.

31 Decembr. 1872
Averea immobile 1 a) Cladiri (zidiri)

Marimea

Nr. topo.
si al
cartei
fund.
Nr. 378
C.f. 189

Lung Larg

Nr. 379
C.f. 189
..
..
..
..
..

anul
zidirei

Prin cine
s-a facut

Prin
mai
multi
binefacatori
Prin
corn.
Bis.

120

4u

zidul de
pe tra si
coperisiul
de sindrila

1796

'
3u2

30

1823

1°2'

4u

De beme si
coper.de
sindila
"

..

..

..

"

..

"

..

..

..

..

1°2'

. .

Materialul
din care
este facut

3"2'

10

T' "

u
2

1"
zu

1"

De pe tra

1843

90
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Pretiul
FI.

4000

400

..

..

150

Cr

Observatiuni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

Nr.
cur.

Obiectul

Nr. topo.
si al
cartei
fund.

8.

1 Siura

9.

1 Cuptoriu de
pane
1 grajd de vite
langa siura
Sc61a confes.
cu
chr.S.
Nicolau
Casa
Invetiatoriului
1 Tinda
1 Camara
1
Grajd
pentru vite
Summa 15

10.
1 1.

12.
13.

14.
15.

Marimea
Lung

Larg

"

5u

4°2'

"

20

20

"

4°2'

2u

"

2u

4u

"

4u

4u

10
1u

4u
1u
4°2'

Nr. 376
C.f. 189
"

"
"
"

20

Obiectul

cu
r.

De beme,
coper. de
sindir

Nr.
Marimea I n care
topo. ş i
hotar
cartea Jug. Stai (dric)
se afla
funduaria

Uliţia
Ciorba

2.

Cimiteriul
Bisericei
Curtea
parochiale
1 gradina
de
legumi
Curtea
scolei

Nr. 378
C.f. 189

571

Uliţa
Biserice
i

Nr. 374
C.f. 189
Nr. 375
C.f. 189

200

N. 376
C.F.
189
Nr. 377
C.f. 189

10�

1 gradina
de
legumi

7.

1 agru

Nr.
2979

100

"

"

200

"
"

-

"
"

1866

Pamenturi

49...

6.

-

"

"

"

Cr

-

"

1859

"

Nr. 292
C.f. 190

5.

"

1 866

"

Cimiteriul de
sus

4.

FI.

Observatiuni

200

1823

"

Pretiul

Prin cine
s-a facut

1866

"

1.

3.

anul
zidirei

5050

b.
Nr

Materialul
din care
este facut

Anul
cumperarei
(câstigarei,
d' ruirei)
Nu se
scie
"

Cum
Prin
cine s-a
se
cumpe- folorat
sesce
(castigat,
daruit)
Daruit Pentru
de
\ngrop
comun
are
a
"

"

"

"

"

"

"

..

..

..

lOC

"

"

..

234

Hossu

1858

Dar.

19'l

de 1.

Ben.:'Z

Stefan

C.f. 1 9 1

"

Pretiul
FI.

o

40

200

De
Invetiatori

100

50

20

1 fl. pe

an

Summa 7

510
91
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B. Averea mobile 1 a) 1 n Biserica 1 1. Lucruri santite
Nr.
cur.

Obiectul

Marimea

Materialul din care
este f cut

1.

2 Potire

1 de arama spoit
cu argint
1 de cositor

-

2.

1 Discu cu
ste ua lancia si
linguricia
1 Kivot
2 Cadelnitie
5 Sfesnice
6 (sic!) cruci de
lemn

de argint

-

de arama

-

7.

3.
4.
5.
6.

"

Cand si prin cine s-a
procurat
1 dar<uit> de
Constantin Petrovici,
1823;
1 nu se scie
De Const. Petroviciu
din Breticu an. 1823
Nu se scie

-

15

20

5

-

"

3
14

-

de Comuna biser.

10

40

550

-

2
-

50

-

50
32

-

15

1
2

60

2
1

40
-

-

40
20

720 tl.

77 cr

de plechi

-

8.
9.

13 Sfesnice
1 Policandru

de lemn
de arama

-

10.

29 Ic6ne

de lemn

-

11.
12.

1 Epitafiu
2 Iconastase

13.
14.

2 Cununi
2 Caldari

15.

2 toci cu
ciocanele
2 Clopote

de lemn
de lemn, imbracate in carton
de arama
1 mare si 1 mica
de arama
1 de fer
1 de lemn
1 -2\li
de tumbac
maji
1 -2 maji
de arama
"
-

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

1 Cruciulitia
pentru miruit
1 Tetrapod
1 masa mare
1 masa mica

2 funii
2 Scaune cu
eate 4 piciore
2 ruduri
1 parechia
f6 rfeci mici
S umma
98

"

-

de arama

-

de lemn
"

-

de canepa

-

de lemn

-

de fer

de lemn

de fer

"

De Ioan Stefan
La an. 1855
De mai multi
An. nu se scie
de Comuna biser.

"
"

1 la an 1828 si 1 1a an
1808 de mai multi
de Corn. biser.

"
"

Dar< uit> de G.
Nitiu la an 1868
de Corn. biser.
"
"
"
"

-

-

21
25

1 1 Candile

1 de Par. 1. Gridu,
1853
1 de 1. Stavovean,
1857
1 nu se scie
de mai multi
anul nu se scie

19.
20.

-

-

-

2 Discuri
1 Clopotiel in
Alta riu
4 verigi
1 Cutit

5

11

1 ferecata cu argint
2 neferecate

17.
18.

-

10
-

"

16.

ambe
12

2
4
3
9

"

-

"

Observatiuni

Pretiul
Cr.

A.

"

�
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20

-

-

-

-

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

III. Vestmente santite
Nr.
cur

Materialul din care
este facut

Obiectul

1.

1 Antimins

de pandia

2.

5 fel6ne

1 verde de matase
cu fir
1 negru
1 negru de mat.
fora fir
1 liliachiu
1 alb de pandia
1 galbin de matase
1 verde
1 negru
1 ne_gf\1
T6te de matase
"

3.

4 Epatrachile

..

"

"

4.
5.

5 parechi
rucavitie
4 Stichare
(2 mari si 2
mici)

6.

1 Poias

7.

2 Procovetie
mari si
4 mici

8.

4 pandiaturi
albe
30
Suma

1826

Dar<uit> de
Ep<isco>pul
Vas. Moga
1 Geras.
Popoviciu ·
1 nu se scie
1 Const. Coltofe n
1 nu se scie
1 ved<uva> Eva 1.
Stefan
1 Nicolae Cianga
1 Geras. Popovici
1 nu se scie
1 Ioan FI. Te ca
De mai multi

1868
1858
nu se scie
1869
nu se scie

"

"

Cumperatoriul
(daruitoriul)

1858
nu se scie
1853
nu se scie
1856

"

1870
1859
1869

1 negru de matase
1 alb de pandia
2 albe cu flori vinete
de pandia
de canepa

Nu se scie

1 alb de matase cu fir
1 liliachiu
2 negrii mat<ase>
2 liliachie
de in

nu
se
scie
1858
1872

Observatiuni

Pretiul

Anul
procurarei

FI.

Cr.

necunoscut
-

80
58
46
50
30

-

10
6
8
6
5

1 de 1. Rentia
1 de 1. Stefan
2 de Eva ved. 1
Stefan
Preot<easa>
Maria N. Popescu
de mai multi

-

-

12
10
6

-

5

-

12
"

5

1 349

fi.

60 cr.

III. Carti si Manuscripte
Nr.
cur
1.

Obiectul

2 Evangelii

2.

1 Apostol

3.

12 Mineie lunarie

4.

1 Penticostariu

5.

1 Triod

6.

2 Molitvelnice

1.

1 Octoich mare

8.

1 Kiriacodromion

9.

1 Cazania

Limba in
carea sunt
tiparite
romanesc
a
"

"

"

"

"

Anul si locul
tiparirei
{_scrierei}_
1 Sabiiu, 1844
1 Bucuresci
1775
Sabiiu, 1844
Buda 1804 si
1805
Blasiu, 1808

..
..

Nu se scie
"

"

de Comuna
b<isericeasca>
"

Pretiul
FI.

Cr.

ambe
20
5
53 fi.
8

-

60
cr.
-

20

-

1 de Comuna
N. CiODJt8

13

-

de Comuna h.

16

R\mnic 1781
1 Sabiiu 1833
1
1853
R\mnic 1 742

1

Sabiiu, 1853

Nic. Stratulat

12

Bucuresci 1732

Comuna bis.

10

"

"

Cumperatoriele
(daruitoriul)

"
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Nr.
cur

Obiectul

10.

1 Ciasl6ve mari

11.

1 Psaltire

12.

Limba in
carea sunt
tiparite
"

"

"

1 Liturgier
Sumrna

Anul si locul
tiparirei
(scrierei)
Brasiov, 1835
Bucuresci 1756

1 G. Dragoiu
1 N & G. Nica
de par. G. Baciu

Sabiiu 1809

de Comuna

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1 4.

1 5.

FI.

Obiectul
1 Soba
1 Tabela negra
6 Scaune
Summa

8

Cr.
12

-

1

60

2

80

Observatiuni

174 fi

In

Anul
procurarii
1872
1854
1861

1
c.

Nr.
cur.
1.

Pretiul

26

b.
Nr.
cur.
1.
2.
3.

Cumperatoriele
(daruitoriul)

1n

Obiectul
1 Cuptoriu de cahali in
casa parochiale
1 Cuptoriu de cahali \n
casa lnvetiator <ului>
1 Dreptul canonic mic
4 Protoc6le ale
Botediatilor
3 Protoc6le ale Mortilor
3 Protoc6le ale
Casatoritilor
1 al lndividilor militari
2 ale Contracturilor bunei
Invoiri
4 ale Comissiilor
4 ale socotelilor bisericei
2 ale Congresului
national-biser.
2 Actele sinodului
archidiecesan
Instructiunea Invetiat. si
drepturile civili.
Cartea de cetire, part. II a
Elemente de Gcogr.,
istoria pair. naturale si
fisica
1 Sigil
35 1
Summa

Sc6la
Modul procurarei

Pretiul
Cr.
6
70
1
12
19 fi.
70 cr

Observatiuni

FI.

din fondul scolar
din lada Biser.
"

alte zidiri seu realitati bisericesci
Anul
procurarei
1823

Modul procurarei
din lada Bisericei
"

1859

"

Sabiiu 1854
1809- 1868

"

"

1809- 1845
1809-845

"

"

1866
1832-854

"

"

1798- 1867
1832
1868-871

"
"

"

1864-871

"

1869

..

1869

..

1870

Pretiul

FI.
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-

10

-

10
1
Nepretiuite
"

-

"

nepretiuite
-

-

-

-

-

-

-

3

10

1

56

1
2

3

31 n .

94

Observatiuni
Cr.

-

-

-

6 6 cr.

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

c.
Nr.
cur.

1.

Obiectul

Fondatoriul
(fundatorii)

Observati
uni

Starea lui la
31 Decembre
1872

Destinatiunea
fondului

Comuna
biserice sca

Fundatiunea scolastica
Summa

Fonduri neinstreinabili

Acoperirea
SJK:selor sc61ei

1

77

14

77 fl.

14 cr.

Recapitulaţiune ( . . . )
Summa ş averea mobil' ţ
198 buc.
a au andu-se averea imrnobile
averea imobil' ţ 22 buc. cu
Averea bisericei face preste tot
(. . .)

1372

fl.

87

cr.

langa

care

5560 fl.
6932 fl. 87 cr.

Membrii comitetului si ai Epitropiei Parochiale
Nicolau Crisbasian mp
Presidinte Sinod
Ioann Popescu mp
Notariu

PĂPĂUŢI

Stefan Stefan epitr. I
Ioan 1. Rentia "
II
Andrei Terlonge n
Nicolai Ciobanu
Ioan Toma Rentia
George Boier

Filie la Zagon
( . . .)

Inventariul
A Averea immobile

Nr.
cur

Obiectul

1.

Biserica cu
chra-mul Sf.
prea Podomnei
Paraschiva
Scola
confesio-nal ' ,
cu una \neapere pentru
invetiatoriu
Grajd pentru
cantor

2.

3
-

.

Petru Stefan
Ioan Momoiu
Georgiu Caltofenu
Georgiu Beria
Necolai Cianga
Petru Pastoru

Nr.
Topogra-fic
ş i al carti
funduorie
Nr. Topogr.
811
C.F. 421

Nro. Topo
809
C.f. 421

- dto.

1

a) Cladiri

Marimea

Materialu
1 din care
Lung Larg
e facut
6�

3u

5�

3u

3u

2

u

l ntrega
d e lemn

Anul
zidirei

Prin cine
s-a facut

Nu se
scie

Prin
comuna
biserice sca

100

- dto.

60

- dto.

20

De lemn
1848

- dto.

1814

Pretiul
FI.

1

suma

95
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IRO fi

Cr.

1

Observatiuni
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b) Pamenturi
Nr.
cur

1.

2.
3.

4.

Obiectul

Nr. Topo.
si cartea
funuar.

Cimiteriul

Marime• I n care
hotariu
Jug�tan. se afl'

Nro. 812
C.F. 421

Gr<a>dina
cantore sca
Dotatia
sc61ei

Nro. 807
C.f.. 421

Canepistea
cantoresca

Nr. 726
C.F. 421
Suma
599

223

241

In
vetra
satului
- dto.
In
C6tina

2

135

\n
C6tina

Anul Prin cine
cumpa s-a cumrarei,
parat,
castigare castigat ?
daruire
Nu se
Daruit
de coscie
muna
'

Nu se
scie
1862

- dto.

Nu se
scie

- dto.

Dto

Cum
se folosesce

Pretiul

Pentru
\omormentare
De
cantor
Venitu
bisericei

50

De
cantor

2.

FI.

Obs.

c

300

Pana
acum
nu e
numerizat

160

20
530
'---

B. Averea mobili 1 a) 1 n biserica 1 1. Lucruri Santite

1.

1 Cruce

Materialu
din care e
facut
de lemn

2.

1 Pother cu ale sale

de cositoriu

3.

2 Sfesnice

mici

4.

1 cadelnitia

de arame
galbina
de arama

5.

8 Ic6ne la
ca<ta >petezma
6 Ic6ne \n biserica

de lemn

de mijloc

de stiei'

mici

7.

1 Ic6na la
ca<ta> petezma

de hartie

mare

8.

7 candele

de cositoriu

9.

Iconostas

de lemn

2 Sfeş nice

de lemn

Nr.
cur

6.

10.

Obiectul

11

2 Sfcş nice mici
1 clopot

12.

1 mcsa

de lemn

13.

1 Policandru
1 Parciche d e cununii
1 T6ca
1 Prapor
Suma
38

de sticla
de blechiu
de oticl
de Pandia

1 4.

15.

Marimea

mica

mari
1 maje
mica

Cand si prin cine
s-a procurat

Observatiuni

La 1845 de
60
Vasile Mogosiu
2
Daruit de Ioan
Mogosiu la 1841
prin comuna
1
bisericesca
3
La 1845 de
60
Neculai Manea
Nepretiuite
Prin comuna
biserice sca
Daruite de mai multi \n mai multe renduri
nepretiuite
Daruită la 1845 de
6
Ic6na este
Vasile Mogosiu
\mbracata \n
sticla
7
2 dar. de N.
celelalte nu se
Timariu si 3 de N.
scie
Manea
La 1837 daruit de
6
11)
N. Andrei Manea
-o
... ;::1
8
Prin comuna
�C ""§<Il �N
biserice sca
La 1 852 prin
contnhuiri bene\IOie
Prin comuna

bisericsca
mic

Pretiul
Cr.

FI.

- uto.
- d to.

Manea Andrei
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100
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�

f6 rte vechi

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic
Il. Vesrninte santite
Nr.
cur
1.
2.

3.

Obiectul

1 Antimis vechi
1 Rend de
imbracaminte de Sf.
Altariu
1 Epatrachil

Materialu
din care este
f' cut
de pandia
Carton

Anul
Procurarei

Cumparatoriul,
daruitoriul

1780
1843

Nu se scie
Neculai Manea
si George Ioan
din Brasiov
Daruit de
George Boroneu
Suma

1856

de stof'

Suma

Pretiul
Cr.

FI.

Observatiu
ni

6
10

10

80

26

80

III. Carti si manuscripte
Nr.
cur

Obiectul

Limba \n
carii sant
tiparite

Anul si locul
tiparirei scrierei

Cumparatoriu seu
daruitoriul

1.

1 Evangelia
vechie

Jumatate
grecesce

2.

1 Evangelia

romanesce

3.

1 Triod

- dto.

4.

1 Apostol

- dto.

5
6.

1 Octoic mic
1 Minei mare

- dto.
- dto.

7.
8.

1 Penticostariu
1 Lithurgier mic

- dto.
- dto.

9.
10.

1 Ceaslov bogat
1 Catavaser mic

- dto.
- dto.

La 1816 in
Bucuresci
La 1683 in
Bucuresci
La 1772 in Blaj
La 1777 in
Bucuresci
La 1854 in Buzau
La 1729 in
Bucuresci
La 1835 in Brasiov
nu se scie

11.

1 Molitvelnic

- dto.

La 1833 in Sibiu

12.

1 cazanie veiche

- dto.

nu se scie

13.

1 Predica noua

- dto.

La 1855 in Sibiu

14.

Psaltire mica

- dto.

La 1849 in Brasiov

La 1693 1a
Manastirea UngroVlachiei
La 1859 in Sibiu

Pretiul
FI

c

r.

Aron a lui Aron

5

Daruita de Iustina
Panaete
De comuna bisericesca

12

De George Borosneu

3

de comuna biserice sca
daruit de Zaharia
Secelenu
De comuna bisericesca
nu se scie

3
10

Daruit de Kis -Major
Daruit de V. reps
(repaosat nn)
Paroch N. Popovici
Daruit de vasile
Mogosiu
nu se scie

4
1

50

4

40

Daruita de Iustina
Panaiete
Daruita de Ana
Panaiete

Suma

16

Obs.

40

50

5
3

Nepret
iuit'

Re\noit
de Vasile
Mogosiu

Dupăspu
sa unora
e de vreo
280 ani

12
2

81

Mai sunt si 4
matricule
nepretiuite
40

b. Fonduri neinstreinabili
Nr.

Obiectul

cur

1.

Fundatiunea biserice sca

Fundatoriul

Destinatiunea

fundatorii

Fondului

Comuna

Pentru spcsclc
bisericcsci

97
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Starea lui la 31
Dt:eemhr� 1Ş72
FI.

Cr.

60

78

Obs.

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU
Recapitulatiune ( . . . )
Averea bisericei face preste tot 1019 fi. 18 cr. v.a.
(. . . )
Manea Mogosiu Epitrop
George Mogosiu
Ioan Timariu
George Butiu

Dumitru Secele nu
Mathei Oltenu
Lazar Mogosiu
Zaharia Secele nu

POIANA SĂRATĂ
Inventariul ( . . . )
A. Averea immobile 1 a) Cladiri (zidiri)
Obiectul

Marimea
Lun Lar�

Nr
topogr. si
al cartei
funduarie
44/2
si 36

15°

1.

Biserica cu
chramul S.
Archangheli

2.

Sc61a
confessionala

203
si 35

5u

3.

Casa parochiale

381
si 216

-,u

4.

Bolta bisericei

45
si 36

6° 4'

Materialul
din care e
facut

5u

Zidul de
petra si
caramida,
coperisiul de
sindile si
turnul de
blech
°
2 5 De lemn
coperita cu
sindile
40 De lemn
coperita cu
sindile
6° 3 Zidul de
petra,
coperisiul de
sindile

Anul
zidirei

Prin cime
s-a facut ?

1826

Prin
comuna
bisericesca
gr.or

1842

1851

Pretiul
Obc serFI.
r. vatiuni
6000

"

200

"

400

Din banii
bisericei

800

7400

Summa

a) Pamenturi
Obiectul

1.

Cimit�riul

\mprcjm ul
bisericei

2.

Gradina

(ograda)

parochialc

Nr.
topogr
af. Si
cartea
fond.
44/2

�j ](j

382

si �H ;

Marime
I n care
a
hotaru
Jug. Star (dricu)
se afla ?
1

189{

SC\l

290

(!?)

1 26(

Anul
cumpararei,
castigarei,
daruirei
1823

Ve tra

:;;Uulvi

"

"

Prin
cine s-a
cumperat(castigatu,
daruit)
Daruit

Cum se
foiosesce ?

FI.

Pentru

500

ele

inmor-

comuna

mentare

"

Se

fo!01!ti§G

e

de

paroch

98
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Pretiul

500

c
r.

Observatiuni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

Obiectul

3.

Fundul
cimiteriului

4.

Padurea din
" Chiscul
maciucasului"
Padurea
din
parcul brezaei
pana
sub
"Chiscuri"

5.

Nr.
topogr
af. Si
cartea
fond.

Marime
I n care
a
hotaru
Jug. Star (dricu)
se afla ?

324

Necun
oscut
"

"

Necunosc
t

Sub
c6sta
bisericei
pe
" maciuca

Anul
Prin
cumpa- cine s-a
rarei, cumpecasti- rat(casgarei,
tigatu,
daruirei darui!}_
"
"

"

"

"

"

"

Pe
Chiscut
iu

Cum se
foiosesce ?

Pretiul
FI.

Nefolosibil
_{apatos)
E
padure

c

Observatiuni

r.

...

�

o
c

8

"

�

z

A. Averea mobile 1 a) 1 n biserica 1 1. Lucruri santite
Obiectul

Materilalul din
care este facut
De a�nt
1 de argint
1 de_Qakfon
de arama

1.
2.

1 cruce
2 potire

3.

2 policandre

4.

2 Cadelnitie

1 de argint
1 de arama

5.
6.

8 Candele
6 ic6ne

deQakfon
De lemn

7.
8.

9.
10.
1 1.

im_p_eratesci
12 prasnice
ş icoaneţ
10 Sfesnice
1 Chivot
1 Sfesnic
3 Clopote

Marimea
-

-

-

"

-

"

-

De a!S_int
De arama

1 T6ca
1 Caldare de botez
50

40
70
12

"

10

"

6
12
6

"

30 7t
-

Nicolau Ciurea
Comuna Bis. gr.
Ort
prin
Nicolau Ciurea
Corn. Biser. Gr. Or
"
"
"

Obser
-vari

20
1 10
100
300

De poporeni

1 de 4 maji
1" 2 "
1" 1

De fer
De arama

Pretiul
Cr.

FI.

"

-

maja
12.
13.

Cand si prin cine sa procurat ?
Din Iada bisericei
Con.bis.gr.or prin
Nicolau Ciurea
1 corn. Bis. gr.or
1 Ioan Ciobanu
Din banii bisericei

400

4
6
1096

II. Vestminte santite
Obiectul
1.

1 Antimis

2.

3 Sticharie

3.

4 Sfite

Materia din care
este facut ?
Metase
1 Q� �lltifiOll
2 dc___Q_anza

1 de fir
3 de matase

Anul
�ocurarei
1836

1645
1872
1845

Cumperatoriul
(daruitoriulu)
Daruit
de
episcopul Vasilie
M�a
Corn. Bi�:. gr.or

Pretiul
Cr.
Necunosc
ut

Spiridon

100

Rusandu
Com.hise�or.

99
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FI.

u

-

Observari

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

Materia din care
este facut ?
3 de fir
2 de matase

Obiectul
4.

5 Epitrachile

5.

6 Rucavetie (3

De atlas

6.
7.
8.

parechi)
1 Brâu
1 Aier
1 Epitafiu

De fir
Metase
Musiama

9.

2 Prapole

10.

Perdele asupra
ic6nelor
imperatesci

Anul
procurarei
1861

"

1845

Necunoscut

1841

Daruit de Geor.
Niac
1 Dn. G.Pop
1 Silv. Dra�an
Capitanul
Dimitriu

1867
1864

Catifea

Observari

Pretiul
Cr.

FI.

..

..

"

Cumperatoriul
(daruitoriulu)
1 G. Cristof
1 Cons. Ciurea
3 Com. Bis.
Corn. Bis. gr. Or.

4

104

25

III. Carti si manuscripte

1.
2.

Limba in
care sunt
tiparite

Anul si
locul
tiparirei
(scrieriei)

Cumperatoriul
(daruitoriul)

Romanesca

Sabiiu

Corn. Bis. gr. Or

"

"

"

"

"

"

Obiectul

Nr.
cur.

1 Evanghelie
1 Apostol

3.

1 Liturgieriu

4.

Cele 12 mineie

"

FI.

Cr.

Observatiuni

12
5
4

"

Monastirea

Pretiul

110

Nemtiului
5.
6.

"

1 Octoich
1 Triod

7.

1 Chiriacodromion

8.

1 Cazanie

9.
10.
11.
12.

13.

1 Penticostarion
2 Minee pe eate 6 luni

Nemtiu

"

1 Stratesnic
1 Molitvelnic

-

-

1 poporan
"

Sabiiu

-

165

25

b)
Nr.

Obiectul

1 Tabla ne grn

1 R54

�

Modul
procumrei
Din lada

fi.

Pretiul
C:r,
2

bisericei

---

2.

I n sc6la

Anul
�rneurarci

cur

1.

-

D. Geor. Ioan

Bucuresci

"

6

"

Buda

"

-

"

Brasiov

"

12

"

Buzeu

"

16

"

Sabiiu

"

-

..

Buda

"

1 ce slov bogat

"

Bucuresci

"

Charta Transilvaniei

1 870

MaEa Ungariei

1872

..
..

3

100
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1

6

50

9

50

Observatiuni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

1 n alte zidiri seu realitati bisericesci

c)
Nr.
curen
tu

Anul
procurarei

Obiectul

Modul
procurarei

1.

1 Soba \n casa parochiale

1868

2.
3.

1 Soba din sc6la
8 Protocole rnatricularie

1872
1815 - 1870

Corn. Bis.
Or

FI.

gr.

Pretiul

Observatiuni
Cr.

12

..
..

24

-

10

36

d) Fonduri ne-instreinabili
Nr.
cur.

Obiectul

Destinatiunea
fondului
Acoperirea
!efei
invatiatoresci
Acoperirea
speselor
bisericesci

Fundatoriul
(fundatorii)
Corn. bis. gr. or

1.

Fundatiunea scolastica

2.

unu venit anuale de la 8
case

Epitropia
or.

biser.

gr.

2

Pretiul
FI.

Observatiuni
Cr.

950

16

966

Recapitulatiune ( . . . )
2376 fi. 50 cr.

ş Averea mobil' ţ summa
1 15 ş buc.ţ
langa care adaugandu-se averea
imobile \n suma de
9 bucati cu
Averea bisericei face preste tot

Ioan . . .
George . . .
Grigorie Nistor mp

8400 fi.
10776 fi. 50 cr

Constantin Demian mp
Neculai Ciurea mp
Ioan Teaca mp

Vartolomei Boholtean
Ioan Irimia Dimian mp.
Ion Spânu
Ioan Crintea mp

N.B. 7 isc' lituri cu caractere chirilice
SITA BUZĂULUI
A. Averea immobila 1

..:::!

Obiectul

1.>

..:

�
1.

2.

Nr.
topografic si
al cartiei
funduarie

Biserică cu
cramul S\ntei
Adomriri

Nr. topogr.
9717
C. fund. 31

Scală

Nr. lupg.

conles!orwlii
cu

3 \ne 'peri

9718/2

C. fund. 31

Marimea

a) CI' diri /zidiri/

Materialul din
care e facut

Anul
zidirei

zidul de petra ş i
c 'r' mida
coperisiul de
tigla

1862

de lemf! H!fl'rila cu s\ndila

U167

lung larg

1ff

l!'

(f

3 1/f

101
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Prin cine s-a
facut ?
Prietul
Obseru
vatiuni
FL Hr.
Prin
omuna
biser. gr. or.
ş i prin
colecta din
mai multe

locuri
frin comunn

bi�er. Gr. Or.

�

Nu este
\ncăgata;
la coperiiu si turn
e mai cer
multe
spese

c:>

:q

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

a.:
:::!
\..>

Nr.
topografic si
al cartiei
funduarie

Obiectul

a.:

�
3.

Casăparochial
ă cu 3 \ne 'peri

Materialul din
care efacut

Marimea

Anul
zidirei

lung /Qrg

Nr.
topg. ff2'
9718/1
C. fund. 31

JI,;f

-

Summa

-

1851

lemn
cu

de
coperita
s\ndila

-

Prin cine s-a
ObserPrietul
facut ?
vau
FI.
Hr. tiuni
Prin
comuna
biser.gr.or.

8

.....

-

-

\n
Casa
sine e forte
scun-d ',
\ne 'peri-le
necorespundiatore

<;:)
""l

�

b) Pamenturi
Obiectul
a.:
:::!
\..>
a.:

<:
1.

2.

3.

Nr.
topografic Marimea
ş i cartea
funduaria Jug. Stanj

Cimiteriul

Locul
apartinatoriu
scolei
Locul
apartinator
casei paroch.

Nr. top.
971 7
C. fund.
31

--

Nr. top.
9718/2
C. fund.
31
Nr. top.
9718/1
C. fund.
31

--

Summa

--

--

B. Averea mobila 1

615

380

�80

Materialul din care
e facut

1.

3 cruci

1- de pacfong
2-de lemn

2.

2 Potire

1

9 Candele

de pacfong

! - c:!� cusitoriu

8 - de cosituriu
1 - de sticla

banga
biserica

una cu
cimiteri
ul

1 Policandru cu

lan-tiu de fcru

de arama

daruit de
comuna
Zagonului

dto

Pretiul
FI.

preotul
cosieste
ierba,
pomi nu
sunt
tot preot a
folosit
iarba pana
acum
prin preot

-

-

Observatiuni

H
r.

g

.....

-� ;;

'

"' �
�
.:;

: �." �a
•

&
u ·"'

'"=
.,

- 2

.,
·"'>

c::

- e a
.s - ·8 .,.
� ·s �
� .!:] l5
"' ..Q "

<;:)

""l

8
1'.1

-..:
..

t.
1:; '-& ""
..2., c:: ]
:::!

<;:)
""l

.::s -

'

'

-� t. �
: ·� �
t:

c::

�

� � g

1. Lucruri santite (sfinţite nn)

Cand ş i prin
cine s-a
procurat ?
P. Nicolau
Comsia dela
un crestin bun
1839
Nicol.

Trandabur

Marimea
se u
greutatea
Y2n

314n
Y4fl

Pretiul

fi

Hr.

8

-

23

40

t6tc

-

38

50

3

Observatiuni

Cele de
lemn nu se
scie, ca cine
le-a daruit
Nu se scie
cand

Ana

To h ane nu

Daruite de
popo-reni,

lcmpul
sc ie
4.

Dto

una

Prin cine
Cum se
folosesce ?
s-a
cumperal
1 castigat,
d ' ruit/

- dto.

- dto.

a) In biserica 1

Obiectul

3.

Anul
cumpararii
/castig 'r
i�
daruirei/
1836

şi
cu locul
scolei si
cu
cimtter
1375 -

Nr.
cur

-

I n care
hotar
/dric/ se
afla ?

--

nu se

Nicolau Rusu

1867

4z n

102
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--

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

5.

12 Sfesnice

9 de lemn
1 - de fer
2 - de sticla

6.

1 lconostas

de lemn

7.

12 Ic6ne

de lemn

8.

2 Cadelniţie

1 de pocfong
1 - de arama

9.

2 Cununii

De blechi

10.

Templa

De

�ara

lemn

2 de lemn
Cr' ciun
Munte nu 1868
celelalte
comuna biser.
Gr. Or.
Georgiu
Podariu
Prin comuna
biser. gr. or.

aurita

mai s-a sters.

11.

2 Clopote

-

12.

1 Toca

de ferr

Summa

1 48

Gane Lupu si
N. Brescanu
1868, una P.N.
Comsia nu se
scie când
din lada
bisericei
prin 1. Maniu
de la biser. cu
chram S.
Adormiri din
preurbiul
Brasiovului
comuna biser.
gr. or. 18391846
din lada
bisericii

-

t6te
16

-

-

7

-

-

14

-

-

14
2

-

1

-

4 mari, 8
mici, tempul
nu se scie

Nu se scie
când
In 1867

200

1 Y2maje
Y:zmaje
25 ll

Amen -doe
200
6

-

90

544

Il. Vestminte santite
Nr.
cur

Obiectul

Materialul din
care este f' cut

1.

1 - Antimis

de panza

2.

4 - Fel6ne

3-de matase
1 -de panza

3.

2-Epitrafile

4.

2-Stichare

5.

1 -rosiu de matase
cu flori de argint
1 - de lana
1 -de lana
1 -de panza

4-Rucavitie
4-Aere
4-Procovetie

6.
7.

1 -Epitaf
2-Cingatori

8.

3-Stcaguri
biseric.
Prapore

...I!.__

T6te de matase
"

"

1 de matase ş i 3
de panza
de panza
de matase cu
copcii de pacfong

seu

T6te de panza

Anul
procura
rii
1839
1843

1850

1867
nu se
scie
18391865

1840
1 - 1839
1 - 1867
1839/

1 850
1 Rti7

CumperatoriuVdar
uitoriuV
comuna biser. Gr.
Or.
2 Mai mulţi crestini
buni; 1 M. Ciceiu;
1. Dobra Servu
G. Sporea, N.
Carstea
Necunoscut
Stana Dion.
Comsia
Reveca R. Comsia
prin contribuiTi de
la mai multi
crestini
Vasiliu GiJ!&ea
Prin contribuiri din
_p_artea mai multora

Pretiul
Hr.

FI.

10

-

t6te
50

-

-

16
8

-

.E
c

6
6
4
9

Gr.or.
156

Q)

t:

::1
11.1 Q)
Q) -

.5

s"'

14

2-Comuna biser.
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�
>

15
2

16

103

Q)
-

:E
.5

1-G. Comş ia

Summ11

Observatiuni

Q)
>
Q)
"'
Q)
u
CII
=

-

:a
B

"'3
;:$

G
·s
11.1

·-

11.1

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU
Il. Carti si manuscripte

1.

2-Evangelii

2.

Octoichu mare

Limba \n
care sunt
tiparite
/scrise/
\n limba
romanesca
- dto.

3.

2-Tomuri Minee

- dto.

Pesta 1838

mai multi
poporeni

4.

1 -Apostol

- dto.

Sabiiu 1851

5.

1 -Chiriacodromion

- dto.

Sabiiu 1855

6.

1 -Cazania veche

- dto.

R\mnic 1756

7.

Penticostariu

- dto.

R\mnic 1785

mai multi
poporeni
din lada
bisericii
mai multi
crestini de aci
- dto.

8.

1 -Liturghieriu

- dto.

9.

1 -Molitvelnic

10.

1 -Ciaslov bogat

- dto.

Ioan
Martinovici
Tergovisce 1713 prin contribuiri
benevole
�in lada bisericii
Brasiov 1836

11.

1 -Strastinic

- dto.

Blaj 1804

Nr.
cur

Obiectul

/

_/

Cumparatoriul
/daruitoriuV

1 -Sabiiu 1859
1-R\mnic 1746
Buda 181 1

4 creş tini buni
Nic. Bularca
Radu Moroianu

-

16
10
16

-

48

1 -tom
cuptinde
slujba pe
eate 6 luni

-

6
10
7
necunoscut
3

-

3

-

2

-

necunoscut
Cartea aceasta conţine
slujbe de la S' rb. lui
Laz' r pana la diua
Invierii
121

Par.
Avram Comsia

-

13

Summa

Hr

FI.

Sabiiu 1835

- dto.

Observatiuni

Pretiul

Anul ş i locul
tiparirei
/scrierei/

1

b) I n sc6la
Nr.
Cur.
1.
2.

3.

Anul
procurarii
1871

Obiectul
1-Tabla negra
2-Mape; 1 a
Tran<silvaniei> , 1 a
Tierilor tinet6re de
Ungaria
1 -mesa, 5 banci de lemn
ş i un plat ptru foc de
caramida

1 nu se scie
când, 1 \n 1872
mesa si bancile
1870; platul
1869
Summa

c) 1
Nr.
cur.
1.
2.

Obiectul
O soba dt: tuei \n casa satului

9 Proto61e matricularie de
feliurite socoteli ale bisericii

Modul
procurarii
Comuna biser.
gr. Or.
1 Comuna biser.
Gr. Or.

Pretiul
FI.

Hr.

Observatiuni

2
1 -daruita
1- 6

- dto.
-

50

tate
17

-

25

50

Pretiul celei
daruite nu
se scie

n alte zidiri seu realitati
Anul

Modul

procurarii

procurarii

1 872

I R45-1864

din lada bisericii

- dto.

Summa

Prctlulu

23

nepretiuitc
23

1 04
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1
1

1

-

Observatiu ni

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

d) Fonduri neinstreinabili
Nr.
cur

Obiectul

Fondatorii /fundatoruV

Destinatiune
a fondului

1.

Fondatiunea
scolastica

1 ncepatoriul fondat. reposat
Radu Comsia cu 237 fl. v.a.
1869 si s-a mai \multitu forte
pucin prin unele contribuiri \n
bucate.
Summa

acoperirea
salariului
invetiatoresc

Starea lui la 31
decem.1872
FI.

Observatiuni

Hr.

523

523

Recapitulatiune ( . . )
.

Averea bisericei peste tot 9042 fl. 40 hr., \n cuvinte: ( . . . ). Ceea ce se \ntaresce prin subcrierea
tuturor membrilor Comitetului si Epitropiei parochiale in Sita Buzeu la 31 decembrie 1872, cu
aceea, conform ordinatiunei consistoriali - dto. 12 octobre 1872 Nr. 889, un essemplariu din acest
inventariu se depune la lada bisericei locali, al doilea la archivul protopresbiterial si al treilea \n
archivul Venerabilului Consistoriu archidiecesan.
Ioan Dimas - preot capel< an > ş i presie. comu.
Georgiu Borzia - Notar al Comitetului
+ Georgiu Marcosian
+ Neculau Straie
+ Ioan Aldea

+ Neculau Cheleman
+ Petru Straie
+ Craciun Bularca
+ Ioan Purecel
+ Georgiu Neagoie
+ Georgiu Aldea
+ Georgiu Calcea
+ David Morariu
+ Csenofon Enea
+ Georgiu Crizbasian
+ Neculau Carstea
+ Ioan Murea

Epitropi

+ Neculau Rusu
+ Neculau Vasile
+ Dumitru Muntenu
+ Georgiu Borice nu
+ Ioan Olariu
+ Neculau Sianta
+ Georgiu Tiupea (Ciupea ?)
+ Petru Murea

prin G. Borzia Notariu

ZAGON
Inventariul ( . . . )
A. Averea immobila 1 a) CI' diri
Nr.
Cur

Obiectul

Nr.Topografic si al
cartii
funduale

Marimea

Materialu din
care e facut

Lung Larg.
nu

3u 4' Tumu de petra,
pareţii de lemn
coperiţi cu tiegla

Nr. 1494
Cf. 1226

�

3u

Nr. 1492

r

3"

- dto.

�u

3 Y2U

1.

Biserica cu
chramul Sf. Arch.
Michail si Gavriil

Nr. 1399
a. 1225

2

Sc6la
confesionale

3.

Casa parochiolu

tl

SiUP!l i!U 2
grajduri

Cf. 1 225

Anul
Zidirei

Prin cine
s-a f' cut

1814

Zacharia
Pârvu ş i
Cosma
Bercariu
prin
comuna
biserlcesca

De lemn
coperita cu
sindrilll

1861

- dto.

1 869

de lemn
co�rilăcu l!!lie

1 846
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Pretul
FI.

1000

200

- dto.

250

- c.Ito.

8
1530

H
r

ANA GRAMA-LILIANA 0PRESCU

b) Pamenturi
Nr.
Cur

I n care
hotar se
afla

Anul
cumpar/
Castig!

252

ve tra
satului

1814

Marimea
Nr.
TopoJug. Sta
gr. ş i al
n.
car.f.
n

Obiectul

1.

Cimiteriu

1492
1225

2.

Gradina de
arat si
legume

1493
1225

1

804

vetra
satului

1810

3.

Gradina
sc6lei

1916
1227

8

540

Kis
Zagon

1859

4.

Gradina
cantoresca

1494
1226

917

vetra
satului

1810

Obiectul

1.

Antimis

2.
3.

1 rend de \mbracam.
Sf<ânt' > de oltariu
1 epitrachile

4.

2 Pandiaturi

Cum se
folosesce

daruit
de grof.
Haller
Laszlo
daruita
de
comuna
politica
s'a
daruit
de
comuna
politica
- dto.

pentru
inmormentare

120

Se folosesce
de paroch

400

Anul
procurarei

Materialul
din care e
facut
pandia
(pânzănn)
de carton

1852

barsion
negru
1 de !ana
1 de in

-

nu se scie

2

Milazovics Antai

6

Suma

28

Marimea

1 sfesnic cu 3
faclii
1 Potir cu ale

de blech poleit
de cusitor

1 Chivot

de arama
pandia

prin conlribuire

4.

5.

6.
7.

B.

gi!ania

2 sfcsnice
1 cadelnitia
8 icone mari
12 mici

de anuna

de a rama
de lemn

Observatiune

10

Lucruri santite

2.

�ale

Pretiul
Hr.

-

2 cruci

3.

1650

FI.

10

1.

Materialu din
care e facut
de lemn

H
r.

130

se foi. de
cantor
summa

Cumparatoriul
(daruitoriul)

Cand si prin cine s-a
procurat
1 de V. Mogosiu
daruita
1 nu se scie
daruit de Orza David la
anu 1 860
nu se scie

Obiectul

FI.

Ob
s.

1000
De
1 nvatiatoriu

mai multi
contribuenti
nu se scie

1870

IL

Nr.
cur.

Pretiu

1 a) 1 n biserica 1 1. Vestminte santite

B. Averea mobile
Nr.
Cur

Prin cine
s-a
cump' rat

nu se scic

nu �t!

!!l!il!

daruita de George
Sierban la anu 1 860
8 Ic.6ne mici daruite de
ParochuM.Neagovici la

11:!44
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Pretiul

FI.

1

Hr.

Obs.

50

3
2

1

6

1

3
26

60
Celelalte s-au
facut prin
contribuiri

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

Obiectul

Nr.
cur.
9.

7 Candele

10.

2 Ciopote

11.

1 Iconostas

de lemn

12.

de lemn

13.
14.

2 sfesnice
mari
4 mici
1 Masa
1 Policandru

de lemn
de brontiu

15.

1 Toca

de otiel

Marimea

Materialu din
care e facut
de cusitor

1=2
maji
1 = 112
maja

Cand si prin cine s-a
procurat
1 daruita de N.
Nedelcu
1 de Nec. Casiunenu
prin contribuiri

250

8

daruit de Constantin
Petru la 1817
nu se scie

8

nu se scie
daruit de G. Sierban la
an 1872
daruita de Petrea
Tohaneanu

40
20
2

.

50

339

III.

Nr.
Cu
r.
1.

2.

Obiectul

1 Evangelie

Limba \n
care s-au
tip' rit
romanesce

- dto.

Obs.

Pretiul
Hr.
7

FI.

Carti si manuscripte
Anu ş i locu
tiparirii sau
scrierii
Tipar la
Bucuresci
1750
Tip.
Bucuresci la
1786
Tip. Sibiiu la
1798
Nu se scie

3.

1 Mineiu mare cu
obsce
(sic ! )
1 Liturgier

- dto.

4.

1 Molitvelnic vechi

- dto.

5.

1 Octoich mare

- dto.

Nu se scie la
1792

6.

1 Apostol

- dto.

7.

1 Triod

- dto.

8.

1 Penticostar

- dto.

9.

1 Predica

- dto.

10.

1 Ceaslov bogat

- dto.

1 1.

Pidalion

- dto.

Tip. la
Bucu-resci
la 1683
Tip. Blaj
la 1771
Tip. Blaj
la 1808
Tip. Buda
la 1810
Tip. Brasiov
1835
Manastirea
Neamtului

12.

Str:l..�flic

- dto.

Cumparatoriu
(daruitoriu)

Pretiu
FI.

Hr.

Daruita dar nu
se scie de cine

12

Cumparat de
comuna

16

- dto.

3

- dto.

2

Daruit de 1.
Moldo-ve nu de Ia
Bran
Daruit de
G. Sierbanu

15

Daruit de
N. Cristea
Daruitu de
Ioan George
Daruita de Ana
St. Despa
nu se scie

16

Prin contribuiri

16

scic

3

4

16
4
4

l!W4

Tip. Blaj la
1773

Nu

se

Suma
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b) In sc6la

Nr.
cur.

Obiect

1.

1 Tabela de parete
Mappa Transilvan<iei>
5 Scaune pentru copii
1 Masa in sc6la
1 Soba de fer

2.
3.
4.
5.

Anul
pocurarii
1870
1870
1869
1869
1863

1

c)
Nr.
Cur.
1.
2.

Modul procurarii

Pretiul
Hr.
1
60
2
70
8
1
30
5
18
60

A.

Din ped�e morali
Din banii bisericii
- dto.
- dto.
- dto.
Suma
1

Observa
tiu ni

n alte didiri sau realitati bisericesti

Obiect

Anu
procurarii
1869

1 Cuptor de cahali \n casa
Paro < hial ' >
1 1 Protocole matriculari

Modul procurarii

Preti
A.

din aruncu

4

20

Din banii bisericii
Suma

12
16

20

1

1794-1870

Obs.

Kr.

d) Fonduri neinstreinabili
Nr.
cur.

Obiectul

Fundatorii

Destinatiunea
fondului

1.

Fundatiunea
scolastic'

12 fundatori,
infiintiat la anu 1865

Acoperirea lefei
invetiatoresci

Starea fond. la
31 D.1872
FI.
Hr.
500

Observ.

N.B. Fondul sta
din 100 galete
cucurudiu

500

Recapitulaţiune ( . . . )
Averea bisericii face peste tot 4193 fl. 30 cr. ( . . . )
Epitropi

Georgiu Sierban
Georgiu Calcea

Michai Macovei
Stanciu Gavrila
George Gavriila
Simionu Sinu
Gherasim Popa

N.n.

Din motive ce

'in de

Neculai Ovesea
Ioan Sicigan
George Sierban
George Popa
Dumitru Polosian

jurati

tehnorec.lactarea rubricntil şi de spatiul disponibil,

C:r. etc.) deşi in original sunt grafiatc cu literă mic.!l..

unele
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iniţiale sunt majuscule (De, Din. FI.,

Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic

Abstract
The inventories with cannons belonging to the Romanian orthodox communities
from the intracarpathian area, at the middle of the XIXth century
The inventories with cannons belonging to the RomDnian ortodox communities are emphasized in the census organized in 1850.
Thus, the inventories ofgoods represent real "case investigations". For emmple, the assimiltll ion of the RomDnian population by
RomDn-Catlwlic community was noticed in the Ojdula village.
In the inventories from 1868, the church did noi own mDny assets, which generated a state of concern among the c/ergy.
In the church documents there were mentioned very mDny donDtions belonging to the weallhier communities and even the nDme
of important persons who contributed to the enrichment of the patrimony: the parish committee from Braşov, the Mitropalitan
Bishop Andrei ŞagunD, etc.

Ana Grama

Cercetător, Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale ASTRA,
Sibiu, P-ţa Mică, nr. 13
Thl. 069/423992
Liliana Oprescu

Cercetător, Muzeul Civilizaţiei Populare
Thadiţionale ASTRA,
Sibiu, P-ţa Mică, nr. 13
Thl. 069/423992

109

www.cimec.ro / www.mncr.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA, 6, 2001, Istorie, pag. 1 11-122

BISERICA ŞI SCOALA ROMÂNEASCĂ
ÎN SCAUNELE CIUC, GIURGEU ŞI CASIN
..
INTRE ANII 1848-1900
Istoria bisericii şi a şcolii româneşti din zona
Ciucului, Giurgeului şi Casinului a fost prea
puţin abordată în istoriografia românească, sin
gurul care a dedicat o monografie românilor
din zona Giurgeului a fost profesorul Teodor
Chindea, om al locului, născut la Voşlobeni,
"
profesor la Liceul "Sfintul Nicolae din
GheorghenP.
La Arhivele Naţionale din Tîrgu-Mureş se
află fondul "Protopopiatul greco-catolic
"
Gheorgheni (1810-1922) care conţine o
bogată informaţie, în mare parte inedită,
privind istoria bisericii şi a şcolii româneşti con
fesionale din fostele scaune Ciuc, Giurgeu şi
Casin. De asemenea tot la arhivele mureşene
se află Fondul personal " Protopop Elie
"
Câmpeanu (1859-1937) care conţine actele
personale dar şi documentele rezultate din
activitatea de protopop al Giurgeului (18981916) şi al Tîrgu-Mureşului (1921-1957).
Majoritatea documentelor din primul fond
amintit este formată din corespondenţa pur
tată de Protopopiatul greco-catolic din
Gheorgheni cu Consistoriul Mitropolitan din
Blaj, pe de o parte şi cu parohiile din subor
dinea protopopiatului pe de altă parte2•
Această corespondenţă, în mare parte inedită,
fondul fiind mai puţin cercetat*, conţine note,
rapoarte, situaţii, inventare ale bunurilor paro
hiilor, procese-verbale privind activitatea de
cult şi cea şcolară, întocmite cu ocazia vizitaţi
ilor canonice ale protopopilor la parohiile din
subordine.
"Astăzi - scria în 1930 Teodor Chindea românii băştinaşi din Giurgeu sunt toţi greco
catolici. Convertirea lor s-a început încă din
timpul lui Sigismund Bâthori, dar în număr mai
mare s-au unit cu biserica apuseană în timpul
lui Leopold 1. Convertirea, odată începută a
fost continuată cu mult zel de împărăteasa
Maria Tereza . . "3•
Referitor la data constituirii parohiilor
greco-catolice din zona Ciucului, Giurgeului şi
Casinului am consultat două surse, una publi
cată, este vorba de " Semati.smul " jubiliar, din
anul 1 900, publicat la două sute de ani de la
Unirea cu Biserica Romei• precum ş i rezul

Giurgeului Elie Câmpeanu5, aflate în fondul
citat anterior.
"La 8 noiembrie 1898 - scria protopopul
Elie Câmpeanu - făcând vizitaţie canonică în
parohia Bicazului, am aflat un APOSTOLER
tipărit în 1767 cu notiţia <a parohiei gr. cat:
Gyergyosz Miklosiensis > "6•
Primul preot greco-catolic român, atestat
documentar în zona Giurgeului a fost POPA
DANIIL, care a păstorit între anii 1790-1795.
Acelaşi protopop, Elie Câmpeanu, care a man
ifestat un deosebit interes pentru istoria
românilor din zona secuiască şi care a lăsat o
serie de manuscrise interesante, inedite, aflate
în fondul personal, depus de una din fiicele sale
la Arhivele Naţionale din Tîrgu-Mureş7, a
întocmit, pe baza matricolelor botezaţilor,
cununaţilor şi decedaţilor din arhiva pro
topopiatului, lista preoţilor din "Parohia gr.
"
cat. (a) Sîn Miclăuşului Giurgeului după cum
urmează: Popa Daniil 1790-1795; Ioan Visoli
1796-1842; * * Georgiu Ciobotar 1843-1844;
Nicolae Dobreanu 1844; Aran Boier 18441883;*** Ioanne Siolnay 1883- 1884; Simeon
Cheţianu 1885-1890; Mich.(ael) Marieşean
1 890; Artemiu Codarcea 1890-1898; Al.
Donescu 1898 şi Elie Câmpeanu 1898-... 8 (A
fost protopop de Giurgeu până în anul 1916
n.n. L.B. ).
Din punct de vedere al ierarhiei bisericeşti,
parohiile greco-catolice din Scaunele Ciuc,
Giurgeu şi Casin erau subordonate Protopo
piatului greco-catolic al Giurgeului cu reşe
dinţa în oraşul Gheorgheni. În anul 1871, pen
tru o mai bună administrare a protopopiatului,
şase comune din zona Ciucului şi Casinului şi
anume Casinul Mare, Sîndominic, Ciucsîn
giorgiu, Lăzăreşti, Frumoasa şi Ghimeş s-au
constituit în Tractul Ciucului, în baza ordinului
nr. 1851 din 15 iulie 1871 al mitropolitului Ioan
Vancea de Buteasa. Prin acelaşi ordin, Gavril
Ciubotariu, paroh în Ghimeş, este numit
administrator protopopesc pentru cele şase
comune, "luând în vedere zelul şi cualifica
ţiunea ce se recere de la un administrator pro
topopesc în tempul presente şi sperând ca on.
Frăţia Ta vei satisface atât acceptarea noastre

.

cât şi cerinţelor tem pulu i presente". În conti-

tatele ccrcelărilnr înLn:: p rinsc:: de:: prnt.npnpul
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La

şcoalei precum şi a supcrcdificatelor", din care
rezul tă că biserica este ridicată pe fundament
de piatră, în pută în anul 1 872, s-au pus sub
acoperământ de ţiglc, turnul din lemn n enea

Viaţa sp i ritu a l ă a românilor din Ciuc,
Giurgeu şi Casin, din u ltime l e două decenii ale
secolului al XIX-lea şi p ână la izbucnirea
primului război mondial, a fost marcata. de per
sonalitatea lui Elic Câmpean dascăl, preot,
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Problema salarizării docenţilor a fost princi
pala cauză a fluctuaţiei învăţătorilor, plecarea
acestora în funcţii mai bine plătite şi mai
uşoare.
Foarte multe documente din fondul
Protopopiatului greco - catolic Gheorgheni se
referă la acest aspect.
Astfel, la 23 iulie 1865 se încheie Contractul
intre
Docentul Vasilie Dobrianu44 a Popii dein
"
Varvizu (Subcetate n.n. L.B.) şi intre comuna
Varvizu . . . spre deşteptarea şi cultura popula
ţiunei acestei comune conform graţioaselor
înalte Regulamente . . . "45• În continuare sunt
prevăzute obligaţiile învăţătorului şi i se sta
bileşte salariul anual de 120 florini v.(alută)
a.(ustriacă) precum şi "4 capuri cucuruzu sau
secară"46• Contractul este semnat de docentele
Vasilie Dobrianu, de Petre Dobrean, parohul
local (tatăl docentului n.n. L.B.) întărit cu sigi
liul parohiei, precum şi de un număr de 6 juraţi
comunali, 6 membrii ai comitetului comunal şi
de 13 locuitori ai comunei, toţi aceştia subscrişi
prin "Theodore Siuteu notariu" .
La 15 iunie 1873, Mihail Platon, docente în
Sărmaş îşi prezintă demisia "Onoratului domn
Gabriel Tieranu, Parochu G.C. şi priesiedintele
Senatului Scolastec parochialu" din localitate,
în care arată "Subscrisul cu începutul anului
scolasticu 1870 după ce am absolvitu cursulu
preparandialu dein Blasiu, în 27 augustu 1870
am închiatu Contractu de Docente cu comuna
Siermasiu pe terminu de 3 trei ani; cu care con
tractu am şi dobânditu Decretulu recerutu de
Docente ordinariu Ia scoala popolară dein
comuna amintită"47• În cei trei ani de activitate
şi-a dus la îndeplinire sarcinile cu toate că
salariul era "foarte neconsiderabil" şi pe acesta
primindu-1 "foarte neregulat" (era vorba de
120 florini valută austiacă pe an). Cauzele
demisiei sale era salariul neîndestulător, pre
cum şi faptul că şcoala nu dispunea de "chilii
comode pentru locuinţa învăţătorului "48•
Totuşi, în încheierea demisiei, fiind conştient
de faptul că "omul nu e născut numai pentru
sine ci şi pentru de aproapele său ", este dispus
să-şi reînnoiască contractul de docente cu
condiţia ridicării salariului la 250 florini v. a.,
cerând de asemenea angajarea unui "subdo
cente, însă sub responsablitatea mea"49•
La 20 decembri e 1891 com un a Lăzarea
hotărăşte condiţiile de salarizare a învăţătorului

copiii la acea şcoală normală, dotată cu plată
împărătească şi sub grija unui docente harnic şi
luminat. 5). Cât se atinge de umblarea acelor
prunci Ia şcoală, a căror părinţi sunt mestecaţi
între secui, ei umblă la şcoala romano-catoli
cilor ( . . . ) Căci dacă aşi face silinţă să-i deie la
altă comună românească, unde este şcoală, mă
tem, că şi altmintrilea părinţii neştiind decât
limba maghiară, am pierde pe cei mai mulţi, ei
trecând la romana-catolici; şi aşe, vreo şase
parohii ar pica din catalogul sau Schematismul
diocesei gr(eco) catolice a Blajului "42•
Raportul protopopului Aran Boer surprinde
şi el cele două probleme importante cu care se
confrunta învăţământul românesc: sărăcia eno
riaşilor, care nu puteau susţine şcoli puternice,
bine dotate şi lipsa personalului calificat,
implicit calitatea unor docenţi. Acest fapt a dus
la înscrierea pruncilor românilor la şcolile
ungureşti romana-catolice, cu consecinţele de
rigoare.
Protopopul era prea aspru în evaluarea do
cenţilor, deoarece existau şi învăţători dotaţi,
care, în ciuda lipsurilor materiale, se dedicau
trup şi suflet meseriei alese. Astfel despre
docentele Nicolae Colceriu din Ghimeş, prepo
zitul Basiliu Raţiu, care era şi directorul şcolilor
naţionale unite din arhidieceză, scria: "Lipsa cea
mare cu care ne luptăm în privinţa docenţilor
aicea în marginea imperiului şi in vecinătatea
Moldovei, unde pentru sărăcia locurilor (sub. ns.
L.B.) şi asprimea aerului nu prea se aşează
docenţi cari cu clima asta sunt dedaţi, mă
îndeamnă că, pentru primirea şi întărirea docen
tului din Ghimeş, anume Nicolae Colcer să fac
umilită rugare, cu atît mai vîrtos că, pe lîngă
absolvirea cursului pedagogic în Sas-Reghin, în
doi ani aşa frumos şi cu emolument documen
tată dexteritate a dezvoltat în cariera deregăto
riei docentale, cât eu însu-mi fiind de faţă la exa
men, am cules din răspunsurile pruncilor o ade
vărată vocaţiune a numitului învăţătoriu.
Si de atuncea, prin strădania sa şi instruirea
domnului paroh local Gabriel Ciobotariu,
absolvent al cursului de Teologie, aşa temeinică
dezvoltare şi-a câştigat cît înaintea mea din
învăţăturile cele ce să propun (predau n.n. L.B.)
in şcolile comunale, depuind examen, l-am
aflat vrednic de părtinire ( . . . ) recomandîndu-1
Măriei Tale a-l primi i n rind ul docenţilor şi al
înzestra cu decret de învăţăloriu definitiv pe
Ghimeş-Făget ( . . . ) al tfel îl scăpăm şi pc acesta
in Moldova ca şi pe Mera şi pe Lateş, de unde
i-au şi veni l provocare la un serviciu mai uşor şi
cu plată mai bună"43•

să primească un salariu de 200 flori
a.(ustriacă) anuali, plăLi�i in 4 rate,
salariu stnhilit încă din 1869, să aibă locuinţa
asigurată în localul şcolii, să primească gratuit
care unna

ni v.(alută)
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Biserica şi şcoala românească în Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin între anii 1848-1900
lemnele necesare pentru încălzirea locuinţei şi
să folosească roadele grădinii şcoliiso.
Din ,,Actul de dotaţiune pentru învăţiatoriulu
ordinariu de la şcoala greco-catolică din
parochia Tulgheşiu ·: aprobat de adunarea gene
rală a credincioşilor din 8 decembrie 1893,
aflăm că învăţătorul primea un salariu anual de
300 florini v.(alută) a.(ustriacă), din care 275 fi.
"bani gata din · repartiţiunea precredincioşii
greco-catolici. Parochieni după florenul de
dare aruncaţi şi executaţi prin Primariul Comu
nalu, sub răspunderea senatului Scolasticu", 25
fi. Din folosirea unei grădini seu realităţi a
"Scoalei, seu Solvirea aceştia prin docente,
uzufructul grădinei de pomărit şi legume
şcolare, quartir in edificiul şcolaru"s1• Acest
salariu a fost stabilit în baza Articolului de lege
XXVI din 1893, în care se preciza salariul
minim plătit de comună învăţătorului la nivelul
sumei de 300 florini anuaP2•
Tot în acest scop se întruneşte, la 17 decem
brie 1833, în parohia Voşlobeni, "comisia mixtă
esmisă din partea Congresului protopopesc din
Gy6: Szt. Miklos (Gheorgheni n.n. L.B.) în 12
Decembrie a. c. în causa îmbunătăţirei, respec-

tive a regularei salariului docentalu confes.
(ional) greco-catolic de la şcoala din Voşlabu
(Voşlobeni n.n. L.B.) Ia suma de 300 fl."s3•
Comisia trebuia să se pronunţe asupra
"mijloaceloru prin cari se se poată sistemisa
salariul docentalu la suma de 300 fi." . Soluţia a
fost găsită prin "împreunarea oficiului de
docente cu celu cantoralu a căror venite dau
suma recerută . . . " , mai ales că docentele
Nicodim Rusu funcţionează de doi ani şi în
calitate de cantor. Se mai propune şi se accep
tă angajarea unui cantor supleants-�.
Din cele prezentate până acum, reiese cu
claritate faptul că în această zonă, unde
românii erau minoritari, biserica şi şcoala ca
instituţii pe de o parte şi slujitorii acestora pe
de altă parte, i-au unit în jurul ideii de limbă şi
credinţă română.
Greutăţile materiale, marea sărăcie a popu
laţiei, relevată de documentele vremii, presiu
nile politice şi economice Ia care era supusă
populaţia românească nu au reuşit să distrugă
identitatea naţională a românilor, chiar dacă o
parte a populaţiei româneşti şi-a pierdut limba
şi religia spre sfârşitul secolului al XIX-lea.

Note
in districtul de azi al Giurgeului. La iniţiativa lui s-a ridicat
adecă scoala românească din Varviz (azi Subcetate n.n.
L.B.) Ia an.(ul) 1815 având de prim învăţător pe Andreiu
din Moldova. Susţinea pe spesele proprii un dascăl român,
pentru ca să-I ajute la catechizarea pruncilor, cari frecven
tau scoalele secuieşti din Gy.(ergy6) Sz.(ent) Miklos
'(Gheorgheni, n.n. L.B. ) . Cf. "Sematismul ", Blaj 1900, p.
333.
• • • Despre activitatea acestui controversat protopop, a
se vedea "Memorialul " românilor din Scaunul Giurgeu din
anul 1861, publicat de Liviu Boar în "Marisia", XXIII XXIV, Studii şi materiale, Tg.-Mureş, 1994, p. 397-404,
precum şi Ioan Ranca - "Date noi privind lupta pentru
egala îndreptăţire a naţiunii şi a limbii române în
Comitatele Alba de Jos, Dăbâca, Timava, Thrda şi în
Scaunele Mureş, Ciuc, Giurgeu şi Casin în anul 1861", în
"
"Marisia , XI-XII, Studii şi materiale, Tg.-Mureş, 19811982, p. 165-195.
8. Protopopiatul gr. cat. Gheorgheni, dos. 78, f. 2.
9. /bidem.
10. /bidem, dos. 40, f. 1 1-12.
1 1. Şematismul. .. ", 1900, p. 334.
"
12. /bidem.
13. /bidem, dos. 40, f. 1 1-12.
• • • • Participant, ca reprezentant al românilor din zona
Giurgeului, la Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918 - vezi Liviu,
Boar - "Date referitoare la românii din Scaunele Secuieşti
Ciuc, Giurgeu şi Casin în secolul al XIX- lea", în "Marisia",
XXIII-XXIV, Tg.-Mureş, 1994, p. 392-393.
14. Prutopopiatul gr. cat. Gheorgheni, dos. 18, f. 43-44.

1. CHINDEA, TEODOR - "Contribuţii la istoria românilor
din Giurgeu( Ciucului " Tipografia Kahan, Gheorgheni,
1930; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, sub ingrijirea prof.
Suciu Mihai, Editura Brăduţ, Tg.-Mureş, 1995.
2. Acestea erau, in ordine alfabetică: Barasău, Bicaz,
Bilbor, Casin, Ciucsingeorgiu, Corbu, Dămuc, Făgeţel,
Frumoasa-Ciuc, Ghimeş, Făget, Ineu-Ciuc, Joseni,
Lăzarea, Nicoleşti-Ciuc, Sărmaş, Sărmaş-Centru,
Sîndominic, Subcetate, Topliţa, Tulgheş, Valea Jidanului,
Voşlobeni.
Am parcurs, filă cu filă, fiecare din cele 105 dosare ale
fondului cu ocazia operaţiunii arhivistice de pregătire pen
tru microfilmare a documentelor. (n.n. L.B.)
3. CHJNDEA, TEODOR - op. cit. p. 97.
4. Şematismul veneratului cler al Archidiocezei
Metropolitane greco-catolice române de Alba-Iulia şi
Făgăraş, pre anul Domnului 1900 de la sfânta Unire 200,
Blaş, Tipografia Seminarului Archidiecesan.
5. Despre viaţa şi activitatea sa vezi: "ELIE
CÂ...\1PEANU - omul şi faptele sale" - Culegere de studii
publicată de Fundaţia Culturală Vasile Netea in seria
"Caiete Mureşene", nr. 5, Tg.-Mureş, 1999.
6. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţului Mureş, fond
"Protopopiatul Greco-Catolic "Gheorgheni", dos. nr. 78,
fila 2. ( Î n continuare Protopopiatul gr.cat. Gheorgheni,
dos. f. ..).
7. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţului Mureş, Fond
Personal Protopop Elie Câmpeanu, 1851-1937.
"Sub conducerea acestui zelos protopop, care mai

"

•

••

inainte

Blaş s-au restaurat şi
purnhiilc �i bisericile române uin uislrict. El a
primii pa.5i pentru infiintarea de scoale româncsci

func!ionase şi ca profesor la

15. lhi.dem, dos.
16. Ibidem, dos.

consolidat

făcut

şi
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19,

l fi,

f. 47-4H.
f. 1 1-12.

LIVIU BOAR
32. Este mai mult ca sigur o transcriere greşită din doc
umentul original, aflat la Arhivele Naţionale din Braşov, a
localităţii VARVIZ (azi Subcetate, jud. Harghita) şi nu
Ompul Cetăţii care se afla în judeţul Mureş şi nu putea
face parte din Protopopiatul Gheorgheni. De asemenea
numele de DOBREAN, DOBREANU, DOBRAN sunt
foarte răspândite în localitate, fiind nume specifice ale
varvigenilor", cum îşi spun şi astăzi locuitorii din
"
Subcetate (n.n. L.B.); vezi şi nota 43.
33. POLVERFJAN, ŞERBAN, loc. cit., p. 199.
34. Protopopiatul Gr.-Cat. Gheorgbeni, dos. 34, f. 1-2.
35. Protopopiatul Gr.-Cat. Gheorgheni, dos. 53, f. 3-4.
36. ldem, dos. 62, f.l l-12.
37. Ibidem, dos. 18, f. 45, vezi şi nota
38. 1bidem, dos. 79, f. 32.
39. 1bidem, dos. 50, f. 8-9.
40. Ibidem, dos. 38, f. 5-6.
4l. lbidem.
42. ALBu, NICOLAE, op.cit., p. 194.
43. 1bidem, p. 195.
44. Vezi nota 32.
45. Protopopiatul gr. cat. Gheorgheni, dos. 16, f. 21.
46. ldem, f. 22.
41. 1bidem, dos. 19, f. 41-42.
48. 1bidem.
49. 1bidem.
50. Ibidem, dos. 26, f. 22.
5l. lbidem, f. 32-34.
52. Despre legislaţia şcolară vezi pe larg: Pr. Dr. Mircea
Păcurariu - Politica statului ungar fată de biserica
"
românească din ltansilvania în perioada dualismului 18671918", Sibiu, 1986 - capitolul Guvernele ungare şi şcolile
"
confesionale româneşti din Transilvania", p. 131-178.
53. Protopopiatul gr. cat. Gheorgheni, dos. 7, f. 13-14.
54. Ibidem.

17. N. Iorga - "Oameni cari au fost", Bucureşti, 1939, p.
202-203.
18. Vezi pe larg UVIU BOAR, Repere biografice" "
"
în volumul " Eiie Cârnpeanu - Omul şi faptele sale , editat
de Fundaţia Culturală Vasile Netea", Tg.-Mureş, 1999, p.
"
9-26.
19. lbidem.
20. Trrus, MAl.AI
Un luptător al Unirii Ardelene:
"
Protpopul Elie Câmpeanu", în Curentul", din 25 martie
"
1944.
21. LiVIU, BoAR - Protopopul Elie Câmpeanu - luptă
"
tor pentru drepturile românilor din Secuime" în ,,Adevărul
Harghitei", Miercurea-Ciuc, An IX, nr. 1580, 14 ianuarie
1997, p. 4-5.
22. Despre activitatea lui ca istoriograf, vezi pe larg
studiul lui Grigore Ploieşteanu Preocupări istoriografice"
"
în "Eiie Câmpeanu - omul şi faptele sale" - p. 50-65.
23. Ibidem, p. 54.
24. 1bidem.
25. 1bidem.
26. Despre activitatea de bibliofil a lui E. Câmpeanu
vezi studiul lui Dimitrie Poptămaş - "Habent sua fata
libeli" din volumul de studii dedicat lui E. Câmpeanu , p.
79-108.
27. ldem, p. 80.
28. Corespondenţa, în legătură cu vânzarea cărţii, din
tre 1. M. Moldovan şi E. Câmpeanu se află la Arhivele
Naţionale din Tg-Mureş, în Fondul personal E. Câmpeanu,
dos. 17.
29. Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din
"
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea",
"CUMIDAV�', Il, 1986, p. 161-206.
30. ldem, p. 161.
31. ALBu, NICOLAE - Istoria şcolilor româneşti din
"
Transilvania între 1800-1867", Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1971.
-

1.

Parohiile şi preoţii greco-catolici din Eparhia Giurgeului
în anul l865

Alfalău (Joseni)
2. Bicaz-Dămuc
3. Bilbor
4. Cason (Casin)
5. Ciucu S. Dominicu (Sîndominic)
6. Ciucu S. Georgiu (Ciucsîngeorgiu)
7. Corbu
8. Giurgiu S. Nocolau (Gheorgheni)
9. Ghimeş
10. Lâzârfalva (Lăzăreşti)
1 1 . Salamasiu (Sărmaş)
12. Szepviz (Frumoasa-Ciuc)
13. Thlgheş
1 4. Valea Jidanului
·

1 5 . Vărviz

• •• •.

(Subcetate)

1 6. Vaşlab (Voş l o be ni)

- Georgiu Ciobotariu
- Solomonu Cotta
- Georgiu Fulep
- Ioane Siolnai
- vacant
- vacant
- Gregoriu Ciobotariu
- Arone Boieriu - protopop
- Gabriel Ciobotariu
- Georgiu Boieriu
- Gabriele Tiaranu
- vacant
- Michaele Dobranu
- Michaele Teslovanu
- Petru Dobranu
- Thodoru Ciobotariu

Cf. •.Siematismulu Veneratului Cleru Catholicu de Ritulu Orientale alu Archi-Diccesci Metropolitane a Albei-Julic prc
Anulu dela Nascc rea lui Christosu 1865 �ra dela S. Uniune cu Basc:rica Romei Vechi alu 163-le", Blasiu, Cu Tipariulu
Seminariulul Archi-Diccc:�ia nu, p. 1 1 7-120.
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Biserica şi şcoala românească în Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin între anii 1848-1900
Parohiile, preoţii şi docenţii (Învăţătorii) din Districtul Giurgeului in anul 1871

1. Alfalău (Joseni)
2. Bicaz-Dămuc
3. Bilbor
4. Casinul Mare
5. Ciucu-Sân-Dominicu (Sîndominic)
6. Ciuc S. Georgiu (Ciucsîngeorgiu)
7. Corbu
8. Giurgiu S. Nicolau (Gheorgheni)
9. Ghimeş
10. Lăzârfalva (Lăzăreşti)
1 1 . Salamaşiu (Sărmaş)
12. Szepviz (Frumoasa)
13. Telecu (Zsedantelek contopit cu Bicazul Ardelean )

- paroh
- docente
- paroh
- docente (şi cantor)
- paroh
- docente (şi cantor)
- paroh
- docente (şi cantor)
- paroh
- docente
- paroh
- docente
- paroh
- docente (şi cantor)
- paroh
- docente
- paroh
- docente (şi cantor)
- paroh
- docente
- paroh
- docente
- paroh
- docente
- paroh
- docente

14. Tolgyes (Thlgheş 
vama spre Moldova)

- paroh
- docente

15. Valea Jidanului

- paroh
- docente
- paroh
- docente
- paroh
- docente

16. Varvizu (Subcetate)
17. Vaşlabu (Voşlobeni)
TOTAL:

Parohii
Fiiii
Preoţi parohi
Cooperatori
Parohii vacante
Şcolari
Suflete

Georgiu Ciobotariu
Solomon Cotta
Nicolau Cifra
Georgiu Filipu
Gavriilu Filipu
Ioanu Siolnai
Ignaţiu Siolnai
Stefan Sandor
Iosifu Dragomiru
Teodoru Cosiocariu
Gavriilu Cosiocariu
Aronu Boeriu - protopop
Gavriilu Ciobotariu
Nicolau Colceriu
Georgiu Boeriu
Gavriilu Tiaranu
parohul Gavriil Tiaranu
Ioanu Dobranu
Ioannu Cotta

Michailu Dobranu
Augustina Dobranu (probabil preoteasa,
soţia lui - M. Dobranu n.n. L.B. )
Michailu Teslovanu
Demetriu Drăganu
Ioan Ursică
Michailu Hurubeanu
Ioanu Ciobotariu
Gregoriu Cirianu

17
43
17
1
1
1.491
17.823

Cf. "Sematismulu Veneratului Cleru alu Archidiecesei Metropolitane Greco·Catolice a Alba-Juliei si Fagarasiului pre
"
anulu 1871 , Blasiu, Cu Tipariulu Ceminariului Archidiecesanu, p. 1 1 1·119.
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Parohiile din Districtul Giurgeului În anul 1900

Vice-protopop: M.O.D. Elie Câmpean paroh în Gheorgheni
Notar districtual: O.D. Alesandru Donia Donescu, paroh În Voşlobeni
Forul protopopesc de 1 instanţă
1. Elie Câmpean, vice-protopopul districtului, preşedinte
2. Gavril Ciobotariu, paroh în Ghimeş, asesor
3. Simeon Cotta, paroh în Bicaz, asesor
4. Petru Moldovan, paroh în Subcetate, asesor
5. Ioan Dobrean, paroh în Corbu, asesor
6. Alesandru Donia Donescu, paroh în Voşlobeni, notar
7. Demetriu Dragan, administrator parohial în Dămuc, membru supleant
8. Pompeiu Butnariu, paroh în Valea Jidanului, membru supleant
9. Georgiu Gergely, paroh în Frumoasa, membru supleant

Senatul scokzstic protopopesc

1. Elie Câmpean, vice-protopop, preşedinte
2. Ioan Dobrean, paroh în Corbu, asesor
Alesandru D. Donescu, paroh în Voşlobeni, asesor
4. Demetriu Drăgan, administrator parohial Dămuc, asesor
5. Petru Moldovan, paroh în Subcetate, membru supleant
6. Ioan Urzicean, notar cercual în Bicaz, asesor
7. Nicolae Cifrea, proprietar în Bicaz, asesor
8. Augustin Dobrean, comerciant în Tulgheş, asesor
9. Gavril Ciobotar, primar în Corbu, asesor
10. Gavril Filipescu, sub-notar în Bilbor, asesor
11. Gregoriu Pop Ciobotariu, proprietar în Voşlobeni, asesor
12. Gregoriu Trif, docente în Corbu, asesor
13. Nicodim Rus, docente în Voşlobeni, asesor
14. Vasile Trâmbiţaş, docente în Bilbor, notar
15. Ioan Platon, primar în Sărmaş, membru supleant
16. Ioan Hurubean, docente în Bicaz, membru supleant

3.

Parohiik

1. ALFALĂU (Joseni) - Biserică din piatră - 1850
- Casă parohială din bâme - 1879
- Administrator parohial - Avram Vlad
- Filie: Gyergy6-Csomofalva (Ciumani )
- Biserică din brad - 1800
2. BILBOR
- Casă parohială - 1865
- Paroh - Ioan Teslăvan
- Biserică din lemn - 1862
3. BICAZ
- Casă parohială - 1897
- Paroh - Simeon Cotta

4. CIUC-SÂN-DOMINJC - Biserică di n lemn - 1 787
( Sîndomin ic)
- Casă p aroh ia l ă din lemn - 1 890
- Paroh - Dionisiu Solnai

- Fiii i : Halanhănya (Bălan), Danfalva (Dăneşti), 1 lâromkut (grup

de case răzlc�c în munţi

n.n. L. B.),

Jenofalva (Ineu), Karc:dalva

(Cirţa), Modnras (Mădăraş ) , Szent-Tamas (lbme�l.i).
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Biserica şi şcoala românească în Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin între anii 1848-1900
5. CIUC-SZEPVIZ
(Frumoasa-Ciuc)

- Biserică de piatră - 1879
- Casă parohială din lemn - 1894
- Paroh - Georgiu Gergely
- Fiiii: Coşnea (biserică din lemn - 1875), Livezi, Nădejdea,
Birzava, Ciobotani, Ciceu, Soimeni, Delniţa, Gîrciu, Siculeni,
Păuleni-Ciuc, Pricsketo (munte), Racu, Sumuleu, Sînmihai-Ciuc,
Nicoleşti-Ciuc, Miercurea-Ciuc, Thtârbuk (?)- în anul 1898/1899
s-a edificat o capelă corespunzătoare, Topliţa-Ciuc, Văcăreşti.
6. CORBU
- Biserică de lemn - 1839
- Casă parohială de lemn - 1879
- Paroh - Ioan Dobreanu
- Filie: Borsec
7. DAMUC
- Biserică din lemn -1847
(azi in jud. Neamţ)
- Administrator parohial - Dumitru Drăgan
8. GHIMES
- Biserică din piatră - 1800 (renovată în 1869 )
(azi în jud. Bacău)
- Casă parohială din lemn - 1851
- Paroh - Gavril Ciobotar - viceprotopop onorar
- Fiiii: Ciugeş (azi în jud. Bacău ), Lunea de Mijloc, Lunea de Sus
9. SARMAS
- Biserică de lemn - 1815
- Casă parohială de lemn
- Paroh - Virgiliu Codarcea
10. GYERGYO-SZT-MIKLOS - Biserică de piatră - 1900
(Gheorgheni - sediul
- Casă parohială din lemn - 1792
- Paroh - Elie Câmpeanu - viceprotopopul districtului
Scaunului protopopesc)
- Fiiii: Lăzarea, Valea Strîmbă
- Biserică de lemn - 1832
1 1 . TELEC
(Bicazul Ardelean - - Casă parohială din lemn, cumpărată în 1890
- Paroh - Aurel Raţ
azi în jud. Neamţ)
- două biserici - una de lemn - 1815
12. TULGHES
- una de piatră - 1882
- două case parohiale - una de lemn - 1841
- una de piatră - 1881
- Paroh - Mihail Dobrean - viceprotopop onorar
- Filie: Corbu-Barasău
- Biserică de lemn
13. VALEA-JIDANULUI
- Casă parohială din lemn - 1899
(azi in jud. Neamţ)
- Paroh - Pompeiu Butnariu
- Biserică - nu este - a ars in anul 1899
14. VARVIZ
- Case parohiale două - una de lemn - 1838
(Subcetate)
- una de piatră - 1896
- Paroh - Petru Moldovan
- Cooperator - Vasile Urzică
- Fiiii: Ditrău, Remetea
- Biserică de piatră - 1864
15. VASLĂB
- Casă parohială din lemn - 1887
(Voşlobeni)
- Paroh - Alesandru D. Donescu
- Filie: Suseni
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a. "Sematismul Veneratului Cler al Arhidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba-Iulia şi Făgăraş pre
Anul Domnului 1900 de la Sânta Unire 200", Blaj, Tipografia Sematismului Arhidiecesan, p. 336-346.

Abstract
The Church and the Romanian School in the Ciuc, Giurgeu and Caşin area
(between 1848 - 1900)
The history of the Church and of the RoiTIJJniiln school from the Ciuc, Giu11:eu and Caşin area hasn't been sufficiently deali
with in the RoiTIJJniiln historiography.
The spiritual life of the RoiTIJJnian from this aretJ from the last two decades of the XIXth century and up to the outbreak of
the First World War was ITIJJrked by the personality of Elie Câmpeanu, teacher, priest, vice-archpriest, and then archpriest.
Despite the straitened circumstances and the political and economical pressures to which the RoiTIJJniJln population was sub
milted, they didn't succeed in destroying the national identity of the RoiTIJJnians, even though part of the Romaniiln population
lost ils language and its religion towards the end of the XIXth centwy.
,

Liviu Boar
Doctorand, Director,
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Mureş
Str. Crizantemelor, Nr. 8
Tel. 065 - 135064
Targu - Mureş
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ÎNNOIRI MILITARE ŞI EVENIMENTE MAI IMPORTANTE DIN VIAŢA
ARMATEI AUSTRIECE ÎN PERIOADA 1849-1859 OGLINDITE ÎN
"GESCHICHTE DES K.U.K. INFANTERIEREGIMENTS NR. 63"
ÎNTOCMITĂ DE CĂPITANUL MICHAEL SCHNEIDER, BISTRIŢA, 1906
La sfârşitul războiului revoluţionar de la
1848-1849 Regimentul II grăniceresc de la
Năsăud se afla dispersat în diferite regiuni ale
Transilvaniei, Banatului, Bucovinei şi Galiţiei,
în scopul menţinerii ordinii. Regimentul, ca şi
districtul din care făcea parte, a suferit pierderi
în această perioadă, numărul militarilor căzuţi
fiind de 500, la care se adaugă pierderi materi
ale şi din rândul civililor. La 11 august 1849,
generalul Ludwig Wolgemuth, guvernatorul
civil şi militar al Transilvaniei, dispune dezar
marea tuturor locuitorilor din această provincie,
inclusiv a Regimentului românesc de la Năsăud.
În a doua parte a anului 1850, grănicerii sunt
lăsaţi la vatră, prilej cu care ei caută să-şi refacă
locuinţele complet distruse. Mare parte dintre
ei încep activităţi meşteşugăreşti, comerciale
sau de plutărit; de asemenea, sunt prezenţi şi în
minele de la Rodna. În această situaţie se găsea
Regimentul grăniceresc de la Năsăud în timpul
reformelor iniţiate de Franz Iosif.

Capitolul 15
1849-1859. Înnoiri militare şi evenimente
importante
Sângeroaselor deznodăminte al anului 1849
de pe câmpurile de bătălie le-au urmat 10 ani
de pace.
In decursul acestei paşnice perioade a
binevoit Majestatea Sa a Înaltului nostru
Comandant Suprem, în locul reformelor şi
îmbunătăţirilor obişnuite doar parţiale de până
atunci, o ordonare bazată pe principii clare, de
a realiza o muncă pentru pace, temeinică şi
însemnată pentru desăvârşirea armatei, în
toate domeniile vieţii acesteia.
În felul organizării armatei se făcură chiar
de la început schimbări noi şi importante.
Până în anul 1848 nobilimea era scutită legal
de îndeplinirea serviciului militar, deşi aceasta
nu făcea nici un uz de acest privilegiu, mai mult
chiar, fiii săi serveau în număr mare ca volun
tari în armată.

·

sau 8 ani, chiar dacă încorporările au fost efec
tuate în cercurile de recrutare ale ţărilor ger
mane şi slave, din cele ungare sau italieneşti, cu
care Tirolul se afla pe picior de egalitate.
Peste aceasta, centrele porturilor libere din
Triest şi Fiume, ca şi Dalmaţia, unde aveau loc
recrutări voluntare pentru flotă şi neoficiale
pentru armata terestră, au rămas complet în
afara conscripţiei.
Prin prescripţia provizorie, care a fost dată
de către Majestatea Sa Franz Josef I la 5 decem
brie 1848, la puţine zile după urcarea lui pe
tron, a fost iniţiată asimilarea. Scutirea nobili
mii promisă prin patenta de recrutare din
decembrie 1827 de-acum înceta. Prin patenta
Imperială din 19 aprilie 1850 a fost extinsă pe
mai departe durata de reangajare în armată de
numai 8 ani şi Ia ţările Coroanei maghiare, mai
departe prin Patenta Imperială din 2 februarie
1852, recrutarea cu reangajare de 8 ani în
Dalmaţia, ca şi prin patenta din 9 februarie
acelaşi an pentru oraşele Buccari, Fiume şi
Triest împreună cu zona oraşelor sale, însă
totuşi aplicarea acestei măsuri la Triest a fost
monentan amânată.
Armata de odinioară a provinciilor germane
era constituită din recruţi şi rezervişti din toate
specialităţile şi ducea astfel lipsa vitejiei
războinice, ca simplă trupă de infanterie.
Infanteristul trebuia să servească până la 45 de
ani, dar dacă a mai servit deja ca soldat, până
la 38 de ani, şi era sustras de asemenea de la
viaţa cetăţenească şi din calculele de între
ţinere. Acestor inconveniente le veni în întâm
pinare patenta imperială din 31 lulie 1852 prin
care Institutul armatei de uscat era desfiinţat şi
era organizată o rezervă pentru toate ţările
monarhiei cu excepţia graniţelor militare.
Conform acesteia, fiecare soldat al armatei
care aparţinea stării de rigoare a trupei, fără
deosebire de specialitate şi de denumirea tru
pei sau branşei, era obligat să îndeplinească
încă un serviciu de rezervă de 2 ani după satis
facerea celor 8 ani sau mai mult, în mod disci
plinar, conform legii, obligaţie care consta in
aceasta, că trupa de rezervă lăsată în patria ei
în conditii normale de pace csle;: îndatorată să

asemenea, perioada de stagiu era una
d i f�:ri t ă până în acea perioada, respectiv 14, 10
De
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DoRIN IOAN Rus
tului militar la banda medaliei de vitejie şi prin
Înalta Hotărâre din 2 decembrie 1849 de a înfi
inţa Ordinul " Franz Josef" cu trei clase. Crucea
meritului militar avea doar o clasă. Nu s-a acor
dat nici o preferinţă pentru nobili sau privilegii
asemănătoare. Cu aceasta sunt luaţi în consi
derare doar ofiţerii combatanţi, care au realizat
servicii deodebit de folositoare în război prin
înaltă conştiinţă şi hotărâre, în vreme de pace
prin zel şi putere de muncă ieşite din comun.
Pe 16 octombrie 1849, Majestarea Sa extinse
ordinul peste întreaga armată.
Ca autoritate centrală peste armata imperi
ală şi regală a fost întemeiat " Înaltul Coman
dament Suprem". Cele 12 corpuri de armată
existente, de infanterie, unul de rezervă şi unul
de cavalerie, au fost împărţite în patru armate.
Comandamentul primei armate îşi avea sediul
la Viena, al celei de-a doua la Milano, al celei
de-a treia la Ofen, al celei de-a patra la Lemberg.
Pentru "căpitan-locotenent" şi "sublocote
nent-de îndatorire mai mare sau mai mică" a
fost creată denumirea de rang "Căpitan clasa
2-a şi "Sublocotenent clasa 1-a şi a 2-a" .
Cu Înaltul Ordin din 30 august 1849 a fost
introdusă pentru infanterie haina albă cu guler
scrobit şi rând dublu de nasturi ca şi în locul
hainei-capot cenuşi, paltonul cenuşiu cu două
rânduri de nasturi. Ca însemn de rang pentru
ofiţerii superiori şi de stat major intrau stelele
în locul şnurului. Doctorul de regiment obţinu
pe lângă îndatoriri insemnele de grad ale căpi
tanului, jumătatea mai în vârstă a medicilor şefi
pe acelea ale locotenenţilor majori, cei mai
tineri pe acelea ale locotenenţilor.
Anul 1850 pregăti sfârşitul îndelung aşteptat
al dezordinii obişnuite de până atunci, că indi
vizii cu reputaţie proastă din artilerie şi cava
lerie să fie mutaţi la infanterie. Indivizii pedep
siţi de două ori marţial au fost încartiruiţi în
companiile disciplinare organizate în garni
zoanele Komore, Timişoara, Alba-Iulia,
Theresienstadt, Olmutz şi Mantua.
La 1 noiembrie apăru pentru prima dată
monitorul armatei.
La 20 noiembrie armata suspendă supli
mentarea pusă în anul precedent la constituţie
în jurământul de drapel.
Cu 1 martie 1851 intră în vigoare un nou

se întoarcă în serviciul activ în cazul unui război
sau în cazul începerii evenimentelor excepţio
nale, pe toată durata acestora.
Ca un pas mai important pe mai departe, de
a realiza echivalarea tuturor cetăţenilor în faţa
legii şi " reglementarea organizării armatei în
mod uniform pe tot teritoriul imperiului", este
de văzut patenta imperială din 29 septembrie
1858. Conform hotărârilor acesteia, armata
este organizată: prin înrolarea cadeţilor în
instituţii militare, prin intrare voluntară, prin
succesiunea anilor de recrutare, şi a funcţiei şi
prin înnoirea voluntară a serviciului deja
îndeplinit. Înrolarea este obligatorite. Scutirile
de aceasta au loc doar în anumite cazuri carac
teristice. Serviciul în armată durează 8 ani.
După îndeplinire mai este încă de îndeplinit
serviciul de rezervă.
În timp ce soldaţii au pierdut medalia de
argint pentru vitejie care se afla în posesia lor
deja de mai demult (a cărei primă clasă a fost
emisă de Împăratul Josef al II-lea înaintea
deschiderii campaniei contra turcilor din 1788
în acelaşi timp cu medalia de aur pentru vitejie,
cea de-a doua clasă de către Împăratul
Ferdinand după încheierea victorioasă a cam
paniei contra Sardiniei din 1848), de îndată ce
ei au cucerit-o pe cea de aur printr-o nouă
faptă de arme, la 6 iunie 1849, un decret minis
terial făcu cunoscut Ordinul Împăratului, ca pe
viitor poseserii de medalii de vitejie, chiar dacă
ei obţin un grad superior, "să nu renunţe la cele
prim-obţinute, aşa că toate cele 5 însemne de
vitejie pot să împodobească pieptul unui astfel
de viteaz" . Medalia de aur şi de argint Clasa 1
" dă fiecăruia dreptul la o alocaţie a salariului
sistematizată complet sau doar pe jumătate",
astfel că posesorul ambelor medalii obţine ven
ituri secundare care sunt legate de aceasta pen
tru fiecare din ele.
Cu ordonanta Imperială din 25 septembrie
1849 Majestatea Sa a fondat un însemn al ser
viciului militar pentru ofiţerii (după al 25-lea şi
al 50-lea an de serviciu) şi trupă (după al 8-lea
şi al l6-lea an) armatei terestre şi flotei imperi
ale. Scopul acestui însemn de serviciu constă în
recunoaşterea serviciului militar îndelungat şi
de calitate şi în aceasta oamenii loiali sunt câş
tigaţi pentru serviciul de război iar indivizii utili
sunt destinaţ i continuării serviciului militar.
Pentru recompensarea serviciilor mi litare

regulament de exerciţii şi instruire.
Pălăria cu baruri aurii, prevăzută cu pen aj
negru de cocoş, a ofiţerilor de stat major din
infanLcric a fost înlocuită prin căciula de ulan.
A�.:casta obţi nu ca emblemă vulturul imperial în
locul cocardelor şi împletiturilor de până atunci.

,

dcvotamentului corespum:ător ca �i a meritelor
mai importante în vreme de pace şi război,
Maj estatea Sa a bin evoit prin Inalta Hotărâre
din 22 octombrie 1849 de a adăuga crucea mcri,
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Înnoiri militare şi �venimente mai importante din viaţa armatei austriece. . .
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Sardinia, potrivit căreia era asigurată integri
tatea teritorială a Imperiului Otoman, Princi
patele Moldova, Valahia şi Serbia erau puse, pe
lângă suzeranitatea Turciei, încă sub protecţia
puterilor semnatare, a fost garantată egalitatea
creştinilor cu mahomedanii de către toate
Marile Puteri, Marea Neagră era declarată
neutră şi au fost închise porturile acesteia
tuturor navelor de război în scopul înlăturării
ponderii ruseşti în apele pontice.
La 24 aprilie 1854 Majestatea Sa Impăratul
se căsători cu inalta Sa Alteţă Regală prinţesa
Elisabeth Eugenie Arnalia, fica Alteţei Sale
Regale a Herţogului Maximilian Josef von
Bayern.
Inaltul ordin scris din 15 ianuarie 1855 puse
capăt influenţei Majestăţii Sale Împărăteasa
Elisabeta la amenda bătăii la strai, a aşa
numitei treceri printre verigi.
Cu inalta Hotărâre din 29 iunie a fost limitat
dreptul comandanţilor de a aplica pedepse dis
ciplinare prin lovituri de baston. Comandantul
de regiment avea voie să adjudece doar 40 de
lovituri de băţ, comandantul de batalion 30,
comandantul de companie 20.
La 1 iulie apăru o nouă lege a pedepsei mil
itare care este astăzi încă în vigoare.
În anul 1856 se începu pentru prima dată
plata salariilor ofiţerilor în avans, în loc de
devans cum era până acum.
În acest an infanteria a fost dotată cu arme
cu capsule, sistem Lorenz-Wilkinson.
La 8 decembrie apărură în locul "cercurilor
"
"
de recrutare " cercurile de completare .
Monarhia a fost înpărţită fără graniţele militare
în 64 de cercuri principale şi 8 cercuri auxiliare.
În sensul "Statutului de organizare pentru
"
armata cezaro-crăiască din 25 ianuarie 1857
fiecare regiment de infanterie se compunea pe
timp de pace dintr-un stat major cu 4 bata
lioane a câte o companie de grenadieri şi 5 de
fusilieri. În vreme de război se repartiza un
batalion de depozit Ia 4 companii şi la Înaltul
Ordin special încă un batalion de grenadieri la
4 companii. În locul celor 4 locuri de caporal
intrate la fiecare companie intrară 4 "conducă
"
tori de grupă cu distincţiile de până arunci ale
plutonierului (3 stele de cârpă albă), în timp ce
plutonierii obţineau încă o bordură subţire de
mătac;e galbenă (cum se mai foloseşte şi astăzi).

pantaloni albastru deschis, capă albastru
deschis cu dungi roşii).
La 2 martie amiralul rus prinţ Mentschikoff
intră în haină de călătorie şi cizme prăfuite în
Divanul îmbrăcat de sărbătoare, şi ceru în
numele stăpânului său, a ţarului Nicolae,
stăpânul tuturor ruşilor de la sultanul Abdul
Medschid protectoratul peste creştinii orto
docşi din imperiul otoman. Cererea a fost
respinsă. La 7 iulie sosi prinţului Michael
Gortschakoff ordinul de a trece Prutul cu două
armate a câte 40 000 de oameni conduse de
generalii Liiders şi Danneberg şi de a ocupa
Principatele Dunărene. La 4 octombrie Poarta
declară război Rusiei. La 28 martie 1854 urmă
din partea puterilor vestice, Anglia şi Franţa
declaraţia de război către ţarul Nicolae. Austria
se menţinu în expectativă. Se mulţumi cu cons
tituirea unui corp de observaţie sub comanda
mareşalului de infanterie Coronini spre Serbia
în iarna lui 1854. În tratatul din 20 aprilie 1854
Austria şi Prusia declarară că încercarea Rusiei
de a-şi alipi Principatele Dunărene înseamnă
pentru ele stare de război. Sub înaltul ordin al
generalului de artilerie Hess au mai fost mobi
lizate armata a 3-a (comandant: general de cava
lerie, guvernator militar şi civil al Ungariei,
Arhiducele Albrecht), a 4-a (comandant: gene
ral de cavalerie Schlick) şi o parte a armatei
1-a. După o întâlnire personală a Împăratului
Franz Josef cu Împăratul Friedrich Wilhelm al
IV-lea în Teşin a fost cerută la 10 iunie la
Pressburg evacuarea Principatelor Dunărene.
Austria încheie cu Poarta un tratat care o
îndreptăţea pentru ocuparea Principatelor
Dunărene. Trupele imperiale ocupară succesiv
Moldova şi Valahia. Bătrânul conducător al
trupelor ruse, prinţul Paskewitsch îşi retrase
trupele înapoi peste Dunăre şi Prut. Moldova şi
Valahia au fost evacuate la mijlocul lui septem
brie şi au fost de acum înainte ocupate de tru
pele austriece. Austria era hotărâtă să întâm
pine cu armele o nouă pătrundere a ruşilor.
Totuşi, nu veni vreo contribuţie activă a monar
hiei noastre în războiul oriental. La 2 martie
1855 mândru! şi încăpăţânatul Nicolae 1 muri
neaşteptat de repede. Fiul şi succesorul său
Alexandru al II-lea continuă războiul. În mai
sosi şi corpul de ajutor sardinic, al lui Victor
Emmanuel pentru alipire a la trupele puterilor

•

vest-europene pe sângeroascle teatre de luptă
din Crimeea. La 8 septembrie căzu Sevasto
polul. La 30 martie 1 856 se ajunse la o înţe
legere la Paris, intre cele 4 muri puteri Rusia,
A ngl ia Franţa şi Austria, cu Turcia, Prusia şi

Auditoriu! păgubea caracterului ofiţerului

fost adăugat părţilor militare.

şi

a

La 18 iunie Majestatea Sa Î mpăratul Franz
Josef 1 siirhfltori la Viena centenarul fum.l ă r i i
Ordinului Mililar Maria Teresa, întemeiat de

,
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...
către marea Împărăteasă în amintirea victoriei
de la Kolin. Au fost prezenţi toţi membrii din
ţară ai Ordinului şi mulţi din armate străine.
Dar în strălucitorul cerc de eroi care-I încon
jura pe Înaltul Nostru Comand ant Suprem
lipsea cel mai vrednic dintre cei vrednici.
Lipsea bătrânul mareşal Radetzky, ce-l mai
vechi cavaler, pe care acest însemn de ordin
militar îl împodobea de 58 de ani. Din Verona,
de pe patul său de suferinţă, mareşalul trimise
bătrânilor săi fraţi de arme cel mai cald salut.
Sănătatea nu i-a mai revenit.
Neegalat în loialitatea faţă de comandantul
său suprem ca şi în dragostea sa faţă de armată,
mareşalul Josef Radetzky von Radetz muri Ia 5
ianuarie 1858 la Villa Reale, la castelul imperial
de la Milano, în al 92-lea an al vieţii sale eroice
plină de faimă, după ce Providerţa i-a îngăduit
să dedice serviciului mai mult de 72 de ani sub
domnia a cinci armate imperiale. Unul dintre
cei mai mari comandanţi de oşti ai Austriei tre
cuse în nefiinţă, unul dintre primii dintre aceea
care au purtat departe străvechea glorie mili
tară austriacă, peste mărcile monarhiei, şi lui
însuşi i s-a creat valoarea cuvenită în cele mai
îndepărtate zone. Şi în timp ce aproape toţi
eroii dinaintea lui plăteau tributul lor naturii la
intrarea în adânca bătrâneţe şi cum soarele care
apune abia dacă mai aruncă o lumină mată în
jurul său, Radetzky a atins în al 81-lea an al
vieţii sale cea mai înaltă culme a celebrităţii.
Surprins de revoluţie în fruntea unui pâlc de
armată luptând cu trădarea şi cu slăbiciunea,
fără bani şi resurse, complet nepregătită pentru
un război, atacat de întreaga Italie, el triumfă
asupra tuturor duşmanilor săi. "Noroc bun,
comandantul meu ", - strigă barda patrei "Scoate sabia! Nu doar pentru glorie, de partea
ta este Austria, noi ceilalţi suntem ruine" . El şi
armata sa au fost bazele pe care clătinătorul
tron habsburgic s-a înălţat din nou şi strălucitor.
"
"Credinţa ne-a făcut învingători , astfel scria
bătrâna mână; "căci doar din credinţă poate să.
încolţească un aşa temerar şi eu sunt mândru că
Providenţa m-a selecţionat pe mine, cel mai
bătrân în armată, de a arăta lumii că credinţa
trebuie să învingă. Toţi şovăiau, toţi duşmanii
noştrii anunţau jubilând moartea frumoasei
Austrii. Ultima stâncă era armata şi aceasta nu
se clătina. În ea se încercară inutil valurile furiei
distrugătoare şi mai frumos decât niciodată urcă
setaua Austriei din cea mai adâncă noapte".
•

Î n t rucât autorul 11 scris acea.�tă

Monarhia Austro-lJngMii.

Încă în ziua morţi lui Radetzky se dădu
următorul ordin pe armată: "Voinţei Atotputer
nicului 1-a fost pe plac, ca pe cel mai bătrân
veteran al armatei Mele, pe victoriosul ei
comandant, cel mai credincios servitor al meu,
pe Feldmareşalul Radetzky să-I cheme Ia EL
Gloria sa nemuritoare aparţine istoriei.
Totuşi, cu aceasta numele său de erou va
rămâne păstrat pentru totdeauna armatei mele
şi regimentul Meu al 5-lea de husari îl va purta
de-acum înainte pentru totdeauna.
Pentru a da expresie durerii armatei care
suferă laolaltă cu adânca mea durere, ordon pe
mai departe, ca în fiecare cazarmă militară să
se ţină pentru răposat un Te-Deum festiv şi să
fie ţinut doliu de către întreaga mea armată şi
flotă de-a lungul a 14 zile. Toate stindardele şi
steagurile vor purta în această perioadă crep".
Viena, 5 Ianuarie 1858

Franz Joseph

Nu doar Austro-Ungaria* ci şi întreaga
Europă plângea pierderea de neînlocuit. Din
multele armate germane se grăbeau delegaţii
de ofiţeri spre Viena pentru a da în numele
Germaniei dovada onoarei, pe care o dedicau
şi armatele străine eroului decedat. Mulţi
suverani germani au ordonat doliu trupelor lor.
Armata rusă, căreia Radetzky îi aparţinea ca
feldmareşal şi ca proprietar al unui regiment de
husari, puseră un doliu de trei zile la ordinul
Împăratului lor şi mulţi ofiţeri ruşi au participat
la funerariile de la Milano şi Viena.
Din comandamentul Corpului 2 de armată,
maestrul de armată Fr. Gyulay, însoţit de peste
20 000 de oameni ai celor mai frumoase trupe,
conducea cortegiul funerar pe străzi spre
domul milanez. Mai mulţi arhiduci, 40 de
generali şi peste 100 de ofiţeri urmau sicriu!.
Transportarea corpului de la Milano la Viena a
urmat pe un dric special proiectat pentru
aceasta. Soldaţii tuturor trupelor armatei ital
iene împodobiţi cu medalii I-au însoţit pe
răposatul erou spre Viena.
La ordinul imperial sicriu! a fost întâmpinat
în toate gamizoanele militare de către corpul
ofiţeresc şi o companie de onoare.
Pe 17 ianuarie, cortegiul funerar sosi la Viena.
În ziua următoare, la orele 11 ale amiezii,
cortegiul trecu poarta Arsenalului şi a fost con
dus pe glacis de o companie de onoare şi de o

lucrare la 1 906, uitll probabil neintenţionat că

la data mor!ii lui Radetzky nu exista încă
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Influinţa dcdsivă de până atunci a i peri 
alilor în Peninsula peni ă s-a rupt
s-a pus
baza niti ăr i i statale a Italiei.
După încheierea pi'lcii, M aj e s t at ea Sa Franz
Josef 1 se ingrij i să Facă cunoscut oşt irii urmă
torul Ordin pe armată:

nationale italieneşti din AJpi până în sudul
Siciliei. Peste înt reaga peninsulă au fost orga
nizate soeietăiti, a căror str du n ţe vizau alun
garea micilor prinţi dependcn�i de Austria, ca
şi ind�p�ndenţa şi autoguvernerea Italiei.
Alierea mereu crescândă în pen i nsulă con-
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Înnoiri militare şi evenimente mai importante din viaţa annatei austriece. . .
" Bazat pe bunul meu drept, am intrat în
luptă pentru reluarea tratatelor, bazându-mă
pe însufleţirea popoarelor mele, pe vitejia
armatei mele şi pe aliaţii naturali ai Austriei.
Mi-am găsit popoarele pregătite pentru
orice sacrificiu; luptele sângeroase au arătat
din nou lumii curajul eroic şi dispreţul faţă de
moarte al bravei Mele armate, care luptând în
inferioritate, după ce mii de ofiţeri şi soldaţi
şi-au pecetluit cu moartea loialitatea privind
bucuroşi în faţă continuarea luptei fără a con
teni în putere şi curaj.
Fără aliaţi, cedez doar în faţa raporturilor
nefavorabile ale politicii, aliaţi a căror obligaţie
faţă de mine mai ales este, de a nu considera ca
inutil sângele soldaţilor mei ca şi sacrificiul
popoarelor mele.
Din toată inima, mulţumesc armatei mele;
ea mi-a arătat din nou că mă pot baza pe ea
"
necondiţionat în viitoarele bătălii.
Verona, 12 iulie 1859
Franz Joseph

în rândul locuitorilor districtului, care lupta
seră de partea Casei Imperiale în ultimul răz
boi şi se arătaseră fideli acesteia ca de fiecare
dată. Li s-au spulberat prin aceasta numeroase
speranţe de mai bine, mulţi având în conti
nuare de suferit de pe urma situaţiei grele
provocate de revoluţie. În semn de mulţumire
pentru serviciile aduse, Împăratul le conferi
dreptul de a se folosi în continuare de munţii
revendicaţi, ca şi de alte surse şi venituri din
averile pe care le posedau până atunci. Dar
aceste prevederi n-au fost respectate, bunurile
grănicereşi fiind luate mai târziu de către stat
(fise), ceea ce a dus la înrăutăţirea permanentă
şi treptată a situaţiei sociale şi economice a
locuitorilor acelor zone. Dar, în urma nume
roaselor petiţii şi permanentelor delegări,
Curtea Imperială a aprobat înfiinţarea, în 1861,
a Districtului autonom al Năsăudului.
Prin desfiinţarea Regimentului II de graniţă
de la Năsăud, s-a încheiat o perioadă palpitantă
şi frumoasă din istoria acelor ţinuturi, care
perioadă a fost una extrem de interesantă pentru
populaţia românească a zonei, grănicerii având
o situaţie aparte în comparaţie-cu ceilalţi români
din Transilvania, meritele lor pe cârnpul de luptă
fiind răsplătite de către Suveranii austrieci.

***

La 22 ianuarie 1851 a fost desfiinţat şi regi
mentul grăniceresc de la Năsăud, prin rescript
imperial. Vestea a provocat o mare dezamăgire

Zusammenfassung
Militiirische Neuerungen und wichtigere Ereignisse im Leben der oste"eichischen Annee
in der Zeitspanne 1849-1859 wiedergespiegelt in der Monographie
Geschichte
des k.u.k. Jnfanterieregiments nr. 63 " von Michael Schneider
"
Michael Schneider erzăhlt uns uber die militarische Reform des oste"eichischen Heen, Uber das neue Rekrutierungssystem,
uber die neuen Uniformen der Manschaft und Offizieren, uber das neue Belohnungssystem. Eine grofJe Teil des Abschnittes wurde
dem grofJen Feldmareschal Radetzky gewidmet. Schneider betrachtete ihn als eill!!n den gr6f3ten J(jjmpfer der Neuzeit. In der drit
ten Teil handelt sich um die Kriege mit Italien und Frankreich, am Ende deren Oste"eich besiegt wu�.
Der 11. rumiinische Grenzregiment wurde am 11. August 1851 abgeschafft, nachdem ertreu dem Osten-eichischen Haus wurde.
Der osten-eichische Heer ist reformiert, auch die Grenzregimenten aus Siebenburgen, deren Bew{)hner die wirtschaftlichen, sozialen
und milităren Folgen der Reform zu leiden hanen.

Dorin Ioan Rus
Muzeograf, Muzeul de Istorie Mureş
Tg. Mureş, Str. Horea, nr. 24
Tel. 065/136987
Tg. Mureş
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CORESPONDENŢĂ DE LA ROMÂNII DIN SECUIME
ÎN " GAZETA TRANSILVANIEI" DIN 1890
Chiar în primul număr al "Gazetei" din 1890,
la rubrica " Ştirile Zilei" este făcut cunoscut
faptul că au fost hirotoniţi, de dată recentă, mai
mulţi preoţi ortodocşi, printre care şi "Nicolau
Bucşa pentru comuna Verghiaşu (tractul
Cohalmul]. Evenimentul va fi avut loc, desigur
în anul precedent, 1889.
În numărul din 3 ianuarie 1890, "Gazeta"
publică emoţionantul necrolog Morţii noştri în
anul 1889. Se arată că "Dintre numeroasele
cazuri de moarte ivite în decursul anului în
sânul naţiunei noastre de dincoace de Carpaţi
amintim pe următorii bărbaţi mai mult ori mai
puţin meritaţi pentru cauza română, ale căror
nume le înşirăm în ordine aproximativ crono
logică . . . " Printre aceştia sunt pomeniţi şi Ion
Popescu, episcop în Caransebeş, Ioan Auranu,
"pretore în retragere în Sermaşu (azi Sărmaş,
HG - lângă Tulgheşu), Nicolae Popu, preot în
Feneşu săsesc (azi Floreşti, CJ), Partenie
Trombitaşiu de Bethlen (azi Beclean, BV),
preot şi protopop în Targu Mureş, Petru
Grama, învăţător în Sântejude (CJ), Dimitrie
Moldovan, consilier aulic pensionat în Sibiu,
Sigismund Victor Popu de Şomcuţa Mare, fost
căpitan suprem al Chioarului (Cetăţii de
Piatră) ş.a. De dincolo de Carpaţi nu lipsesc
"nemuritorul poet Mihailu Eminescu, răposat
în iunie la Bucureşti" şi Veronica Micle, "dis
tinsa poetă, răposată în iulie Ia mănăstirea
Văraticu, din România" .
O primă corespondenţă de la românii din
secuime, publică redacţia "Gazetei" în numărul
din 17 ianuarie 1890 şi era trimisă din Casonulu
mare (azi Plăeşii de Sus HG), scrisă la 28
decembrie 1889 şi este semnată: X . . . În cores
pondenţă se spune următoarele:
"On. D-le Redactor
Emoţionat de fapta nobilă şi demnă de imi
tat a d-lui Ştefan Şandor, paroch gr. cat.român
şi a credicioşilor săi din parochie gr. cat.
Română a Casonului mare din Săcuime, vă
aduc la cunoştinţă următoarele :
Fiind biserica gr. cat. Română din Casonul
mare înainte de aceasta cu 5ani într-o stare
desolată, aşa că pe deoparte nu corespundea
legilor, şi de altă parle, în privin ţa spaţiului era
insuficienlă pentru numărul însemnat al

nouă, corespunzătoare şi mai spaţioasă, deveni
urgentă. La început lucrul părea cam greu de
realizat, căci băieţii poporeni se temeau de spe
sele, enorme pentru ei, recerute la realizarea
scopului din chestiune, dar credincioşii din
Casonul mare, la îndemnul zelosului şi activului
lor paroch şi conducător Ştefan Şandor, vazând
că nu e consult a amâna acastă cauză momen
tuasă de pe o zi pe alta, n-au întârziat a se ocupa
mai serios cu această chestiune. Înainte de toate
îşi cumpără un loc de 330 tl v. a., pe care după
ce viribus unitis (bărbaţii uniţi) îşi procură mate
rialul de lipsă, cu bani încurşi din reparaţii, şi-au
edificat o biserică frumoasă de piatră, preţuită
la 6000 fl., în care sumă se cuprind cu ajutor din
alte părţi numai 400 fl. dăruiţi din partea
Maiestăţii Sale şi a mai multor familii private.
Această biserică s-a sfinţit prin dl. Ioan
Şolnai, protopopul treiscaunelor, în onoarea
sânţilor îngeri tutelari Mihail şi Gavril, în ziua
de 6 martie 1887, totuşi aceea numai acum e
gata, prevăzută fiind cu cor pentru tinerime şi
şcolari, scaune frumoase pentru credincioşi,
candelabre şi alte ornamente sacre preţioase.
Biserica e acoperită cu ţiglă, iar turnul cu
tinichea. Cu un cuvânt, biserica gr. cat.română
din Casonul mare este deja gata şi aranjată în
cel mai frumos mod. Îţi râde sufletul văzând pe
credincioşii noştrii români mergând regulat în
toate duminecile şi sărbătorile îmbrăcaţi
româneşte frumos şi curat, veseli, cu cartea de
rugăciuni subţioară, plini de reverinţă şi pietate
la noua lor biserică, pentru ca în ea să se roage
şi rugându-se să se mântuiască.
Pentru nobila stăruinţă, prin care dl. Ştefan
Şandor a ajuns la acest mândru rezultat, eu îl
felicit cu căldură şi-i doresc lungă şi fericită
viaţă, ca să mai poată îndemna şi conduce pe
credincioşii săi la împlinirea multor asemenea
fapte nobile, morale şi creştineşti, plăcute
înaintea oamenilor şi a lui Dumnezeu.
Aşadar, o comunitate românească la
începutul unei noi vieţi, cu o biserică frumoasă
şi nouă, cu credinţă într-un destin mai bun şi
mai demn, cu un conducător spiritual destoinic
şi deosebit de activ când era vorba de interese
le suprem e ale neamului său.
Dintr-un reportaj despre concertul dat în
Braşov în preseara Anuluj Nou" 1 H90 de către

!

pupurenilor

-

lipsa de

a se

edifica o biserică

.,
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Paraschiva P. Manole 50 cr., Ioan Sasu 20 cr.,
Radu N. Butu 1 fl., Vlad Manole 1 fl., Ioan
Păltănia 1 fl., Ioan 1. Bodeanu 1 fl., Drăgan
Pătău 1 fl., Manole Costea 1 fi., Ion Aldea 20
cr., Radu Nica Popa 40 cr., George T. Medianu
20 cr., Ilie Verzea 4 cr., George Aldea et. comp.
1 fl.,George Golea 2 fi., Moise Ciută 1 fi., Ion
Nistor 20 cr., Radu Beşleagă 40 cr. Ioan Dorca,
învăţător diriginte 1 fl.50 cr., Radu Tocitu 1 fl.,
Ioan Popa 12 cr., Nicolae Ţiuţiuanu 2 tl.
Aceste sume, conform ordinului mai înalt
bisericesc s-au transpus epitropiei bisericeşti
din Doboli inf. spre manipulare.
Toţi mărinimoşii ajutători primesc şi pe
această cale adânca noasteă mulţămită. Tatăl
Ceresc să le răsplătească însutit şi înmiit.
Totodată primească mulţămire profundă şi
M.O. preoţi: Radu Popea, Victor Popea, Alexie
Verzea, George Urdea şi Toma Frateş din
Săcele pentru sprijinul moral dat la între
prinderea colecţiei noastre.
Dea ceriul ca sub păstorirea înţeleaptă şi
armonică a dânşilor să prospereze poporul,
biserica şi şcoalele din Săcele şi în aceste zile de
grele încercări.
Este emoţionant acest gest de solidaritate al
românilor mai înstăriţi din Săcele, care au
putut trăi mai bine în mediul scaunului săsesc
Braşov decât românii din secuime care erau
"
supuşi mereu unor "grele încercări .
Dar speranţa le-a fost pentru românii din
secuime un preţios aliat, asemeni unui cur
cubeu ce se iveşte uneori ca un miracol în
anotimpuri vitrege. Simbolic este şi acel cur
"
cubeu despre care " Gazeta scrie în numărul
din 18/30 ianuarie 1890: .,În 24 ianuarie n. s-a
văzut în Sepsi-Sângeorgiu (Sfântu Gheorghe,
CV.) un frumos curcubeu peste lanţul de munţi
ai Bodocului şi Baraoltului. Temperatura era
"
de 4.5 grade Celsius.
Alt fenomen din domeniul natural dar şi
"
uman din secuime este publicat de " Gazetă tot
la rubrica " Ştirile zilei", în 10/22 februarie 1890
"
sub titlul "Aventură cu Lupi . Se arată că " Un
român care se întorcea pe jos din Poiana
Sărată la Breţcu fu urmărit de doi lupi. Omul se
sui într-un arin, împrjurul căruia se opriră lupii
şi stătură acolo trei ore, până ce se-apropiară
călători, dinaintea cărora fugiră lupii " . Aven

Reuniunea română de gimnastică şi de cântări
din localitatea de la poalele Tampei, aflăm că
punctul al doilea din program " a fost executat
de un plăcut şi dorit oaspe, de gentila
domnişoară Elena Florianu, fiica domnului
preşedinte de tribunal din Odorheiu, I.F.lori
"
anu care " a executat poloneza Es-dur de
Chopin, cu multă virtuozitate şi cu un efect
într-adevăr artistic, ceea ce a făcut ca aştep
tările publicului să fie întrecute. După repetiţie
şi zgomotoase aplauze a mai adus, d-şoara
Florianu, un număr afară de program, o rap
sodie de Liszt, în executarea căreia a dovedit şi
"
o admirabilă technică . Tatăl ei, Ioan Florian,
este menţionat în " Gazeta din 5117 1890 că a
donat 1 florin pentru repararea bisericii din
Bârgău, Bistriţa.
Şi obştea românească ortodoxă din Dobolii
de Jos nu s-a lăsat mai prejos în acţiunea lor de
statuare a unui nou făgaş de viaţă spirituală şi
morală prin ridicarea unei noi biserici. În
"
numărul din 10/22 ianuarie 1890, " Gazeta
publică următoarea " Dare de seamă şi
"
mulţămită publică din Dobolii inferiori , sem
nată de preotul Nicolae Puianu la 13/25 decem
brie 1889.
"Pentru zidirea unei biserici române gr. or.
În Dobolii inf. (Treiscaune) au mai incurs din
Săcele următoarele sume colectate de la d-nii:
Din Turcheş: Marin Băzărea 1 fi., Ioan Pascu
CăciJ.Iiă 1 fl.,Radu Moroianu 1 fl., Alecu
Vidrighin 1 fi., Maria Mateiu Jige 40 cr.,
Nicolae Panţu 1 fi., Radu M. Odor 1 fi., Gavrilă
Burlăcescu 1 fl.
Din Bacifalău: Alexe Chiţu 50 cr., Alexie
Băncilă 46 cr., Dumitru Comşa 30 cr., Andreiu
Bentoiu 1 fl., Toma Bronea 20 cr., Niţă
Chirvase 20 cr., Maria Ioniţă 10 cr., Maria Ilie
Straie 4 cr., Ioan D. Comşa 20 cr., Dragomir
Ciopală 20 cr., Toma Frateş, paroch 1 fi.
Din Cematu: George Urdea, preot 1 fl.,
Ioan Munteanu 2 fl., Ioan Perlea 20 cr., Neagoe
Giuvlea 10 cr., Radu Ardelea 40 cr., Ioan
Şerban, croitor 20 cr., Nicolae Roşculeţ 40 cr.,
Ana R. Belu 40 cr., Nicolae Pană 20 cr., Stan
Căciulă 20 cr., Ioan Băloiu 1 fl., Paraschiva
Munteanu 40 cr., Maria Radu Jalea 10 cr.
Dumitru Perşoiu 60 cr., George Grecu 30 cr.,
Ioan Tolea 1 fl., Vasile Pascu 1 fl., George
Ciopală din Thrcheş 1 fl. Neghy M i hal iy 10 cr.,

tura avea aşadar un final fericit.
Di n ma rgine a Siicuimci", publica "Ga7.eta"
un îndemn semnat A . M . (probabil Aurel
Mureşianu, directorul "Ga7.ete i " ) , scris în
ianuarie 1 890 şi publicat în 18.11/2.IJJ.890.

Ioan Jelea 1 fl., Eremia To moşoiu 40 cr., Radu
Stoian 20 cr., George Stoian 1 fl . , Voicu

"

Roşculeţ 1 fi., Ioan Ardelea 1 fi., 50 cr.
Satulung (biserica Sf. Arhangheli): AVerzca
1 fi., Ioan Hurtea 1 fl., Vasile Lupan 40 cr.,

Corespondenta era următoarea:
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Corespondenţă de la românii din secuime în " Gazeta Transilvaniei" din 1890
" Pe la noi este raritate a vedea ziare
româneşti.
Adevărat, că atât preoţii, cât şi învăţătorii
noştrii, sunt mai rău salarizaţi ca în alte părţi,
fiind parochiile forte slabe, dar cu toate aces
tea, dacă ar fi cine să-i însufleţească, ar putea şi
ei prenumera câte-o gazetă românească. Sunt
şi câte 3-4 comune lângă olaltă, care nu au nici
un ziar românesc. În multe locuri preoţii şi
învăţătorii noştrii, dacă tocmai citesc ceva, apoi
citesc Magyar alian (Stat Maghiar) şi Nepto
nitok Lapja (Revista Învăţătorilor populari), pe
care le capătă în cinste, ori cu de-a sila; sau
împrumută alte foi ungureşti de pe la inte
ligenţa maghiară, căci propietarii români cere
să le poată împrumuta scrieri şi uiare de-ale
noastre, pe aici, nu ştiu, să fie nici unul. Vă rog,
doară, de cumva s-ar mai întâmpla ca vreun
generos bărbat de-al nostru să vă pună la dis
poziţie vreo sumă, în preţul căreia să trimiteţi
"
"Gazeta gratuit, să nu vă uitaţi mai cu seamă
de părţile noastre, căci Dumnezeu vă va
binecuvânta. Nicăieri nu cred să se simtă o lipsă
mai mare pentru aşa ceva, ca aici, unde poporul
nostru este înnăbuşit de Săcuime, limba
românească în unele sate nici nu se mai
vorbeşte, iar simţământul românesc numai aşa
s-ar mai putea conserva, dacă cel puţin preoţii
şi învăţătorii români - unde se află şi de aceştia
- ar ceti gazetele noastre naţionale şi spiritul
acelora I-ar propaga în popor. Poate, dacă s-ar
deda cu foile, mai târziu nu s-ar putea desparte
de ele şi le-ar prenumăra din propriul lor
îndemn".
Vom observa cum, mai târziu, acest îndemn
de suflet, va prinde la conştiinţe româneşti
depărtate de locurile natale, neuitate şi dragi.
Dacă "mulţămita publică " sus-amintită
venea de la români din secuime, în numărul din
2/14.III.1890 "Gazeta" publica un alt asemenea
demers care venea de astă dată din capitala
Transilvaniei, de la studenţimea română din
Cluj şi viza şi pe români mărinimoşi din
secuime, care i-au sprijinit cu ocazia colectei de
la balul organizat la Cluj, tot cu scop caritabil şi
cultural românesc. Alături de românii din alte
localităţi ale Transilvaniei, au contribuit pentru
ajutorarea studenţilor români din Cluj şi cei din
Topliţa Română (azi Topliţa, HG.). " Prin lista
nr. 54, încredinţată d-lui Aureliu Popescu" din
Topliţa, Vechea, au inclus de la d-na. Aurelia
Popescu, Topliţa, 3fl., d-na. Paraschiva Lado, în
Rcstoşnea (azi Lunea Bradului, MS), 2fl ,

O altă aventură cu lupi publica Gazeta" în
"
3!15 martie1890, sub titlul "Luptă cu Lupi" şi
care avea loc tot în secuime.
"Din Doboli inferior ni se comunică faptul
că Duminică noaptea spre Luni, un biet
locuitor de acolo avu surprinderea de a primi în
strâmta şi modesta lui curte, vizita unei cete de
8 lupi. Ţăranul, luând de veste se grăbi a ieşi
spre întâmpinarea neaşteptaţilor săi oaspeţi cu
o prăjină zdravănă în mâini. Lupii o luară la
sănătoasa, ţăranul fugi după ei şi când lupii
săriră unul peste altul ca să treacă gardul,
ţăranul, dindărăt, începu a-i îmblăti cu prăjina,
aşa că unuia din lupi îi rupse şalele şi nu se mai
putea ţine în fugă de ceilalţi. La zgomotul pro
dus, mai veni un ţăran într-ajutor. Unul din ei
prinse lupul de picioarele dindărăt iar celălalt
începu a-1 lovi în cap până când lupul ameţii.
Ţăranii crezură că lupul este mort, omul cu
noroc luă lupul de picioare şi-1 târî în casă la el.
Dar, ce să vezi? La o vreme lupul începe a-şi
ridica capul. Acum să vedeţi spaimă în cei ai
casei! Ţăranul, pentru ca să încunjure orice
primejdie, luă o funie şi legă strâns pe lup,
ţinându-1 astfel legat până ce muri. Pentru
prinderea acestui lup, ţăranul primi de la
comitet un premiu de 5fl. "
Scena este pitorească şi ne imaginăm că
putea să aibă loc şi în Evul Mediu.
În 8/20 martie 1890, "Gazeta" publică urmă
toarea corespondenţă tristă din secuime:
Barbarii de-ale gendarmilor ungureşti. Din
"
Valea Jidanului (comitatu! Ciucului) ni se scrie
cu data de 10 martie n.c.: În ziua de 7 febroarie
a.c. merse în Valea Jidanului arianul (armean)
cămătar Tarisnyas Gergely din Gyo.Szt.Miklos
(Gheorgheni Hg), însoţit de esecutorul reg. Şi
un adjunct de avocat, cu scop ca să zălogească
pe locuitorul român Petru Butnariu. Fiindcă
doi feciori ai bietului român n-au lăsat pe
necăjitul lor tată ca să fie zălogit, armeanul
numaidecât a alergat după doi gendarmi, pe
care aducându-i la casa lui Petru Butnariu, pe
acesta I-au legat în fiară şi asupra celor doi
feciori ai săi, la comanda armeanului şi a ese
cutorului, au descărcat 7 focuri, în urma cărora
unul din feciori lovit de 4 gloanţe căzu pe
moment mort, iar al doilea fecior până astăzi
încă nu a închis ochii de tot, dar este greu rănit.
După acestea, esecutorul cu consorţii săi,
zălogind averea nefericitului român, s-au
depărtat, ne-mai-uitându-se îndărăt nici măcar
odată !a victimele lăsate în urma lor. Se aşteap

..

d-na. Iuliana Shârcea, Topliţa, lfl., luan Hohu,
l fl., Sbârcea l rimie, 'lbpliţa, lfl. - Suma Rfl. v.s.

tă acu m

cercetare din partea lribunalului,

înainlca căruia de altmintrelea este prea bine
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şi purtând cu mândrie cătrinţa şi cămaşa cu
altiţă, ţesută şi cusută cu multă măiestrie de
mâna cea desteră a femeii române.
Din parte-mi mi-am propus, ca şi cu ajutorul
lui Dumnezeu să ridic din spesele mele, un
atelier român pentru industria de casă, în care
se vor lucra materiale crude, ce se produc în
cercul nostru, primind şi acuma în acest atelier
pe oricine ar voii a se perfecţiona în arta ţesă
turilor, cusăturilor şi împletiturilor.
Ştiu că tot începutul este greu, dar dacă mi
se va da mână de ajutor sunt de fenna convin
gere, că înfiinţând un atelier de industrie va
purta numele de adevărată şcoală şi cu timpul
va corespunde intenţiunei noastre şi aştep
tărilor naţionale,
Amintind acestea, îmi ţin de sfântă datorinţă
a aduce şi pe această cale cea mai cordială
mulţămită unnătorilor domni, care au contribuit
pentru acest scop sfânt cu unnătoarele sume:
Ioan Dobreanu, paroch în Corbu, Sfl.,
Demetrie Popovici, comerciant, 6fl., Petru
Moisă, comptabil, 4fl.50cr.,Grigorie Ioachim,
4fl.50cr., Anton Grigore, Sfl., Ardilos Lucuţi,
Sfl., Chiriacu Roşascu, înv., 3fl., Radu Seulea,
funcţionar de vamă, 2fl., Niklos Antal, 2fl.,
Ieremie Sburcea, propietar, 3fl., Milfoj Sandor,
3fl., Emil Vesprem, 3fl., Georgiu Sandor, mare
propietar, 7fl., Maria Grecu,1fl., Ferenczy
Albert, 1fl., Ion Giacomuzzi, comerciant, 10fl.,
Augustin Dobreanu, comerciant, 5 fi., Inna
Sudacs, 1fl., Gavrilă Ciobotaru, propietar, 3fl.,
Roth Albert, fannacist, 1fl., Iulius Grecu, com
erciant,2fl., Balog Layos, 1fl., Vasile Duma,
cleric abs., 1fl., Ion Duma, cleric abs., 1fl.,
N.Petrescu, lfl., Karacson Iacob, 3fl., Korpos
Adam, 3fl., Avram Simon, 2fl., Michail
Dobreanu, protopop onorar, Sfl., Alecsandru
Teslovan, proprietar, 3fl., Toader Bucur, pro
prietar, 3fl., Dr. Lazar Janos, preot suprem,
2fl., Ioan Urziceanu, notar cercual, 3fl.,
Grigore Trifu, înv., 2fl., Ghiţă Ionescu,
2fl.50cr., Nicolae Todorescu, 2fl.50cr., Gavrilă
Cioba, preot, lfl., Ioan Marcu, lfl., Dimitrie
Drăganul, 1fl., Ioan Rusu, protopop, Sibiu, lfl.,
Dr. Octavian Rusu, adv., lfl., Partenie Cosma,
director de bancă, lfl., Dr. Harşan, adv., lfl.,
Ion Popescu, profesor, Sibiu, lfl., Dr. Ioan
Moga, medic, 2fl., N.N., 2fl.96cr. Venitul din

cunoscut acest speculant annean, care despoia
pe mai mulţi locuitori români din Valea
Jidanului, scoţându-i cu forţa din case şi moşii,
făcându-se dânsul propietarul lor. Un român. "
"
" Gazeta încheie: ,,Am ajuns, aşadară, sub
stăpânirea ungurească timpuri de cea mai
grozavă barbarie! Fără voie trebuie să-ţi aduci
aminte de cele ce se petrec în Dahomey, (stat
din estul Africii, atunci colonie franceză). "
Aşadar, un caz tragic, o barbarie a unei admi
nistraţii de stat ostile şi şovine faţă de români.
Tot în martie(în ziua de 17/29) " Gazeta pub
lica de astă dată un aspect luminos al civilizaţiei
româneşti rurale din secuime, mai ales din fru
moasa localitate Tulgheş. Corespondenţa este
semnată în martie 1890 în Tulgheş de preotul
din Corbu, Ioan Dobreanu, sub titlul "Atelier
român pentru industrie de casă" . Vrednicul
intelectual relatează unnătoarele:
"În 19 ianuarie a.c. s-a ţinut în sala oţelului
(Coroană) din Tulgheş o producţiune literară
împreunată cu dans, venitul căreia, în unna
consultării noastre, a românilor din Tulgheş şi
jur, precum şi a fraţilor Ioan şi Vasile Duma,
cari din depărtare mare şi în timp de iarnă au
alergat la apelul nostru -s-a depus la banca din
Tulgheş, ca fond pentru o şcoală română de
industrie, ce se va înfiinţa în Tulgheş. "
Ora et laboral dabit deus omnia bona.
Aceste cuvinte ne provoacă la lucru, ca
fiindu-ne acesta destinul atât pentru folosul şi
prosperarea noastră ca indivizi cât şi mai cu
seamă pentru binele, înflorirea şi prosperarea
naţiunei. Dacă ne uităm la popoarele occiden
tale, trebuie să le admirăm, văzându-le cu câtă
diliginţă, activitate şi neoboseală cultivă toate
ramurile industriei, convinse fiind că popoarele
fără industrie trebuie să piară.
Cu durere trebuie să constat, că mândru! şi
pitorescul port românesc pe zi ce merge se
corceşte, încât dacă va merge tot aşa, mă
cuprinde spaima, că acuşi nu ne vom putea
deosebi de acelea popoare, cari îşi strecură
zdrenţele lor pe la noi şi pe cari zdrenţe le
cumpărăm cu preţuri mari, purtându-le ca pe
cine ştie ce odor scump. Şi de onde vine acest
rău? În prima linie de acolo, că pe zi ce
mergem ne facem tot mai nepăsători faţă de
portul nostru naţional, şi în a doua linie pentru
că. a.m început a negl ij a industria de casă.
Aceste împrejurări ne impun dalorin�a, ca cu

tombolă 3fl.60cr.
Suma percepţiun i lor veniturilor, de 132fl.
16cr. Suma erogatiunilor(chciLuielilor) e de
64fl. 66cr. Subtrăgând erogaţiunic uin percepţi
uni rezultă un ven it curat de 67fl. 50cr. La
aceştia se mai adaugă cei 13fl. sosiţi mai târziu,

atât mai tare să insistăm pentru îmbrăţişarea şi
pcrfcclionarea industriei de casă, ca astfel cât

mai în grabă să vedem pe româncuţclc noastre
Iepădând terfcle străine, îmbrăcând în locul lor
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despre care s-a publicat darea de seamă în nr.
62 din a.c. al " Gaz. Trans. " . Avem aşa dară cu
totul 80fl.50cr., care sunt depuşi spre fructifi
care la banca din Tulgheş.
În fine, nu pot să nu sprim şi pe această cale
cea mai sinceră şi mai cordială mulşuită d-lor
fraţi Ioan şi VasileDuma, clerici abs., cari prin
producţiunea lor literară au procurat publicu
lui ascultător o deosebită plăcere, rămânând cu
toţi pe deplin satisfăcuţi.
Sper că pe viitor întreprinderea noastră va fi
sprijinită şi cu mai mult interes din partea
publicului român.
Un sat romănesc din Carpaţii ardeleni avea
astfel posibilitatea perpetuării tradişiilor şi portu
lui popular, de o deosebită frumuseţe şi demni
tate, semn al unui străvechi exerciţiu de civilizaţie.
Dar seria de mulţumiri publice pentru spri
jinul acordat întreprinderii sale este continuată
de vrednicul preot din Corbu şi în numărul din
30 martie al " Gazetei" : "Tulgheşu, martie 1890.
La venitul producţiunei literare ţinute în
Tulgheşu Ia 13 ianuarie a.c. au icursu mai târziu
oferte de la următorii domni: D. Caranfilu, 20
franci (9fl. valută austriacă); Iuliu Montoni,
1fl., Torok Antai, 12fl. şi Strulu Mihai,1fl., suma
23fl. Adăugându-se la capitolul depus spre
fructificare la banca din Tulgheşu, avem cu
totul 80fl.50cr., valută austriacă " . Preotul
mulţumea bunilor contribuitori şi pe calea pre
sei, ajutându-1 astfel în "scopul sfânt ce ne-am
propus-zice părintele-a ridica poporul, stâr
nindu-i interesul pentru îmbrăţişarea şi per
fecţionarea industriei de casă".
Interesantă este şi "Ştirea Zilei" din "Gazetă"
publicată la 20 aprilie referitoare la alegerea
protopopului Demetriu Coltofeanu din Trei
Scaune ca asesor consistorial în Sibiu. El putea
astfel să reprezinte mai bine interesele româ
nilor din secuime în forul ecleziastic central.
"
"Gazeta din 13/25 mai relatează despre exa
menele care aveau loc la sate: "Despre exam
enul cu elevii de la şcoala română gr.c. din
Cosonulu Mare, protopopiatul Trei-Scaune, ni
se scrie că s-a ţinut în 14 martie n.c. sub prezi
diu! d-lui protopop Ioanu Şiolnai. La examen a
fost de faţă întregul senat scolastic dimpreună
cu mai mulţi ascultători. Rezultatul examenului
a fost îmbucurător şi-1 serveşte spre onoare
vrednicului nostru învăţător Ioan Mărcuşiu. La
finea examenului, atât domnul protopop cât şi
dl. Ştefan Şiandru,preşedintele scaunului sco
lastic şi pa rochul local, au ţinut câte-o vorbire

s-au dat şcolarilor celor mai buni şi mai sârguin
cioşi" . Şcoala românească din Plăieşii de sus
(Cosonul Mare) funcţiona deci în condiţii bune,
cu sufletul unui vrednic intelectual al locului.
Ştiri din zona vieţii cotidiene, a fabulosului
montan din Carpaţii ardeleni mai parvin
"
"Gazetei şi din Breţcu, Ioan Andorca, la
Oituzu unde fusese surprins de urs când tăia
lemne. Se spune că "Un urs mare a fost
împuşcat în săptămâna trecută de locuitorul
din Breţcu, Ioan Andorca, la Oituzu, unde
fusese surprins de urs când tăia lemne. Ursul a
fot adus în sat în triumf şi cu lăutari".
Printre multe alte "fapte nobile" - cum le şi
caracterizează "Gazeta Transilvaniei" - ale
comerciantului din Bucureşti Ioan Colţescu,
originar din Araci, se consemna alta, în numă
rul din 20 mai/1 iunie. Se arată că acest vrednic
bărbat al neamului, "condus de sentimente
nobile româneşti a abonat două exemplare cu
numerele cu data de duminică ale "Gazetei" cu
scopul de a trimite în comuna Arpătacu (Araci)
învăţătorului şi comunei bisericeşti de acolo, pe
care d-sa nu demult a ajutat-o şi cu o însemnată
sumă de bani la zidirea bisericii".
Tot ca o ştire de excepţie este publicată în
" din 3/15 iunie moartea în acele zile a
Gazeta
"
femeii Maria Turbacu din Bezidu Nou (Bogoz
ujfalu) în vârstă de 1 14 ani.
Printre alte veşti din secuime şi publicate de
" se înscrie şi incendiul cel mare care a
Gazetă
"
avut loc în 14/26 noiembrie care "a pustiit în
Dobolii inferiori, comit. Trei Scaunelor, două
zeci de clădiri economice, a căror propietari mai
toţi sunt români. Tot pe acest timp s-a întâmplat
în comuna aceasta un foc îngrozitor şi în anul
trecut, arzând vreo patruzeci de edificii. "
O altă catastrofă, întâmplată în judeţul Ciuc,
este relatată de "Gazetă" în numărul din 517
iulie astfel:
"Paguba pricinuită de grindină în Ciuc este:
în Ciuc Topliţa de 92000 fi., în Ciceu de 21.368
fi., în Olofalău (Vlăhiţa) de 25.335 fl., în
Ciomortan de 8.900 fi., în Vardotfalău de
35.092 fi., în Ciuc-Sân Miclăuşu de 17.319" în
Borşova de 48.280 fi., în Delne de 29.088, cu
totul 288.573 fi. 35 cr. Pentru acoperirea aces
tei enorme pagube, Ministerul Ung. de Interne
a dat 500fl. Fiindcă şi celelalte dau un rezultat
slab, pe poporaţiunea păgubită o aşteaptă mari
nevoi". Astfel redacţia "Gazetei " era îngrijo
rată de nenorocirea care s-a abătut asupra
românilor şi secuilor din Ciuc.
Un alt surprinzător dar de lUU fi. a făcut

foarte acomodată şi instmctivă, după cari urmă
âmpărţirca premiilor în cărţi de rugăci u n i cari
,

impăratul p�.:ntru biserica ortodoxă din "Dobolii
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inferiori " în "scopuri bisericeşti şi şcolare",
înainte de 15/27 iulie, când se publica în
"Gazetă" acest act de graţie imperială.
Situaţia de la băile din Tuşnad este relatată
astfel într-o corespondenţă din 5 august, chiar
din localitate, de un martor preznt la băi care
se semna cu pseudonimul Nicu:
"Domnule Redactor! La despărţire Ţi-am
promis o cronică de la băi. Cu toată căldura
deprimătoare, care mă face somnoros şi mă
alungă în mijlocul pădurii, vin să-mi împlinesc
promisiunea.
Vrând să vorbesc despre localităţile de cursă
şi distragere, nu pot să nu amintesc, ceea ce de
altfel şi d-ta o ştii mai bine, că Braşovu nostru,
din an în an devine tot mai mult un loc de cursă
aeriană şi de ditragere pentru timpul de vară.
Cu deosebire în anul acesta am văzut atâtea
familii din românia aşezate pentru lunile de
vară în Braşov, cum n-am mai văzut altă-dată.
"Braşovul îşi are în faptă locuri de plimbare şi
de petrecere prea frumoase, pe care în zadar
le-ai căuta mai în toate localităţile de vară şi de
petrecere din ţară.
Prima staţiune de la braşov mi-a fost Vâlcele,
sau Elopatak. Impresiunea ce ţi-o fac Vâlcelele
nu este tocmai impunătoare. Administraţia
băilor se sileşte în tot chipul să înfrumuseţeze şi
să ridice băile, ca să atragă publicul, dar poziţia
locului nu e de natură să te ademenească şi
dacă n-ar fi apa binefăcătoare din Vâlcele, ane
voia cred că s-ar decide cineva de bună voie să
se prăjească pe promenada din mijlocul satului.
De astă dată erau destui oaspeţi, aşa că nu-şi
mai găseau locuinţe. Majoritatea o formau cei
din România, între aceştia mai cu seamă familii
evreieşti. Aici am întâlnit şi pe distinsul ziarist
dl. 1. Bibicescu, redactorul "Tele gram ei
Româneşti" din Bucureşti, pe dl. Avocat Ion
Roman din Oradea-mare, pe dl. Canonic Ioan
Micu Moldovan din Blaşiu, pe dl. Jude la tabla
reg. Pipoşu ş.a.
Calea de la Vâlcele până la Sf. Georgu am
făcut-o prin nişte regiuni plăcute, păduroase. La
St. Georgiu am prânzit bine, dar am şi plătit foarte

bine, apoi am cercetat herghelia statului, unde
se aflau 1 15 armăsari frumoşi de diferite rase.
În est-an, oraşul St. Georgiu a pierdut mulţi
din vizitatorii săi în timpul verii. Publicul care
cerceta Tuşnadul, pînă în anul trcut trecea prin
St. Georgiu, unde era loc de poposit. Astăzi
aproape toţi oaspeţii din România, care vin la
Thşnad, nu se mai opresc în Braşov, ca să ia
drumul de mai înainte, ci trec până la staţiunea
căii ferate de la Agostonfalva (Augustin, BV.),
unde află trăsurile de lipsă şi de unde sunt şi
mai aproape de Tuşnad, fără să mai atingă
St. Georgiu.
De la St. Georgiu, cam în două ceasuri, am
ajuns la Băile Malnaşului. Era pe la 5 ore, pe
timpul musicei. Tot publicul de pe promenadă
se compunea din o damă din Braşov cu ama
bilele-i fiice, cari erau condamnate să asculte
zdrăngănitul unor lăutari, cărora mai bucuros
le-am fi plătit să tacă, decât să cânte. Doamna
noastră ne spunea că cu toţii sunt 120 de suflete
la băi. Băile de aici sunt foarte neglese(negli
jate), deşi apa lor este excelentă în contra
reumatismului.
De la Malnaşu am plecat spre Tuşnad. Nu
voi descrie posiţia pitorească a Tuşnadului care,
după cum se ştie, nu-şi are seamăn în toată
ţara. Însuşirile bine făcătoare ale acestor băi
sunt recunoscute. Nu atât apele, care de altfel
sunt minerale, cât mai vârtos aerul aromatic de
brad, balsamul ce dă viaţă sutelor de indiviz�
cari vin aici pe fiecare an. Seara. şi dimineaţa,
cine are voie iese la capre şi bea câte un pahar
de lapte cald sau lapte amestecat cu apă, iar
peste zi umblă rătăcind printre brazi.
În acest an sunt foarte mulţi oaspeţi. Din
Ungaria, de pe la Cluju, foarte mulţi şi din
România, cu deosebire evrei.
Între oaspeţii de la noi am văzut pe dl. Iosif
Popa, Alex Onaciu, jud. la tabla din
T.Mureşului, pe dl. avocat Ciato din Blaşiu,
Sam. Popa din Orăştie, Filip din Abrud, pe dl.
as. orf. din Braşov, Irod Munteanu, pe dl. red.
N. F. Negruţiu din Gherla, pe dl. protopop 1. V.
Russu din Braşov.
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Abstract
Co"espondences from the Romanians living in the Sekler Land, in "Gazeta Transilvaniei", 1890
The editors from Gazeta 'Ihmsilvaniei published in the issue from 1 7th January 1890 an initial correspondence from the
RomJlnians living in the Sekler Land, sent from Casonul Mare (today Plaesii de Sus, Harghita County) and signed by X
: , estimated at 600fJ fl. 1his churr:h
: was
This co"espondence praises Stefan Sandors efforts to build up a beautiful stane churr:h
dedicated by the archpriest ofthe Trei Scaune area, Ioan Sotai.
Moreover, the paper presents other events which were described in the articles from "Gazeta 'ITansilvaniei" in 1890.

Vasile Lechinţan
Arhivist, Arhivele Naţionale
Direcţia Judeţeană Cluj,
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10,
Tel.

064/198979

Cluj Napoca

Octavian Gr. Zegreanu
Medic
Cluj Napoca
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SIMBOLURI ALE CINSTIRII DEDICATE LUI ANDREI ŞAGUNA
cu o veneraţiune nu numai neştirbită, dar
crescândă. Aceşti doi mari mitropoliţi au
strălucit în mijlocul neamului lor, prin virtuţile
lor, prin credinţa lor, prin faptele lor. "8
La momentul centenarului naşterii lui
Andrei Şaguna, cu semnificative aprecieri, se
evocă omul şi faptele. În acest sens criticul şi
istoricul literar Ion Scurtu9 îl aprecia pe omul
din generaţia lui Gheorghe Bariţiu10 Costache
Negruzzi11, episcopul Neofit Scriban12• La cen
tenar a fost publicat şi un impresionant volum
în care au fost reunite concludente capitole
care evidenţiază etapele vieţii, contribuţiile
sale la propăşirea cauzei românilor. Cu acest
prilej a fost formulată aprecierea: "Pentru toţi
românii de bine însă acest nume va trebui să
răsune, cât mai des şi mai înteţit, ca o trâmbiţă
de chemare la muncă nepregetată, la lupta
conştientă şi neşovăitoare, la îndeplinirea băr
bătească, fără zăbavă a datoriilor faţă de lege şi
neam . . . " 13
Cu o atentă formulare îl caracterizează pe
Andrei Şaguna, într-o altă împrejurare,
istoricul Ion Lupaş14: "Cine va cumpănii toate
rezultatele activităţii uriaşe a lui Şaguna şi le va
judeca cu măsură dreaptă va trebui să înţeleagă
că în răstimpul de la 1846-1873, în toate
ramurile vieţii naţionale a românilor ortodocşi
din Ardeal toate câte s-au făcut, prin dânsul s
au făcut, şi fără de dânsul nimic nu s-a făcut, ce
s-a făcut." 15
Momentul 1923 a conferit, în condiţiile
României unite prin voinţa tuturor românilor
la 1918, prilejul de a-l omagia la împlinirea a 50
de ani de la moartea sa. În acest context, atât
Miron Cristea16, mitropolitul primat al Bisericii
Ortodoxe Române, format la vatra mitropoli
tană a Sibiului lui Şaguna, cât şi omul politic
Ion 1. C. Brătianu17 au rostit cuvinte de profund
respect, apreciind contribuţia lui la opera de
exprimare şi susţinere a majorelor năzuinţe ale
naţiunii române.
În anul 1928 Ion Lupaş revenea în atenţia
publicului cu un alt articol evocând faptele de
bine ale lui Andrei Şaguna.18
În anul 1938, în condiţiile înăspririi climatu
lui politic internaţional Gheorghe Tulbure19

" Dacă un popor nu voieşte să se desfiinţeze pe
sine îns�i în momentul în care s-a ajuns în prag
ul unei culturi mai înalte, nu-i este iertat să
cedeze terenulfiresc al culturii naţionale unei cul
turi străine. "
Valeriu Bran4te1
A prelua şi duce pe mai departe învăţăturile
înaintaşilor este o scumpă moştenire ce merită
toată atenţiunea generaţiilor. Exemplul acesto
ra, dăruirea lor pentru faptele de bine se cons
tituie chemarea la ac�iune, mijlocul de afirmare
a naţiunii în concertul care duce la recunoaş
terea calităţii popoarelor. În acest context
faptele înaintaşului Andrei Şaguna2 s-au consti
tuit şi se constituie un permanent exemplu. În
decursul vieţii sale a fost admirat, urmat, invidi
at, ponegrit, urmărit şi chiar înjosit în unele
momente. El a avut tăria de caracter a unui
adevărat luptător pentru o cauză ce-i reclama
totala dăruire pentru a ţine linia dreaptă a
demnităţii constituindu-se un exemplu de
urmat, mai ales, de către năpăstuiţii timpului.
Procedăm în continuare, în aceste momente
când este necesar să avem un antemergător în
calitate de port drapel, la redarea unor spicuiri
din caracterizările formulate de către contem
porani şi urmaşi pentru a înţelege crezul pe
care 1-a slujit în anii vieţii.
Alexandru Odobescu3, referindu-se la rolul
acestuia, la constituirea şi conducerea des
tinelor începuturilor activităţii Astrei remarca :
" . . . multă prudenţă, multă prudenţă, multă
abnegaţiune şi mult patriotism concentrat. "•
În anul 1900, în plenul Academiei Române,
Nicolae Popea5, episcopul de Caransebeş, îşi
rostea discursul de recepţie evocând personali
tatea mitropolitului Andrei Şaguna. El afirma:
"Mitropolitul Şaguna sta în mare stimă şi vene
raţiune în toarte părţile, la români ca şi la stră
ini. El era un patriot dintre cei mai buni; pen
tru aceia îl vedem adeseori în cuvântările sale
provocându-ne la patriotism, la simţăminte
patriotice. "6 În răspunsul său, academicianul
Dimitrie A. Sturdza7 formula aprecierea: "Doi
arhicrei a avut neamul românesc în secolul al
XIX-lea, cari au stat făclii luminătoare în tim
pul cât au trăit şi au rămas flidii l um i nă toarc
ale t i m pu lu i care a urmat după dânşii:

formula următoarea apreciere: "Viaţa şi opera
m itropolit ului Şaguna este un fragment de isto
ric . . . De l a 1M46 până Ia 1873 îl găsim în vâl

Veniamin Costake şi Andrei Şaguna. Numele

acestor doi bărbaţi posteritatea îl va pronunţa

toarea vietii nationale a românilor de dincolo
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de Carpaţi cu mâna pe cârmă. Sortit să

O primă informaţie2' ne conduce spre ultimii

acţioneze într-un climat politic cu desăvârşire

ani ai vieţii lui când, la dorinţa expresă a comu

şi

nităţii româneşti din Braşov, Andrei Şaguna a

antiromânesc . . . Şaguna a fost însă un deschiză

pozat sculptorului Kugler din Pesta care a reali

tor de multe drumuri, un semănător în diverse
"
ogoare. 20

zat un bust (hermă) dăltuit în marmură de

duşmănos

Am

şi

machiavelic,

antiortodox

Carrara. Comanditarii braşoveni au dorit să
marcheze prin acest simbol apropiata sărbă

redat câteva din aprecierile contempo

25

ranilor şi urmaşilor care în decursul anilor s-au

torire a

exprimat definind rolul lui Andrei Şaguna în

Şaguna în Ardeal.

de ani de la sosirea lui Andrei

La 21

august

1871

lucrarea

evoluţia istorică a românilor. Ele sunt necesare

era gata. Andrei Şaguna a dorit ca bustul să fie

a fi transmise generaţiilor viitoare.

expediat la Braşov, însă, până la urmă, a trebuit
să cedeze în faţa poziţiei ferme a donatorilor,

În crugul istoriei au urmat deceniile din a

XX când

dominante au

lucrarea fiind integrată în patrimoniul ansam

fost fie tăcerea, fie reaua voinţă manifestată

blului mitropolitan din Sibiu. Ilarion Puşcariu25

pentru a-1 trece în conul de umbră al istoriei.

a considerat că această lucrare nu era reuşită

doua parte a secolului

Au fost şi momente când procesul de metamor

apreciind că autorul nu a surprins acele calităţi

foză a societăţii româneşti i-a determinat pe

care-I detineau pe Andrei Şaguna.

cultumicii

istorici21 să-1 definească chiar ca

În anul

1906

sculptorul Frederic Storck26 a

potrivnic năzuinţelor poporului român. Erau

realizat un bust al lui Andrei Şaguna inspirat de

anii când prevalau preocupările de manifestare

imaginile care i-au fost puse la dispoziţie şi, mai
ales, de descrierile celor care i-au fost în preaj

a ataşamentului la cauza internaţionalismului
proletar şi, ca atare, pe drumul impusei sovie

mă în timpul vieţii. Lucrarea a fost comandată27

tizări, se proceda la ponegrirea acelora care au

de mitropolia ortodoxă din Sibiu.

ridicat sus stindardul naţional. Treptat însă s-a

La sfârşitul secolului al XIX-lea a fost

procedat la o remaniere a celor mai sus formu

declanşată o

late, găsindu-se cu cale, chiar a fi benefic, să fie

Transilvaniei pentru strângerea de fonduri care

subliniat rolul bisericii în apărarea şi afirmarea

să permită comandarea unui bust al lui Andrei

amplă

acţiune

pe teritoriul

voinţei naţionale pentru realizarea marilor

Şaguna. Era, de fapt, o reluare a hotărîrii

idealuri. Reţinem din această perioadă carac

Congresului Naţional Bisericesc din anul

terizarea care i-a definit rolul. În "Istoria

când propunerea fusese receptată lansându-se

Bisericii Ortodoxe Române"22 se menţionează:

un apel pentru strângerea de fonduri. Au fost

1878

25 de ani, noul ierarh a fost mereu

necesare mai multe decenii pentru a se aduna,

prezent în toate acţiunile culturale, sociale,

prin diverse manifestări lansate de parohii,

naţionale şi bisericeşti ale românilor transil
"
văneni. 23

de tot felul au contribuit la întârzierea realizării

" . . . timp de

*

*

suma necesară comandării lucrării. Vicisitudini
acestui obiectiv. La începutul anului

*

totalizaseră circa

Acum, la momentul de bilanţ al veacului şi

2000,

1933

se

de lei. A fost anul

când Consiliul Judeţean Sibiu a hotărît să aloce

mileniului de care ne vom despărţii la sfârşitul
anului

150.000

din bugetul viitor suma de

50.000 de lei pentru

avem obligaţia de a readuce în

completarea fondului. S-a lansat un nou apel

atenţie şi pe cei care, prin gând şi faptă, trebuie

către toate consiliile judeţene pentru com

să-şi merite recunoştinţa urmaşilor. Venim în

pletarea capitalului şi s-a continuat cu colecta

continuare cu câteva exemple care sperăm că

publică ajungându-se la finalului anului la

vor sugera preocupările înaintaşilor de a trans

suma de

204.630 de lei.211

mite posterităţii personalitatea lui Andrei

La Răşinari, acolo unde testamentar Andrei

Şaguna, prin redarea trăsăturilor fizice şi

Şaguna îşi alesese locul de veci29, a fost con

morale, ipostazelor, în lucrări de sculptură

struit un mausoleu străjuit de doi lei modelaţi

menite să fie amplasate în locuri publice, insti
tutii ecleziastice, piete, parcuri unde întâlnirea
să con fere momentu l u i regenerarea senti
mentelor de înalt patriotism, catalizator de

de sculptorul bănăţean Alexandru (Şandor)
Liuba30•
La liceul d i n Brad, profesorul sculptor Radu
Moga31 a realizat în cel de al treilea deceniu al
secolului XX un bust evocându-1 pe Andrei
Şa �una.
In anul 1 973, conform unei hotârîri din anul
1968", a fost rt:alizat şi amplasat în p arcul

energii pentru hinele României. Ne vom refe ri

la mod ul cum, in decursul an i l or, persona l i 

tatea l u i Andrei Saguna a fost î n atentia
a rtişt ilor plastici.

comanditarilor �i a
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Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Şaguna
Astra din Sibiu un bust al lui Andrei Şaguna.
Lucrarea a fost modelată de către sculptorul
Imbre Gyenge33•
În acelaş an sculptorul Ion Lucian Mumu34 a
realizat un portret al lui Andrei Şaguna.
După anul 1990 au fost realizate şi
amplasate două statui care-I evocă pe Andrei
Şaguna. Prima îl redă în jilţul arhieresc în pos
tura de dialogare cu enoriaşii. Proporţiile
soclului, fericit realizate, conferă prin amplasa
mentul din apropierea bisericii din localitatea
din jud. Harghita această calitate de a reţine
atenţia, de a provoca pe privitor la preluarea
mesajului înaintaşului35•
Cea de-a doua a fost realizată prin voinţa
românilor din judeţul Covasna şi sprijinul
material al Ministerului Culturii. Lucrarea a
fost încredinţată spre realizare sculptorului
Paul Vasilescu36• Statuia îl redă pe Andrei
Şaguna în picioare în ţinută ceremonială în
postura de ante-mergător al tuturor celor de o
credinţă. Ea a fost amplasată într-un mic spaţiu
verde din apropierea primei şcoli confesionale
române din Sfântul Gheorghe, a bisericii cu
hramul Sf. Gheorghe şi a cimitirului ortodox.
Dezvelirea acestui simbol s-a constituind un
moment de mare solemnitate care a reunit atât
pe românii de pe aceste plaiuri cât şi pe cei care

onoraseră sesiunile ştiinţifice patronate anual
de Inspectoratul pentru Cultură al jud.
Covasna, Muzeul Spiritualităţii Româneşti din
Sfântul Gheorghe, Liga Cultural Creştină
"
"Andrei Şaguna din Sfântul Gheorghe, mani
festare care se desfăşoară sub genericul
"Istorie, cultură şi civilizaţie românească în
sud-estul Transilvaniei " . Solemnitatea s-a
desfăşurat37 în ziua de 23 septembrie 1995 con
stituindu-se pentru vârstnici şi tineri prilej de
transmitere a ştafetei simţămintelor patriotice,
a voinţei de a milita pentru propăşirea cultu
rală şi în această zonă a ţării.
Ştiind care sunt realizările şi amplasa
mentele cu atât ne este mai uşor să cugetăm
pentru a defini ceea ce mai trebui întreprins
pentru ca această ilustră personalitate să fie
onorată şi în alte locuri. Considerăm în acest
sens că în zona parcului care străjuieşte accesul
spre ansamblul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române ar trebui să fie realizată o galerie a
iluştrilor înaintaşi care au condus destinele
bisericii naţionale. Printre aceştia Andrei
Şaguna trebuie să se afle, exemplul faptelor
sale fiind şi pentru viitorime dreaptă călăuză.
Alte şi alte localităţi pot fi onorate prin
realizarea şi amplasarea unor asemenea sim
boluri evocatoare.
Note

1.

3.

(23 iunie 1834, Bucureşti - 10
noiembrie 1895, Bucureşti), studii la Bucureşti şi Paris,
scriitor, folclorist, arheolog, director al Teatrului
Naţional, activitate juridică şi administrativă, publicist,
membru al Academiei Române 1870.
4. Din Ioan Lupaş, Andrei Şaguna şi conducătorii
Asociaţiunii Transilvane 1861-1922, conferinţă ţinută la
cursurile populare ale Universităţii din Cluj, 25 noiem
brie 1921.
5. NEAGOE /la călugărire Nicolae 1 PoPEA (17/29 februarie
1826, Satulung, jud. Braşov - 26 iulie/8 august 1908,
Caransebeş), studii la Braşov şi Blaj, licenţă în drept la
Cluj, licenţă în teologie la Viena, participant la
Revoluţia de la 1848, activitate administrativă, devine
colaborator a lui Andrei Şaguna, carieră didactică şi
ecleziastică, episcop de Caransebeş 1899-1908, bun
organizator, a ridicat o clădire pentru învăţământul teo
logic, publicist, colaborator la Tribuna şi alte publicaţii.
Vezi Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Român
(în continuare M.P.-l.B.O.R.), vol 3, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1981, p. 205-207, 252-291, 298, 543; idem
Dicţionarul teologilor români (în continuare M.P.
D.T.R.), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996,
p. 341 -342.

(10/22 ianuarie 1869, Cincu Mare,
jud. Braşov - 1 ianuarie 1928, Lugoj, jud. Timiş), studii
Ia Sibiu de filosofie şi filologie, carieră didactică, gaze
tar, om politic, militant pentru realizarea Unirii, mem
bru în Consiliul Dirigent 1918-1920; contribuţii la înfi
inţarea Universităţii din Cluj, publicist, între 1901-1918
a condus periodicul Drapelul din Lugoj, membru de
onoare al Academiei Române 1919. Vezi Valeriu
Branişte, in cultura proprie trăieşte naţiunea, în
Drapelul, anul VIII, 1908, nr. 141; idem, Oameni, fapte,
intâmplări, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980; Lucian
Predescu, Enciclopedia Cugetarea, (în continuare L.P.
E.C.), Bucureşti, 1940, p. 125; Dicţionar enciclopedic
român, (în continuare D.E.R.), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 231 ; Arhivele
Naţionale - Direcţia Arhivelor Istorice Centrale (în
continuare A.N.-D.A.l.C.) , fond Ministerul Finanţelor
- Direcţia Contabilităţii, dosar 675/1929, f. 3, 14, 81.
2. ANASTASIE / )a călugărire Andrei / ŞAGUNA (20 decem
brie 1808 1 1 ianuarie 1809, Mişcolţ în Ungaria - 28
iunie 1873, Sibiu, înmormântat la Răşinari), studii la
Mişcolţ, Pesta, carieră ecleziastică finalizată în postura
de mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania, contribuţii de seamă la dezvoltarea
învăţământului şi a presei în limba română, la înte
VALERIU BRANIŞTE

ALEXANDRU 0DOBESCU

6. Academia Românii, Discursuri de recepţiune XXI,
Arhiepiscopul şi milmpnlilr�l Andreiu, baron de Şaguna,
di<cun· rostit la 1 J/26 martie 1900 in .)·edinţa solemnll sub

mcicrc>< şi conducerea Astrei, publicist, membru de
ul Suciclii!ii Academice Române (7/19 �eptcm
brie 1871).
onon1c
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prqedinţiJJ MS. Regelui de Nicolae Popea, episcopul
Caronsebqu/ui cu răspuns de Dimitrie A. Sturdza, secre
tar general al Academiei Române, Bucureşti, 1900, p. 33.
7. DIMITRIE A STURDZA (10 martie 1833, Miclăuşeni,
comuna Butea, jud. laşi - 8 octombrie 1914, Bucureşti),
studii economice la Bonn şi Berlin - Germania, istoric,
om politic, deputat, senator, ministru, prim-ministru,
şef al Partidului Liberal după 1892, membru al
Academiei Române 1871 şi secretar general perpetuu al
acestui for, donator şi sprijinitor al acesteia. Vezi L.P.
E.C., p. 820; Georgeta Penelea, Enciclopedia istori
ografiei românqti (în continuare E.I.R. ), Editura Ştiinţi
fică şi Enciclopedică, Bucureşti 1978, p. 305-306.
8. Vezi nota 5. p. 39.
9. IoN Scu!m.J (17n.9 martie 1877, Braşov - 23 iulie 1922,
Bucureşti), studii la Braşov, Budapesta, Ouj, doctorat
în litere la Leipzig, carieră didactică la Bucureşti, publi
cist. Vezi LP.-E.C., p. 770.
10. GEORGE (Gheorghe) BARmu /Barit/ (12/24 mai 1812,
Jucu, jud. Ouj - 20 aprilie/2 mai 1893, Sibiu), studii la
Blaj şi Ouj, carieră didactică, publicist, participant la
Revoluţia de la 1848, membru al Partidului Naţional
Român, contribuţii la pregătirea Memorandumului,
fondator al Astrei, membru al Societăţii Academice
Române 1866. Vezi Vasile Curticăpeanu, E.I.R., p. 46;
D.E.R., p. 162; Vasile Netea, George Bariţiu - viaţa :yi
activitatea sa, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1966.
1 1 . COSTACHE (Constantin) NEGRUZZI ( 1 808, Trifeştii
Vechi, jud. laşi - 24 august 1868, laşi), scriitor, fol
clorist, codirector al Teatrului Naţional din Iaşi, activi
tate administrativă, deputat, publicist, membru al
Academiei Române 1867.
12. NICOLAE /la călugărire Neofit/ SCRIBAN ( 1 803,
Burdujeni, jud. Suceava - 9 octombrie 1894, Burdujeni),
studii în mănăstirea Todireni, călugării la Gorovei, a
urmat Academia Mihăileană - laşi şi Colegiul Naţional
Sf. Sava, Bucureşti, carieră ecleziastică şi didactică,
militant pentru Unirea Principatelor, locţiitor de epis
cop, publicist. Vezi L.P.-E.C., p. 709; M.P.-D.T.R., p.

regelui Ferdinand 1 documentele Unirii, Mitropolit pri
mat al Bisericii Ortodoxe Române decembrie 1919,
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 1925, regent
1927-1930, prim-ministru 1938-1939, consilier de
Coroană, publicist, membru de onoare al Academiei
Române 1919. Vezi AN.-DAI.C., fond Miron Cristea,
dosar 15, f. 45, cuvântare rostită la 12 iulie 1923 la
parastasul de la mormântul lui Andrei Şaguna din
Răşinari, jud. Sibiu; fond S.O.N.F.R. - C.C. Il, dosar
282; fond Onisifor Ghibu, dosar 671/1932; L.P.-E.C., p.
556-557; Elie Miron Cristea, Pagini dintr-o arhivă ine
dită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, 436 p; M.P.
D.T.R., p. 133-134.
17. ION 1. C. BRATIAN U (20 august 1864, Florica Ştefăneşti, jud. Argeş - 24 noiembrie 1927, înmormân
tat in mausoleul familiei din biserica de la Florica),
studii tehnice, inginer, absolvent al Şcolii de Poduri şi
Şosele din Paris, angajat la C.F.R. in 1889, om politic
liberal, conducător al partidului 1909-1927, deputat din
1895, ministru, prim-ministru, militant pentru
realizarea reformelor şi a unităţii nationale, membru de
onoare al Academiei Române 1923. Vezi A.N.
D.AI.C., fond Ion I.C. Brătianu, inv. 824, dosar 67/
1923; Dem. 1. Dobrescu, Caractere, Bucureşti, 1933,
p. 74-80; D.E.R., p. 239.
18. IOAN LuPAŞ, Un more ctitor, în Universul literar, anul
XLIY, nr. 43 din 21 octombrie 1928, p. 685; peste ani se
va referi la Valoarea operei lui Andrei Şaguna, în
Parlamentul românesc, anul 6, nr. 168-170 din 20 aprilie
1935, p. 19-21.
19. GHEORGHE Tul..BURE (1879?1880-1954), om politic,
deputat, primar al oraşului Oradea, inspector al
invăţământului primar, publicist, colaborări la
Luceafărul, Tara Noastră, Thbuna. Vezi L.P.-E.C., p.
866; Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, Editura
Minerva, Bucureşti, 1973, p. 737-738.
20. GHEORGHE TulBURE, Mitropolitul Şaguna, Sibiu, 1938,
p. Ill-IY.
21. Vezi MIHAI UNGHEANU, Holocaustul culturii române,
ipoteze de sociologie literară (1944-1989), Editura
D.B.H. /Bucureşti/, 1999, 474 p.
22. M.P.-I.B.O.R., voi 3. A se vedea p. 92-1 12 in care sunt
analizate faptele şi se face referinţă la aprecierile de
care s-a bucurat Andrei Şaguna.
23. Idem, p. 94
24. Nota 13, p. 394, 422, fotografie p. 423.
25. BucuR !la călugărire Ilarion/ PuşCARJ U (2 septembrie
1842, Sohodolul Branului, jud. Braşov - 26 august/ 8
septembrie 1922, Sibiu), studii la Braşov, Sibiu,
Institutul Thologic din Sibiu şi Viena, doctor in fLiosofie
Viena 1869, carieră ecleziastică şi pedagogică, istoric,
activitate în cadrul Astrei, publicist, membru de onoare
al Academiei Române 1916. Vezi Ilarion Puşcariu,
Mitropolia românilor onodoc:yi din Ungaria şi
Transilvania, Sibiu, 1900, 178+434 p.; LP.-E.C., p. 700;
M.P.-D.T.R., p. 371; nota 13, p. 422-423.
26. FREDERIC (Fritz) Storck (Ianuarie 1872, Bucureşti - 25
decembrie 1 942, Bucureşti), studii la Bucureşti şi
Miinchen de artă plastică, vizite de studii in centrele
artistice ale Europei, sculptor cu lucrări prezente in
forul public, în muzee de artă, in colectii particulare di n

398-399.

MilropolilulAndreiu baron de Şaguna - Scriere comemo
rotivă la serbarea centenară a na:yterii lui, Sibiu, 1909,
p. 8. A fost o ediţie de lux având pe copertă stema
baronului de Şaguna, tiparul şi hârtia de foarte bună
calitate, la fel şi reproducerile fotografice.
14. IoN LuPAŞ (9august 1880, Sălişte, jud. Sibiu - 3 iulie
1 967, Bucureşti), studii la Sibiu, Braşov, litere şi
filosofie Budapesta, Berlin, doctor în istorie şi limba la
tină 1904, specializare Italia, carieră didactică, om
politic, participant la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, 1 decembrie 1918, membru în Consiliul
Dirigent, ministru, organizator al invăţământului româ
nesc în Universitatea din Cluj şi al Institutului de Istorie
Naţională din Cluj, publicist, membru al Astrei, mem
bru corespondent al Academiei Române 1914, titular
1916. Vezi L.P.-E.C., p. 500-501; Pompiliu Teodor,
E.I.R., p. 202.
15. IoN LuPAŞ, Vwţa şi faptele lui Andrei Şaguna, Biblioteca
Societăţii Steaua, Bucureşti, 1913, p. 92-93.
16. Elie /la călugărire Miron/ Cristea (18 iulie 1868, Topliţa,
jud. Harghita - 6 martie 1939, Cannes - Franta , înmor
13.

ţară şi străinătate. Prin p reocu pa re a unna.şilor locuinta

mântat in pronaosul Catedralei Patriarhiei Bisericii
Române), studii la Bistriţa, Năsăud, lice nla In
teologie la Sibiu, filosofia şi filologia modernă, inclusiv
doctoratu l in litere l a Budapest a 1894, carieră ecl ezia�
tică, secretar al Consistoriului, monah din 1 902, ase.mr,
episcop al Caransebeşului 1 909/1 9 1 0 - 1 9 1 9, part icip ant
la Marea Adunare Naţională 1 decembrie 1918, mem
bru al delega tiei venitA la Bucureşti pentru a prezenta

a devenit muzeu memorial evocând activitatea art iştilor
familiei Storck. Vezi Calendarul Minervei 1 906, anul
VIII, Ducureşli, 1906, fotografie p. 58; Calendarul
Universul l944, Bucu reşt i , p. 156-157.

Ortodoxe

27. Nota 13, p. 78-79.
A.N.- Directia Judeţeană ( tn continuare

28.

D.J . . . ) Siiluj,
fond Prefectura jud. Siilaj - Com i tete S upre m -
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Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Şaguna
IMRE GYENGE (30 septembrie 1939, Alta Medie, jud.
Covasna), studii de artă plastică, carieră didactică, par
ticipări la expozitii cu lucrări de sculptură, autor al bus
turilor Andrei Mureşanu, Andrei Şaguna, Nicolae
Olahus, Mihai Viteazul, a compozitiilor Familia,
Maternitate, Eliberarea, Butinarul (Vida Gheza). Vezi
Octavian Barbosa, Dicţionarul art4tilor români contem
poran� Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 223;
Cataloage de expozitie.
34. ION LuciAN MU RNU (2/15 noiembrie 1910, Bucureşti 12 aprilie 1984), studii de artă plastică in familie, la
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti şi in ate
lierele lui Oscar Han şi Corneliu Medrea. Specializare
la Roma, carieră didactică, participări la expozitii colec
tive din ţară şi străinătate, expunând şi in expozitii per
sonale organizate in ţară şi străinătate.
35. Lucrare dăltuită în marmură.
36. PAUL VASILESCU (31 august 1936, Sărăţeanca, jud
Buzău), studii de sculptură Bucureşti, debut in 1%2,
participant la expozitii colective din ţară şi străinătate
precum şi in expozitii personale din ţară şi străinătate,
pentru realizările sale, in anii 1%8, 1971, 1976 a obtinut
premii, carieră didactică. Vezi Octavian Barbosa, op. cit.
p. 407-408.
37. Instituţiile culturale şi organizatiile obşteşti au avut o
contributie deosebită de la momentul ideii ce a reunit
entuziaşti care au acţionat pentru depăşirea difi
cultăţilor de natură materială, avizări de amplasare, de
organizare a manifestărilor dezvelirii monumentului
Andrei Şaguna. Vezi presa locală.

Administrative, inv. 328, dosar 475/1899, filele 1. 9;
A.N.- D.J. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuti, inv.
231, dosar 98/1933, f. 13.
29. Nota 13, p. 301; Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu
- ghid de oraş, Editura Sport - Thrism, Bucureşti, 1983,
p. 156.
30. ALEXANDRU (Şandor) LIUBA (10 septembrie 1875,
Măidan - mai 1906), studii la Măidan, Oravita,
Caransebeş, de sculptură la Munchen unde a obtinut
premiu. Realizator a unor valoroase busturi ale oame
nilor politici români, participant in 1906 la concursul
pentru monumentul de la Călugăreni. George Oprescu,
Stiri contemporane despre artele plastice în România între
1890-1909, în Analecta, voi. III, Bucureşti, 1946, p. 145;
George Oprescu, Sculptura statuară românească,
Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1954, p. 103; Florian
Tucă, Constantin Ucrain, Locuri şi monumente
paşoptiste, Editura Militară, Bucureşti, 1978, p. 191-192.
3 1 . RADu MOGA (?-?), studii artistice, carieră didactică
desfăşurând concomitent, in deceniile trei şi patru ale
secolului XX, o bogată activitate de sculptor. Lucrările
sale au fost integrate în forul public in localităti ca:
Lugoj, jud. Timiş, Arad, Sibiu, Sighişoara 1ămăveni,
jud. Mureş, Deva, Brad, Aninoasa, jud. Hunedoara ş.a.
Vezi Opere de artă lo liceul din Brad, text şi fotografie in
Universul, anul 55, nr. 142 din 26 mai 1938, p. 6; Virgiliu
Z. Teodorescu, Contribuţii documentare referitoare lo
activitatea sculptorului Radu Moga, în Corviniana, Acta
Musei Corviniensis, voi. II / 1996, p. 281-287.
32. A.N.-D.A.I.C., fond Uniunea Artiştilor Plastici, dosar

33.
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Abstract

Symbols ofhonoring dedicated to Andrei Şaguna
The author embarks upon a study conceming the way the contemporaries and successors ofAndrei Saguna have appreciated
throughout the years his contributions to the advancement of the Romanian nation, to the moral and cultural affirmation in the
nineteenth century context. In the mean time, he makes a presentation ofthe plastic art works - sculpture - which were dedicated
to this brilliant precursor by sleepingpartners and creators. Suggestions are made conceming the creation of new works to complete
this patrimony within the next few years.

Virgiliu Z. Teodorescu
Arhivist, Asociaţia Arhiviştilor,
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 29
Tel. 01/6847002
Bucureşti
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ELIE MIRON CRISTEA ŞI PREZENTAREA ACTULUI UNIRII
REGELUI FERDINAND
Kiriţescu fericitul moment: "La 12 - 13 decem
brie, o delegaţie ardelenească compusă din
episcopii Cristea şi Hossu, miniştrii Goldiş şi
Vaida, s-a prezentat la Bucureşti Regelui
Ferdinand şi i-a citit Actul Unirii, predându-i
stăpânire asupra pământului Ardealului şi
depunând la picioarele Tronului jurământul de
"
credinţă a patru milioane de români .5
În schimb, Constantin Argetoianu îi indica
greşit printre membri delegaţiei transilvănene
pe Iuliu Maniu şi Theodor Mihali. Cunoscutul
om politic evidenţia însă personalitatea acestor
luptători naţionali afirmând: "Noi pârliţii de
răgăţeni nu cunoscusem până atunci pe aceşti
oameni, decât de departe şi sub aspectul lor de
vajnici luptători ai ideii naţionale, de apostoli ai
unităţii neamului, îi socoteam cu toţii ca nişte
mucenici, neântinaţi de la care pe lângă Actul
Unirii aşteptam şi o primenire a moravurilor
"
noastre politice .6 Confuzia lui C. Argetoianu
este determinată de timpul destul de lung scurs
de Ia desfăşurarea evenimentelor şi punerea lor
pe hârtie de renumitul memorialist, ci şi de fap
tul că 1. Maniu a fost într-adevăr la Bucureşti la
scurtă vreme după plecarea delegaţiei arde
lene. Al. Marghiloman consemna de altfel lapi
dar în jurnalul său la 21 decembrie 1918:
"Maniu şi Vaida au sosit; iar episcopii Hossu şi
"
Cristea au plecat .7 Şi 1. G. Duca arată în
memoriile sale că: "Maniu nu a venit decât mai
târziu, pe la mijlocul lui decembrie, în
Bucureşti, ca să trateze în calitatea sa de
preşedinte al Consiliului Dirigent cu Brătianu
raporturile între Ardeal şi Vechiul Regat, până
la alegerile din care urma să iasă Consti
"
tuanta .8 Primul ministru a acceptat condiţiile
şefului guvernului transilvănean, fiind învinuit
că a cedat prea uşor în faţa liderului ardelean.
I.G. Duca a prezentat pe larg în amintirile
sale sosirea delegaţiei transilvănene în Capi
tală. El arăta că solia românească de peste
Carpaţi a ajuns la Bucureşti la scurtă vreme
după constituirea guvernului condus de Ion 1.
C. Brătianu. Duca menţionează apoi că a mers
la gară pentru a o întâmpina: "Ea se compunea
din doi clerici şi doi laici. Clericii erau episco
pul Miron Cristea al Cara nsebeşului reprezen
tând biserica ortodoxă şi episcopul Iuliu Hossu

În ziua de 2 decembrie 1918 în sala mare a
Tribunalului din Alba Iulia s-au întrunit cei 212
membri ai Marelui Sfat Naţional ales cu o zi
înainte. Cu acest prilej au fost desemnaţi şi
membrii delegaţiei care urmau să prezinte
Regelui Ferdinand şi guvernului de la
Bucureşti hotărârile Marii Adunări Naţionale
din 1 Decembrie. Ei erau: episcopul ortodox al
Caransebeşului Elie Miron Cristea, cel greco catolic de Gherla Iuliu Hossu, Vasile Goldiş şi
Alexandru Vaida Voievod, cărora li s-au alătu
rat Caius Brediceanu din Lugoj şi Mihai
Popovici de la Braşov, ambii secretari ai
Marelui Sfat Naţional. Martor al eveni
mentelor, Ion 1. Lapedatu afirmă în jurnalul
său că propunerile privind componenţa dele
gaţiei care trebuia să înmâneze Actul Unirii
Regelui Ferdinand s-au făcut la sfârşit: "Toată
lumea se grăbea spre ieşire. Am mai avut vre
mea să facem propunerile pentru o delegaţie
care să ducă Actul Unirii Ia Bucureşti. În dele
gaţie au fost aleşi Goldiş, Vaida, iar la propu
"
nerea mea Cristea şi Hossu . 1
La rândul său, Roman Ciorogariu, pe atunci
vicar, apoi episcop ortodox al Oradiei scria în
jurnalul său următoarele: "Patru soli: episcopii
Miron Cristea, Iuliu Hossu şi miniştrii Al.
Vaida şi V. Goldiş duc Actul Unirii Regelui.
Solii sunt oaspeţii Curţii Regale şi sărbătoriţi în
Bucureşti. Acolo departe, departe, la Bucu
reşti, soare, iar la noi se arată nori grei, veniţi
"
de Ia pusta Ungariei .2
Cei mai mulţi dintre contemporani au indi
cat această componentă Alexandru Marghilo
man, şeful Partidului Conservator - Progresist
consemna în notele sale politice că prezenţa lui
Al. Vaida a fost incertă deoarece o boală l-a
ţinut la pat "aşa încât se anunţa aproape
"
înlocuirea lui; e deodată restabilit .1 Al. Vaida
Voevod, deşi a fost printre solii Ardealului
veniţi în Bucureşti a descris în mod lapidar în
memoriile sale acest eveniment solemn: "Apoi
fiind trimişi la Bucureşti ca delegaţie a
Adunării de la Alba Iulia episcopii Dr. Iuliu
Hossu, Nicolae (Miron n.n.) Cristea, Vasile
Goldiş şi cu mine spre a preda M.S.Regelui
Fcrdinand Actul Unirii am fost n umiti miniştrii
fă rii. portofoliu : Ştefan C. Pop. V. Goldiş şi eu".'
T .a fel de succint a înfăţişat şi Constan tin

de la Gherla, reprezentând biserica unită.
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Laicii erau Al. Vaida Voevod şi V. Goldiş". Nu
era menţionat Cornel Comean secretarul lui
Miron Cristea, prezent şi el în capitala
României.
Cunoscutul om politic liberal făcea, în con
tinuare, câteva portrete pline de realism mem
brilor delegaţiei transilvănene spunând: "Pe
Miron Cristea îl cunoşteam demult, de la 1904,
când fusesem la serbările Asociaţiei în Sibiu.
Avea acum ca şi atunci un cap frumos, abia
încărunţit de ani, de zbuciumul lor. Pe Vaida
asemenea îl cunoscusem atunci şi îl văzusem de
mai multe ori de atunci încoace. Hossu cu
înfăţişarea sa tânără şi distinsă de preot catolic,
cult şi rafinat ne-a făcut tuturor o excelentă
impresie. Cât priveşte pe Goldiş, seriozitatea şi
modestia lui îi asigurau simpatia obştească. Ca
secretar al delegaţiei era Caius Brediceanu un
coleg al meu de la Sfintu Sava, încântat de a
regăsi atâţia cunoscuţi şi prieteni şi preocupat
să nu rătăcească voluminosul sul cuprinzând
pretiosul document al Unirii ".9
Actul istoric de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918 era caligrafiat pe un perga
ment frumos din piele de către un teolog din
Sibiu. Deşi prezintă în general obiectiv, 1. G.
Duca nu îl aminteşte pe un apropiat al lui
Miron Cristea, secretarul eparhial C. Comeanu,
care 1-a însoţit în acest voiaj.
Presa românească de toate orientările şi
culorile politice a primit cu deplină satisfacţie
venirea delegaţiei transilvănene, relatând cu
lux de amănunte sosirea înalţilor oaspeţi pre
cum şi acţiunile la care au participat. Ziarul
"Românimea ", organul de presă al Partidului
Conservator Democrat scria cu nedisimulată
bucurie şi mândrie un articol intitulat Sosirea
Ardealului în Capitală, că "De peste 300 de ani
vă aşteptăm" . Aluzia era clară fiind strâns
legată de personalitatea lui Mihai Viteazul,
făuritorul primei uniri a tuturor românmilor
din 1600. Oficiosul conservatorilor "takişti"
sublinia mai departe că "deşi a fost înnecată în
sângele eroului asasinat mişeleşte pe câmpia de
la Turda ", unirea este în fiecare inimă
românească" . 10
La rândul său, ziarul " Viitorul "oficiosul
Partidului Naţional Liberal adresa reprezen
tanţilor Ardealului traditionala urare: "Bine ati
ven it soli ai Transilvaniei care ne aduceţi

Viteazul, continua cu Horia, Cloşca şi Crişan,
sau cu Avram Iancu. El sublinia că aceşti eroi şi
mulţimea anonimilor a fost răzbunată deoarece
"putem striga fără teamă împreună cu noi pen
tru neamul nostru întregit, Carpaţii nu mai
există".ll
Cotidianul de mare tiraj, independent,
" saluta, de asemenea, sosirea dele
Universul
"
gaţiei transilvănene precizând că: "de când au
venit solii ardeleni trăim zile mari la
Bucureşti" .12
Trenul a ajuns în Capitală la 1/13 decembrie
1918, ora 5,35. Peronul Gării de Nord era
pavoazat sărbătoreşte, iar publicul era foarte
numeros. Nu lipseau de la ceremonia primirii
preşedintele Consiliului de Miniştri Ion 1. C.
Brătianu, membrii guvernului, generalul
Constantin Prezan, şeful Marelui Cartier
General Român, reprezentanţii Academiei
Române, membrii conducerii Ligii Culturale,
prefectul Poliţiei Capitalei, delegaţia Consili
ului Comunal în frunte cu inginerul Constantin
Hălăceanu, primarul Bucureştiului, ofiţerii
regimentului transilvănean cu nume simbolic
,,Avram Iancu", comandat de colonelul Bordan,
reprezentanţii Cercului Comercial Industrial.
Nu lipsea coloniei săseşti din Bucureşti în
frunte cu preşedintele acesteia, dr. Franck.
Trenul a fost întâmpinat de cei prezenţi pe
peronul gării cu urale şi ovaţii. Ziarul bucu
reştean "Dacia" relata în paginile sale primirea
emoţionantă şi entuziastă făcută delegaţiei
fraţilor de peste Carpaţi afirmând că: "Ochii
tuturor celor prezenţi în acest moment istoric
sunt plini de lacrimi".13 Din vagoane au coborât
Vasile Goldiş, şeful delegaţiei, Miron Cristea, 1.
Hossu, Al. Vaida, însoţiţi de Caius Brediceanu,
C. Comeanu şi Mihai Popovici.1' Primul i-a
îmbrăţişat pe rând pe solii Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului apoi a
spus: Iubiţi fraţi! În amintirea acelora care au
luptat şi luptă încă, în amintirea acelora care se
vor bucura de-a lungul veacurilor de roadele
zilelor de azi, vă zic bine aţi venit! ".
C. Hălăceanu a trecut, mai întâi în revistă
preocupările fraţilor din Regatul României în
decursul timpului pentru realizarea idealului
naţiona: "Fraţilor, zilele mari ale neamului
încep să se îndeplinească. Tara Românească
liberă, ajunsă la o stare de înflorire care-i adu

,

sese multe duşmănii, n-a pregetat să puic în
cumpănă to l ce se clădise până atunci pentru
realizarea Visului nostru al tuturor, Unirea
Neamului Românesc de pretutindeni" . Prima
rul Bucureştiului a omagiat în numele locuilo-

măreţia glasului unanim prin care voin�a
fraţilor de peste munţi s-a contopit cu dorinţa
celor de pc malul Dunării." Cunoscutul coti
dian liberal, făcea o trecere in revistă a unor
martiri ai neamului începând cu Mihai
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Elie Miron Cristea şi prezentarea actului Unirii regelui Ferdinand
acelaşi este "o pretenţie a istoriei şi o cerinţă a
civilizaţiei omeneşti ". V. Goldiş îşi motiva afir
maţiile prin faptul că poporul român "de la
zămislirea sa şi până astăzi a rămas unul şi
etniceşte nedespărţit, posedând în aceleaşi
margini geografice pământul Daciei lui Traian".
Cunoscutul om politic şi de cultură reitera,
în continuare, că " Unirea tuturor românilor
într-un singur stat este o pretenţie a civilizaţiei
omeneşti", întrucât după opinia sa "Progresul
acestei civilizaţii pretinde comunicarea naţiu
nilor într-o unire de ordin social superior care
să asigure libertatea, dreptatea deopotrivă pen
tru toate naţiunile mici şi mari ". În caz contrar,
cu naţiunile rupte politiceşte în bucăţi" această
comuniune a naţiunilor este o imposibilitate".
Fruntaşul P.N.R. bazându-se pe argumente
solide, pertinente, trage concluzia că prin
împlinirea idealului naţional se rectifică o mare
greşeală a istoriei. V. Goldiş mergea cu argu
mentaţia mai departe deoarece vedea în înfăp
tuirea României Mari realizarea unui stat care
să asigure "egalitatea condiţiilor de viaţă pen
tru toţi indivizii, care o alcătuiesc, pe de altă
parte ea va trebui să se intemeieze pe principiul
egalei îndreptăţiri a neamurilor" . El exprimă
astfel punctul de vedere al P.N.R. Oratorul
atrăgea atenţia celor prezenţi la solemnitate că
actul de la 1 Decembrie 1918 s-a realizat cu
multe sacrificii de către numeroase generaţii.
Goldiş aducea apoi un fierbinte omagiu lui
Ferdinand socotindu-1 un "Rege Mare care a
înţeles chemarea sfântă a istoriei şi s-a făcut
luceafăr conducător al sufletului românesc" . El
asigura pe şeful statului român de credinţa şi
fidelitatea celor patru milioane de români din
Transilvania, Banat şi Tara Ungurească care
"oţeliţi şi tari în credinţă ca stânca dulcelui
Ardeal strigă astăzi în extaz de fericire:
Trăiască Majestatea Sa Regele Ferdinand 1!
Trăiască Majestatea Sa regina Maria!; Trăiască
Scumpele Odrasle ale Dinastiei Române! ;
Trăiască fericită în veci România Mare! " .
În continuare a luat cuvântul episcopul Elie
Miron Cristea, care, la rândul său, a omagiat pe
monarhul tuturor românilor: "iar acum ne-a
învrednicit Dumnezeu să avem un mare rege
( . . . ), care a suferit împreună cu noi şi care
plânge cu noi de fericirea ce ne-a ajuns şi la
venirea căreia aşa de mult ai conlucrat, împre
ună cu adora ta noastră regină" .16

rilor bătrânei urbe din toată inima pe fraţii de
peste Carpaţi care au adus hotărârea de Unire:
"Oraşul Bucureşti salută cu dragoste adâncă pe
fraţii iubiţi care aduc cuvântul de dragoste şi de
unire de peste Carpaţi. El vă zice din toată
inima: Fiţi bineveniţi şi binecuvântaţi! ".
Elie Miron Cristea a răspuns în numele dele
gaţiei transilvănene. Episcopul de Caransebeş
reliefa că a venit de mai multe ori în România
liberă: "De multe ori am călcat acest pământ
sfânt al patriei mame. Am venit aici mânaţi de
o necesitate sufletească, ca întorşi acasă să
putem rezista împilărilor asupritorilor noştri" .
Viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
îşi exprima, în continuare, bucuria că "visul de
veacuri al Neamului nostru se împlineşte ( . . . ) şi
aducem, totodată, salutul nostru al celor patru
soli, cari': avem mandatul Naţiune române sub
jugată până ieri de a închina întreg pământul
nostru strămoşesc patriei mame" . Tot cu acest
prilej, Elie Miron Cristea a mulţumit fraţilor
din regat pentru sprijinul permanent şi nepre
cupeţit acordat românilor transilvăneni: "Cu
sentimente de adâncă şi veşnică recunoştinţă
pentru tot ce ati făcut pentru noi, atât acum, cât
şi în cursul veacurilor trecute - începând cu
voevodul Ştefan cel Mare, Radu cel Mare,
Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu şi
Carol 1 dăm mulţămită milostivului Dumneze,
pentru că pe noi, cei din generaţia de azi,
ne-am învrednicit să trăim cele mai măreţe zile
din întreaga viaţă de aproape 2.000 de ani a
naţiunii noastre ( . . . ). Să trăiţi, fraţilor dezro
bitori din patria mamă! Să trăiască Majestatea
Sa Regele Ferdinand 1 acum al tuturor
românilor! " Y
A doua zi a avut loc un Tedeum la Mitropolie,
iar după terminarea serviciului religios, publicul
prezent la ceremonie a salutat pe reprezentanţii
Transilvaniei cu mare entuziasm. În jurul orelor
12 la Palatul Regal, unde delegaţia era găzduită,
în marea sală a tronului s-au desfăşurat festi
vităţile primirii Actului Marii Uniri.
Discursul omagial a fost rostit de Vasile
Goldiş, care a arătat că românii din Transilva
nia, Banat şi Tara Ungurească au decretat la
Alba Iulia în istorica zi de 18 noiembrie 1
1 Decembrie 1918 Unirea lor şi a acestor teri
torii cu Regatul Român. Vorbitorul a subliniat
că prin această unire realizată după cea a
Basarabiei şi cea a Bucovinei "s-a împlinit visul
ut: o

mie de ani al Neamului Românesc: Unirea
singur stat al tuturor românilor".

Al. Vaida a dat citire şi a înmânat Regelu i
Ferdinand rezoluţia votată de Adunarea
Naţională de la Alba Iulia, d up ă care a unnat
intervenţia şefului statului român. Acesta a

într-un

Marele tribun a atras atenţia că actul înfăpt1,1 it

la Alba Iulia are un caracter legitim,

dar

în
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adus la cunoştinţa celor prezenţi că primeşte cu

ne-aţi adus şi această ultimă piatră a clădirii
"
care încoronează marea operă de Unire .

profundă gratitudine " hotărârea fraţilor noştri
de peste Carpaţi de a săvârşi unitatea naţională

Şeful statului român aducea de asemenea, un

a tuturor românilor şi declar pe veci unite în

fierbinte omagiu armatei române, vitejiei osta

Regatul Român toate ţinuturile locuite de
"
români de la Tisa până la Nistru . Suveranul îşi

şilor români pe câmpul de luptă, exprimându-şi
încă o dată recunoştinţa faţă de cei care au lup

îndrepta acum gândurile către cei care cu sân

tat şi au murit pentru Unire. Vorbitorul nu i-a

gele lor au clădit noul temei al dezvoltării noas

uitat nici pe aliaţi care "prin sprijinul lor necon

tre naţionale. Ferdinand era optimist în ceea ce

tenit au fost şi sunt colaboratorii noştri preţioşi

priveşte democratizarea vieţii politice inter

la realizarea visului nostru secular şi car prin

naţionale afirmând că "vom răspunde, toto
dată, simţămintelor aliaţilor noştri alături de

victoria lor au contribuit atât de mult ca să
putem trăi momentele măreţe ale prezentului".
În final, Regele Ferdinand chema pe toţi

care am luptat pentru marea cauză a dreptăţii
"
şi a libertăţii în lume .17

românii la unitate şi coeziune. Monarhul afir
ma că se impune ca opera zidită cu atâta trudă şi

După şedinţă, Ionel Brătianu a oferit un

sacrificii "să o păstrăm cu sfinţenie, să o întărim,

banchet

înalţilor oaspeţi transilvăneni la
"
hotelul " Bulevard , iar seara regele a dat un

ca să o întărim, ca să o putem lăsa mai măreaţă,
"
mai puternică generaţiilor viitoare .19 Potrivit lui

dineu de gală Palat. La dejun au fost prezenţi

alături de politicieni şi o serie de oameni de

Elie Miron Cristea, cu această ocazie, Ferdinand

ştiinţă şi cultură, savantul Petru Poni, scriitorul

a avut o discuţie cu Dr. Cornel Corneanu, secre

V.

tarul episcopului Bănăţean căruia i-a precizat

Antonescu. În toastul său, conducătorul P.N.L.

"Să nu vă supăraţi, dar pe Prea Sfinţitul de la
"
Caransebeş vi-1 luăm în curând .211 Era desigur

Radu

D.

Rosetti,

artistul

dramatic

a subliniat satisfacţia unanimă generată de
acest eveniment epocal, aşteptat cu înfrigurare

o aluzie la numirea lui Elie Miron Cristea ca

1.1. C. Brătianu a afirmat că

Mitropolit primat al României, lucru care se va

de atâtea generaţii.

"sunt în viaţa unui neam clipe de fericire atât
de mari, încât ele răscumpără veacuri întregi de

realiza nu după multă vreme.

suferinţă. Bucuria noastră nu este bucuria unei

transilvăneană a depus în semn de aleasă

În ziua de

3/16

decembrie

1918,

delegaţia

singure generaţii, ea este ( . . . ) a întregului

recunoştinţă pentru făuritorii Marii Uniri o

popor român, care de sute de ani a îndurat

coroană de flori la statuia lui Mihai Viteazul şi

suferinţele cele mai crude fără să-şi piardă
"
credinţa sa neclintită în sosirea acestei zile .18

o alta la monumentul cărturarului ardelean

Gheorghe 1. Lazăr două figuri luminoase, care

La dineu! dat în onoarea delegaţiei ardelene

au luptat cu mintea şi cu spada pentru înfăp

de către Casa regală, regele Ferdinand a rostit

tuirea României întregite.21

un scurt discurs în care a urat din adâncul sufle

Piaţa Universităţii din Bucureşti a fost mar

tului "bine aţi venit în zidurile acestui palat care
a fost martorul celor mai mari evenimente din
"
istoria modernă română . Suveranul a subliniat

toră a unei grandioase manifestaţii. Publicul
sosit în număr mare purta drapele tricolore.
Erau prezenţi în istorica piaţă mii de oameni:

faptul că în opera de înfăptuire a României

Elevi ai şcolilor primare, ai liceelor " Mihai
"
"
Viteazul , "Dimitrie Cantemir , " Gheorghe
"
Lazăr", Sfintul Sava , însoţit de profesori şi

Mari au existat numeroşi bărbaţi care au ţinut
sus stindardul ideii naţionale, au dus "barca

părinţi. De asemenea nu lipseau studenţii care

românismului prin toate vijeliile vremurilor
până la limanul dorit, unde de atâtea trude,

au activat pentru făurirea unităţii naţionale, sol

atâtea suferinţe culegeau roadele binemeritate
"
ale unei lupte seculare. Ferdinand arăta, în

daţi şi ofiţeri. Atmosfera era entuziastă, de

continuare, că realizarea clădirii măreţe ce

copul Elie Miron Cristea. El a subliniat că

deplină satisfacţie. Cu acest prilej a vorbit epis
românii au hotărât la Alba Iulia în unanimitate

începuse Mihai Viteazul "pe care generaţii

întregi apoi au visat-o", este rezultatul acţiunii
celor care "în toate colţurile unde sună dulcele
grai românesc, au pus sufletul şi puterile lor în

că vor "unirea pământului strămoşesc cu patria
mamă".22 În continuare a luat cuvântul primarul
C. Hălăceanu care a evidenţiat faptul că idealul

românilor evidenţia fa..p t ul că după unirea
Basarabiei si a Hucovinei cu România "mai

atât de noi, cei de aici, cât şi de voi de dincolo".2l
În numele studenţimii b ucu reştene a vorbit

desăvârşirii uni tăţi i a fost slujit "fără contenire

serviciul idealului na tional". Regele tuturor

doctorandul in litere Vasile V. Haneş, care a
exprimat în cuvinte emoţionante bucuria unirii

lipsea o piatră din cele mai scumpe: Ardealul
cu ţinuturile din Ungaria locuite de rom âni . Azi
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depline, angajându-se în numele studenţimii să
păstreze şi să apere măreţul act de Ia Alba Iulia
din 1 Decembrie: "În numele tineretului univer
sitar salut solia Ardealului izvorul naţionalităţii,
al graiului strămoşesc şi al ideii de unire şi frăţie
"Jurăm că vom lucra la înălţarea neamului unit
cu fraţii noştri din Ardeal" . Vorbitorul a relevat
rolul acestei provincii în cadrul României şi a
asigurat pe cei prezenţi "în faţa acestui simbol al
credinţei noastre de a lupta cu toată dragostea
şi viaţa noastră pentru înălţarea neamului, pen
tru cimentarea sufletească a tuturor românilor,
pentru egalitate şi onestitate" .24
În numele guvernului român a vorbit minis
trul liberal 1. G. Duca, care adresându-se
solilor transilvăneni a spus: "Înapoiaţi-vă acasă
şi spuneţi bucuria ce ne copleşeşte la auzul
veştii ce ne-aţi adus" , căci "ceea ce a înfăptuit
Mihai Viteazul pentru o clipă se înfăptuieşte
azi pentru vecie" . Referindu-se Ia viitorul ţării,
cunoscutul om politic a arătat necesitatea de a
munci laolaltă pentru a aşeza România pe
temelii largi, democratice. EI a exprimat, toto
dată, "încrederea nestrămutată că România va
putea să ocupe locul ce-l merită şi-i este hărăzit
între popoarele lumii" .25
În piaţa Universităţii s-a încins o imensă
horă în care s-au prins pe lângă sute de cetăţeni
aflaţi aici, soldaţi români şi francezi din
Regimentul 4 Infanterie. După această gran
dioasă manifestaţie, miile de oameni s-au
deplasat în Piaţa Palatului unde a fost elogiată
familia regală şi se încinge o imensă horă. Tot
în onoarea delegaţiei ardelene, studenţii au
organizat un mare spectacol în sala Teatrului
Naţional. La Primăria Capitalei a avut loc, de
asemenea, un banchet în cinstea solilor
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Mara
mureşului. Cu această ocazie au vorbit între
alţii profesorul universitar Dimitrie Onciul şi
Al. Vaida Voevod.26
Personalul delegaţiei transilvănene nu s-a
limitat numai Ia acţiunile menţionate. În
numele generalului Alexandru Averescu, preşe
dintele Ligii Poporului, principalul său colabo
rator, Constantin Argetoianu a făcut o vizită
delegaţilor ardeleni şi le-a oferit un dejun.
Rememorând evenimentul peste ani, acesta din
urmă nota în jurnalul său următoarele: "Acolo
m-am dus să le fac o vizită, însărcinat de gene
ralul Averescu, să-i poftesc la o masă, care fără
să fie o masă intimă, nu avea caracterul unei

familia Brătianu, fiind opriţi la dejun. Potrivit
unei membre a acestei mari şi istorice familii,
Sabina Cantacuzină, întâlnirea a fost emoţio
nantă deoarece: "La sfârşitul mesei, episcopul
dr. Miron Cristea făcu mamei o prea frumoasă
cuvântare, amintind veneraţia ce Transilvania
avea pentru numele Brătianu începând cu tatăl
în 1848, 1859, 1866, 1877 şi cimentată cu fiul
prin înfăptuirea României Mari" . Cunoscuta
memorialistă sublinia că a doua zi s-a făcut o
procesiune la statuia lui Brătianu, s-au rostit
discursuri şi s-a jucat Hora Unirii împrejurul
statuii şi în curtea palatului: " În acele momente
de însufleţire, aceste gesturi erau mişcătoare
( . . . ). Ardelenii au plecat cu făgăduiala noastră
de a le întoarce vizita la Paşte în Transilvania" .1JI
Delegaţia ardeleană sosită la Bucureşti a
refuzat potrivit lui Nicolae Iorga "banchetul
Academiei Române, din cauza atitudinii
majorităţii acesteia în timpul războiului. Un
banchet îl oferă Liga Culturală, şi cu 1.
Grădişteanu şi 1. Brătianu" .29 Ea a fost primită
în acele zile şi de generalul Henry M.
Berthelot, comandantul trupelor aliate de la
Dunăre şi şef al Misiunii militare franceze în
România. Generalul francez a spus cu această
ocazie între altele: "Martiriul românilor din
Transilvania îmi este deplin cunoscut. O
dragoste deosebită mă leagă de D-voastră şi vă
asigur de tot sprijinul şi concursul în vederea
aşezării definitive a României Mari".30
Întâlnirea este confirmată de Caius
Brediceanu într-o scrisoare expediată din Sibiu
în 12/25 decembrie 1918 lui Valeriu Branişte.
Autorul mesajului îl informa pe omul politic
bănăţean că "Azi m-am întors din Bucureşti,
unde am dus eu Actul Unirii la toţi factorii de
însemnătate. Am discutat chestia Banatului
chiar cu Berthelot" .31
La rândul său, generalul Radu R. Rosetti, pe
atunci colonel şi ofiţer de legătură pe lângă
misiunea Berthelot consemna în jurnalul său la
3/16 decembrie 1918 că: "Dimineaţa am o
întrevedere (Ia Palatul Regal, unde sunt găz
duiţi) cu episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu
cum şi cu domnii Al. Vaida Voevod, V. Goldiş şi
C. Brediceanu, după iniţiativa acestuia din
urmă". El sublinia că le-a înfăţişat situaţia
generală "şi mai ales a noastră în Occident.
Insist asupra nevoii acţiunii comune cu şvabii
din Banat. Informat fiind de greutăţile ce le fac
pentru viitoarele relaţii dintre regat şi Transil
vania insist asupra nevoii ca ea să se înţeleagă
cu cei de aici în privi n ţa constitutiunii vii
toare ".32 De ac;cmenea, potrivit ziarului francez

manifestări na�ionalc şi patriolice"Y

Solii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
fnst primiti tot acum de

Maramureşu lui au
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de mare tiraj " Le Temps" din 12 ianuarie 1919,
delegaţia română din Transilvania şi Banat,
care a venit să înmâneze regelui actul unirii, a
fost primită la Bucureşti de ministrul Franţei,
Saint Aulaire, care a asigurat-o că ţara sa va fi
recunoscătoare României. Diplomatul Francez
a spus că: " Franţa nu va uita niciodată că atunci
când germanii bombardau Verdunul (intrarea)
României (în război) a pus Franţa la adăpost
de un mare pericol. Misiunea a fost primită şi
de ministrul Statelor Unite, care a asigurat-o că
aspiraţiile poporului român se vor realiza" .33
Festivităţile prilejuite de prezentarea de
către delegaţia Transilvaniei şi Banatului a
Actului Unirii au fost primite cu vie satisfacţie
de numeroase asociaţii şi societăţi profesio
nale. Profesorii secundari întruniţi în ziua de
2!15 decembrie 1918 în cadrul " cercului" lor
din Capitală au adresat o scrisoare lui Miron
Cristea în care îl rugau să primească el " şi
tovarăşii săi soli ai Transilvaniei salutul lor plin
de bucurie şi nădejde" . Gh. Bogdan Duică care
semna acest document în calitate de preşedinte
al Cercului le mulţumeşte membrilor delegaţiei
"că ne-aţi adus cu voi tot sufletul Ardealului. Îl
cunoaştem: l-am dorit şi fericiţi îl primim ca
întregire a fiinţei noastre" .
Cunoscutul profesor universitar îl asigura pe
Miron Cristea şi pe colegii săi că profesorii
secundari ai Vechiului Regat "se vor devota cu
ardoare cultului unităţii sufleteşti a neamului
nostru " .34 La rândul său, profesorul Constantin
Rădulescu-Motru, preşedintele Societăţii
Române de Filosofie şi Marin Stefănescu în
calitate de secretar al acestui organism semnau
o scrisoare la 7/20 decembrie 1918 adresată lui
Elie Miron Cristea. Semnatarii depeşei îşi
exprimau deplina satisfacţie faţă de împlinirea
idealului naţional prin revenirea mai întâi a
Basarabiei, apoi a Bucovinei şi în final a
Transilvaniei la patria mamă. Ei precizau că:
"de la sosirea voastră, scumpi soli ai Ardealului
şi Banatului viaţa nu mai este a unui neam
necăjit, căci unitatea tuturor românilor s-a
desăvârşit prin voi, ea este a unui neam mân
dru, fericit că este voinic a-şi da prinosul sufle
tului său naţional, culturei generale a omenirii,
ceea ce a fost totdeauna idealul său suprem" .
C. Rădulescu-Motru si M. Stcfăncscu subli 

Stefan Greceanu din Bucureşti îi scria lui Elie
Miron Cristea la 5/18 decembrie 1918 urmă
toarele: " În aceste frumoase zile în care întrea
ga suflare românească sărbătoreşte în Capitală
pe vrednicii soli ai Ardealului ( . . . ) urmez cu
cea mai vie însufleţire înaintarea neamului nos
tru spre îndeplinirea idealurilor sale şi împăr
tăşesc bucuria adâncă care se manifestă în
solemnităţile publice la care aţi luat parte ".36
La rândul ei, opinia publică din laşi a
urmărit cu viu interes evoluţia evenimentelor.
Astfel, ziarul " Opinia" din 6 decembrie 1918 a
publicat informaţii privind vizita în Bucureşti a
delegaţiei transilvănene: " Visul mult aşteptat a
fost întruchipat. Unirea Transilvaniei şi a celor
lalte provincii româneşti din Tara Ungurească
este astăzi un fapt împlinit. În capitala ţării au
sosit soli de peste Carpaţi şi s-a pecetluit defi
nitiv Unirea ( . . . ). Idealul odinioară abia
întrezărit îl vedem aievea astăzi. Trăiască
Unirea! " .37
Ecouri favorabfle a avut înmânarea Actului
Unirii Transilvaniei cu România şi în Banat
unde ziarul " Lumina" , care apărea la Caran
sebeş informa cititorii că în fruntea soliei tran
silvănene s-a aflat Prea Sfinţia Sa părintele
episcop Dr. Elie Miron Cristea, însoţit de Dr.
Cornel Corneanu în calitate de secretar consis
torial. "După o absenţă de peste două săp
tămâni - conchidea ziarul bănăţean - Prea
Sfinţia Sa s-a reântors cu un tren special. Luni
la reşedinţa sa a fost primit cu. adevărată
dragoste frăţească" .38
Primirea făcută de fii Banatului la revenirea
pe meleagurile bănăţene era expresia recu
noştinţei locuitorilor acestor plaiuri pentru
contribuţia înaltului ierarh al bisericii ortodoxe
române la înfăptuirea idealului naţional.
La rândul său, Regele Ferdinand a omagiat
lupta lui Elie Miron Cristea pentru realizarea
României Mari, oferindu-i drept recompensă
cordonul şi medalia Marii Cruci a Coroanei
României. Nu a fost uitat nici secretarul con
sistorial Cornel Comean, căruia 1 s-a înmânat
insigna de ofiţer al Coroanei României.
Ziarul " Lumina" se asociază cu multă
dragoste la urările de bine ale celor care văd în
această înaltă distincţie revărsarea răsplatei
bincmcritate
pentru aci ivit a t ea m ănoasă
desfăşurată de Prea Sfinţia Sa şi de redactorul
nostru in ogorul neam u lu i româncsc".39
Festivităţilc prilejuite de sosi rea în capitala
României a delegatiei Transilvaniei şi Bana
tului au avut o încărcătu ră emoţională deose
bită. Ele s-au d esfăşu rat in condiţii d i ficile de

niau, î n final, că Societatea română d e filosofie
"nu poate să nu vă aducă omagiile sale de
vecinică recunoştinţă că aţi desăvârşit sfâ ntu l
nostn1 vis: Unin.:.a tuturor românilor"." Nume

roşi

particulari au salutat in mesajele lor pe
Transilvan iei şi Ranatului. Puiu

reprczc n ta n l i i
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Elie Miron Cristea şi prezentarea actului Unirii regelui Ferdinand
după primul război mondial când situaţia
populaţiei era destul de grea, iar mişcările
socialiste de inspiraţie bolşevică cunoşteau o
creştere considerabilă. Aceste manifestaţii au
descătuşat energii şio au produs o vie satis
facţie în opinia publică. Marea absenţă a aces
tor acţiuni patriotice a fost Regina Maria, care
a adus o contribuţie importantă la realizarea
idealului naţional. Ea era ţintuită în pat de o
gripă foarte puternică spaniolă care a secerat
atunci în lume milioane de vieţi omeneşti.
La 13/26 decembrie 1918, după ce şi-a
înfrânt boala, ea nota cu vădită amărăciune în
jurnalul său că organizatorii "Au fost nevoiţi să
dea marele banchet pentru soldaţi fără mine,
să-i primească pe transilvăneni fără mine,
multe au fost făcute fără mine" .40
Epidemia de gripă care contaminase şi pe
Regină a fost consemnată şi de 1. G. Duca în
jurnalul său, unde afirma că " Regina contrac
tase boala vizitând nişte soldaţi francezi la spi
tal şi fusese mai multe zile între viaţă şi moarte.
Medicii susţineau că numai admirabila consti
tuţie o scăpase de la moarte" .'1
Primirea delegaţiei transilvănene la Bucu
reşti a fost deci un moment solemn demon
strând că atât factorii politici cât şi opinia pu
blică erau alături de fraţii de dincolo de Carpaţi.
La 1 1/24 decembrie 1918, Ion I. C. Brătianu
înainta Regelui raportul referitor la decretul
lege pentru Unirea Transilvaniei cu România,
în care se preciza că de un secol " neamul româ
nesc tinde spre unitatea lui " . Totodată se
menţiona că România a participat la războiul
mondial " pentru dezrobirea fraţilor noştri
asupriţi" . Acest ideal s-a înfăptuit căci
"Basarabia şi Bucovina s-au unit cu patria
mamă, iar peste Carpaţi, România, care împre-

ună cu noi de atâta vreme aşteptau ceasul
întregirii neamului îndată ce şi-au putui spune
gândul au proclamat prin Adunarea Naţională
de la Alba Iulia Unirea cu Tara. În consecinţă,
Ion I.C. Brătianu preciza : " Unirea aceasta în
ziua când marii noştri aliaţi sunt învingători
izvorăşte din puterea de viaţă a poporului
român, din vitejia ostaşilor noştri şi din voinţa
hotărâtă a românilor de pretutindeni! " .
Marele om politic sublinia că noile condiţii
istorice impun cu necesitate " desfiinţarea
graniţelor nedrepte şi nefireşti şi statornicirea
statelor după principiile naturii" . Şeful P.N.L.
preciza că " neamul românesc nu poate trăi
despărţit şi numai prin unirea laolaltă a tuturor
fiilor lui îşi poate îndeplini cu folos pentru
omenire şi cu strălucire pentru el misiunea civi
lizatoare în această parte a Iumii" .42
Prin decretul lege ce va fi semnat se cons
finţeşte voinţa adunării Naţionale de Ia Alba
Iulia înscriindu-se în istoria României cel mai
mare act, pentru care au luptat şi s-au jerfit
multe generaţii de români. Decretul de Unire a
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului
şi Maramureşului Ia România a fost remis în
Bucureşti de către Regele Ferdinand Ia 1 1/24
decembrie 1918.43 La Paris, delegaţia României
a acţionat pentru recunoaşterea internaţională
a desăvârşirii unităţii naţionale, a actelor
plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba
Iulia.
Primul Parlament al României întregite ales
în noiembrie 1919 prin vot universal şi format
din reprezentanţi ai tuturor provinciilor
istorice româneşti a confirmat, la rândul său,
înfăptuirea MariiUniri.44 Basarabia, Bucovina
şi Transilvania s-au integrat treptat şi organic în
cadrul statului naţional unitar român.
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OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU ŞI
RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE A NEAMULUI
La 1 mai 1915, Octavian C. Taslăuanu, aflat
în Sanatoriul din Mehadia, pentru a-şi reface
sănătatea şubrezită de pe urma celor trei luni
de război, în linia întâi, în Galiţia, ca ofiţer al
armatei austro-ungare, a trecut munţii în
România, stabilindu-se la Bucureşti, alăturân
du-se celorlalţi ardeleni în acţiunea concen
trată pentru a determina Guvernul României
de a intra în război, alături de Antanta, pentru
eliberarea Ardealului.
Activitatea desfăşurată în perioada neutra
lităţii României (1914-1916) şi apoi cea din
primele luni de război, a fost prezentată de
scriitor în primul volum din ciclul memorialistic
"
" Sub flamurile naţionale , apărut la Editura
Miron Negru din Sighişoara (1935). Celelalte
trei volume au rămas în manuscris, nefiind
tipărite nici în prezent. Ele poartă următoarele
subtitluri: voi. II " La Corpul WAnnată Oneşti':
voi. III " Corpul voluntarilor ardeleni şi bucovi
neni " şi voi. IV "Activtatea românilor emigranţi
din Austro-Ungaria, la laşi" . Toate cele trei
volume rămase în manuscris au o valoare
deosebită pentru istoria naţională, cuprinzând
date şi documente ale unui participant direct la
evenimentele petrecute într-o perioadă istorică
deosebit de frământată şi de importanţă capi
tală pentru poporul nostru.
În comunicarea de faţă ne vom ocupa numai
de volumul al II-lea, " La Corpul W Annată
Oneşti ", mai ales din două motive: în primul
rând, pentru că memorialistul s-a aflat, timp de
"
un an, prins direct în acea horă a războiului,
"
când Armata Română era angajată într-o con
fruntare pe viaţă şi pe moarte cu invadatorii
germani şi austro-ungari; în cel de-al doilea
rând, fiindcă a avut marea şansă de a se afla sub
comanda directă a unuia dintre marii coman
danţi, generalul-erou Eremia Grigorescu.
Volumul acesta de memorii este cu atât mai
valoros cu cât autorul declară cu sinceritate:
"În aceste note nu cruţ pe nimeni, nici pe mine.
Spun adevărul înreg asupra oamenilor şi eveni
mentelor, aşa cum s-au văzut şi simţit pe front ". '
Mutat de la Comandamentul Diviziei a VII-a,
uncte fusese mutat prin Ordinul 321 al M.C.G.,

Taslăuanu şi-a luat în primire postul de şef al
biroului de informaţii la data de 21 februarie
1917, când s-a prezentat colonelului Eremia,
şeful statului major, precum şi generalului
Eremia Grigorescu, comandantul Corpului IV
Oneşti.
Cu toate că nu prea ştia multe despre ceea
ce trebuia să fie un birou de informaţii al unui
corp de armată, conştiincios şi ordonat, cum
era, Taslăuanu şi-a propus ca în cel mai scurt
timp să ştie totul despre activitatea de infor
maţii militare şi să facă din biroul pe care îl
conducea un model pentru toată Armata a Il.a.
Aşa că s-a pus pe treabă. Mai întâi, a studiat
temeinic tot ce a putut găsi în legătură cu activi
tatea de informaţii militare. Apoi şi-a întocmit
un plan de activitate şi a căutat oameni pentru
completarea schemei de încadrare. " Lucrez
până ce cad jos de oboseală. Simt că trebuie să
înving greutăţile, care cer încordare şi nervi. Îmi
adun toate puterile şi caut să le înving': notează
Taslăuan.
La puţine zile, în 28 februarie avea ocazia
să-şi înceapă activitatea prin interogarea a doi
prizonieri, doi unguri din regimentele 5 şi 7
husari, care i-au declarat că se moare de foame
în tranşee. Unul, originar din Kecskemet, când
a auzit că Ungaria se va împărţi, iar graniţa cu
România va fi pe Tisa, s-a înroşit "ca o căprioară
şi declară mânios: decât să piardă Ungaria un
petec de pământ, mai bine să piară toţi ungurii!"
La 7 martie "adie vânt de primăvară", scrie
Taslăuanu. Adia şi asupra naturii, dar şi a sufle
tului său răvăşit în urma morţii tinerei şi fru
moasei sale soţii, Adelina Olteanu-Maior, cu
care se căsătorise fulgerător la Sibiu (Adelina
trebuia să fie soţia prietenului său, Octavian
Goga).2
În ziua de 14 martie 1917, după ce s-a întors
din linia întâi, de unde a observat poziţiile
inamice, col. Eremia l-a informat că peste
puţină vreme generalul Eremia Grigorescu va
fi chemat la comanda Armatei a II-a.
În 19 ma1tie s-a întors din linia întâi o brigadă
din Divizia a VIII-a, cea care a purtat greul
bătăliei de la Oituz (oct. 1916), condusă de

IV Armată Oneşti, abia înfiinţat
(Ord i n u l 2059 al M.C.G.), Octavian C.

ostaşi se rcazemă celebrele vorbe ale gen.emb�lu.i·
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Inamicul nu stătea nici el cu mâna în sân,
când era vorba de acţiuni de spionaj. Astfel,
într-o bună zi soldaţii români au prins trei ţărani
români din Covasna: Ion Olteanu, Ion Papuc şi
Dumitru Lungu, ameninanţaţi cu spânzură
toarea, ei au fost obligaţi să se deplaseze în
spatele frontului românesc spre a face spionaj.
Alte însemnări ale lui Taslăuanu se referă la
starea de anarhie de care era cuprinsă tot mai
mult armata rusă, în urma evenimentelor
petrecute în Rusia. .,Ruşii împodobiţi cu
cocarde roşii, manifestă şi cântă pe străzi. Nu
salută şi nu se feresc din calea ofiţerilor
români(. . . ). ComandantulAnnatei a IX-a rusă a
plecat dând un ordin de zi care spune: plec din
fruntea annatei pe care nu o mai pot conduce.
Divizii întregi nu sunt dispuse la ofensivă, ci vor
să stea pe loc până la încheierea păcii. Pe front,
ostaşii ruşi fratemizează cu inamicul! "
Haos şi în capul politicienilor basarabeni. La
4 mai Oct. C. Taslăuanu a fost vizitat de un
oarecare avocat basarabean, Murafa, care se
declara lider al basarabenilor de peste Prut. El
l-a informat pe Taslăuanu că îi organizează pe
basarabeni în regimente, la Odesa, iar comite
tul moldovenilor va proclama autonomia
Basarabiei, la care urmau să se alipească apoi
celelalte provincii istorice româneşti: Munte
nia, Moldova, Bucovina şi Transilvania, spre a
forma o federaţie, condusă de Basarabia! "Mă
uit la el, ca să mă conving dacă nu-i ţicnit " !,
scrie Taslăuanu.
Un alt moment deosebit are loc în ziua de 6
mai, când generalul francez Berthelot, şeful
misiuni militare franceze, a decorat o parte din
ofiţerii şi militarii Corpului IV, care s-au distins
în luptă. A urmat apoi parada militară şi
banchetul dat în cinstea generalului francez şi a
celor decoraţi.
La începutul lunii mai, Taslăuanu a luat
cunoştinţă despre primele acţiuni privitoare la
organizarea Corpului voluntarilor ardeleni şi
bucovineni, prizonieri în Rusia, acţiune la care
se gândise şi el chiar înainte de a fi pe front.
Sosirea primului eşalon de voluntari i-a produs
o mare bucurie: .,E un moment istoric, în faţa
căreia întreaga mea fiinţă vibrează de emoţie.
Pentru prima dată s-au adunat muntenii,

mândru, sever, dar cu ochii plini de duioşie. Dă
ordin să defileze pentru ca privirile lor să se întâl
nească cu cele ale şefului lor(. . . ). Cu hainele
mânjite şi zdrenţuite, dar cu sufletul cald, defilau
mândri că şi-au îndeplinit datoria către ţară. 'Il
În aceeaşi noapte s-au dat lupte grele pe tot
frontul Diviziei a VII-a. Patrulele inamice au
ajuns la gardul de sârmă ghimpată, dar au fost
respinse.
In 22 martie, regele Ferdinand a inspectat
trupele din Divizia a VIII-a, la Răcăciuni.
Adresându-se soldaţilor, le-a spus: ., V-aţi apărat
pământul cu vitejie şi să ştiţi că pământul pe care
l-aţi apărat va fi al vostru. � dau cuvântul meu
de rege!". După cum se ştie, regele şi l-a ţinut,
prin reforma agrară din 1921, ţăranii au fost
împroprietăriţi cu peste 6 milioane ha.
Câteva însemnări din 27 martie se referă la
situaţia precară în care se găsea Armata
Română: Unii dintre soldaţi poartă cască
franceză, tunică rusească şi pantaloni româneşti.
Nu mai ştii ce neam de soldaţi sunt!"
Începând de miercuri, 5 aprilie, pe front se
afla, în inspecţie, prinţul Carol, la primirea
căruia a fost de faţă şi comandantul Corpului
40 rus, generalul Berkrnan. Abia plecat prinţul,
se anunţă vizita reginei Maria, care a sosit după
o săptămână, miercuri, 12 aprilie, pentru a
inaugura noul spital din Oneşti, care-i purta
numele.
În însemnările făcute între 15 şi 22 aprilie,
Octavian C. lăslăuanu se referă la naşterea şi
misiunea noii Annate Române de pe frontul
din Moldova: ,,Annata nouă din Moldova a ieşit
ca din pământ. Noi de noi ne mirăm de unde au
fost recrutaţi atâţia oameni, de unde s-au luat
echipamentul şi annele. Au apărut pe front şi
tunurile grele, spre bucuria noastră, a tuturor.
Această annată este singura noastră nădejde,
căci în ruşi, de la început, n-avem nici o
încredere. Ruşii se pot retrage pe Prut, pe Nistru,
chiar şi mai departe, dar noi unde să ne ducem,
dacă pierdem Moldova? Conştiinţa că treimea de
ţară ce ne-a mai rămas trebuie apărată până la
ultima picătură de sânge trăia vie de la coman
danţii superiori, până la cel din unnă soldat.
Între timp, personalul biroului de informaţii
al Corpului IV s-a mai completat cu un agent
.,

"

ue

siguranlii, cu misiunea de a organiza spion a

jul În spatele frontulu i

-

moldoveniz, ardelenii şi bucovinenii sub acelaşi
steag de iuptii, rrulnaţi de credinţa într-un ideal .�i
voinţa de a indeplini un vis secular(. . . ). Din sân
gele ce se va amesteca, nu se poate să nu se nască
Unirea de mâine!"
La 9 iunie, al te veşti despre primirea ardele
nilor la laşi: .,Jurământul ardelenilor, cuvântul

i nam ic. A ven h a.ld şl

Aurel Bănuţ, vechiul prieten şi co laborator al
lui 'Iăslăuanu de Ia Budapesta, cel care a editat,
pe cheltuiala proprie revista ,.. l .uceafăml",
începând cu 1 iulie 1 902. A fost încadrat pc un
,

post de interpret.
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Oc'tavian C. Tăslăuanu şi Războiul de reîntregire a Neamului
regelui Ferdinand, entuziasmul poporului, storc
lacrimi. Cu sufletul sunt între ei. E o întâmplare
sau un destin, că în laşiul primei uniri se
săvârşeşte acest preludiu al Unirii celei mari! "
La 14 iunie, generalul Eremia Grigorescu 1-a
informat pe Oct. C. Taslăuanu despre hotărârea
începerii ofensivei, spre a se descongestiona
frontul apusean, iar el, este numit comandantul
unui grup de divizii, care vor începe ofensiva în
zona Galaţi. " Numele lui va rămâne însă legat de
luptele de la Oituz, iar posteritatea îi va ridica, cu
siguranţă, o statuie, pe care va scrie faimoasele
sale cuvinte: "pe aici nu se trece!" (. . . ). Îndrăz
neala generalului e proverbială. Nu cunoaşte
frica. Sfidează moartea. Soldaţii ştiu că acolo
unde e pericolul mai mare, acolo e şi generalul
Grigorescu. Aveau încredere oarbă în el.
Încredere dusă până la superstiţie: unde-i gene
ralul, nu poate birui inamicul!(. . . ). Lua decizii
spontane, în fulgerarea lucidităţii de o clipă, şi le
executa impetuos. Ordinele lui sunt limpezi şi
categorice. Vocea lui, energică, însufleţeşte ".
,,Azi împlinesc 8 luni de serviciu în Armata
Română - scria Tăslăuanu la /5 iunie 1917. "Am
fost mereu la datorie, dar am fost şi bănuit de spi
onaj de către oameni ignoranţi şi meschini.
Aceştia îşi închipuiau Ardealul o pradă, iar pe
ardeleni îi socot trădători! "
În ziua de 17 iunie, generalul Eremia
Grigorescu îşi lua rămas bun de Ia comanda
mentul corpului. " Ne îmbrăţişează şi ne sărută
pe toţi". Apare noul comandant al corpului IV,
" generalul valeanu un om scurt, gros şi potolit,
care-mi face impresia unui unchiaş bun ".
Ofensiva Armatei române începe în ziua de
9 iulie, duminica, zi sfântă" . Divizia a II-a rusă
"
ţine sfat, dacă porneşte sau nu Ia atac. Hotărăsc
să nu pornească şi să-şi aresteze comandantul.
Porneşte, în schimb, Corpul 8 rus, care, alături
de diviziile româneşti, reuşesc să rupă frontul
inamic, în zona Mărăşeşti. Trupele Diviziei a
VI-a reuşesc să ocupe o parte din blestemata
redută inamică " La încărcătoare ", precum şi
întăriturile de pe dealul " La Fântâna Puturoasă ·:
dar cu pierderi destul de mari. Alături, unităţile
Corpului Il înaintează şi capturează peste o
mie de prizonieri, iar "husarii de pe Feţişoara
şi-au luat tălpăşiţa ". Până în seara zilei de 13
iulie este ocupată şi Sovcja. În plină ofensivă

înalt Decret, publicat în Monitorul Oficial
nr.72, din 4/17 iulie 1917, era recunoscut, în
sfârşit, cetăţean român încă de la începutul
campaniei!
Odată oprită ofensiva, apar primele semne
de îngrijorare: în nord, Cemăuţiul este pe cale
de a cădea în mâinile inamicului; la Oituz so
sesc noi trupe, proaspete, aduse de inamic, în
contextul în care Armata Română este nevoită
să acopere şi frontul Corpului 40 rus, care s-a
retras şi refuză să lupte. In aceste împrejurări
nefavorabile pentru Armata Română în 26 iulie
începe contraofensiva inamicului, care reuşeşte,
în scurt timp, să rupă frontul românesc de pe
Valea Oituzului. Printr-o sforţare supremă, în
seara aceleiaşi zile situaţia este restabilită.
Ofensiva inamică este reluată în 28 iulie,
aceasta reuşind "să rupă frontul românesc în
două ". În această situaţie disperată, la coman
damentul Corpului IV soseşte generalul
Mărdărescu, şeful de Stat Major al Armatei a
11-a. E un militar cu capul limpede şi energic".
"
Generalul Vălean se încurcă în raportarea situ
aţiei exacte de pe front. Generalul Măldărescu
se înfurie şi strigă: " Cunoaştem mai bine situaţia
trupelor inamice decât a trupelor noastre "!
De-a lungul întregii zile de 29 iulie se duc
lupte îndârjite. Inamicul atacă energic în
direcţia Grozăveşti - Tg. Ocna, deschizându-şi
drum spre Oneşti şi Valea Trotuşului. Situaţia
începe să devină de-a dreptul disperată. Sunt
aruncate în luptă Divizia de cavalerie a gene
ralului Schina şi regimentele aflate în marş.
În aceste grele momente, O. C. Taslăuanu se
întâlneşte cu cumnatul său, col. Marcel
Olteanu, fratele Adelinei. " Mă năpădesc lacri
mile când îl strâng în braţe şi-mi aduc aminte de
Adelina, care ne aşteaptă în cimitirul de lângă
Dumrava Sibiului să o eliberăm, să întrupăm
România Mare, aşa cum o visau ochii ei frumoş�
în redacţia Luceafărului ".
În situaţia gravă creată, se hotărăşte eva
cuarea comandamentului Corpului IV din
Oneşti, însă pe la miezul nopţii generalul
Vălean contramandează hotărârea. Se zvoneşte
că ruşii atacă în sfârşit, la Slănic.
30 iulie e o zi de duminică. " Îngenunchez
lângă masa mea de lucru şi mă rog, aşa cum
m-a învăţat tata. Un glas din cer îmi spune să
cred În biminţă "!

însă se primeşte ordinul de oprire a ei, la inter
ventia guvernului rus, datorită situaţiei ca tas
trofnlc a ruşilor Ia Tarnopol, unde au luat-o la
fugă .,ca o hoardă ".
'lbcmai i n ti mp u l acestor aprige lupte,
Octavian C. 1ăslău anu este înştii nţat că prin

Seara sosesc intăriri: grăniccrii colonelului

Zizi Cantacuzino �i vânătorii de munte. Dar mai

soseşte cineva care electrizează întregul front:

generalul Averescu. " Intră în comandament ca
un înţelept bătrân, obosit, dar senin ca un zeu ".
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organizaţi în regimente separate, spre a putea
participa la lupte, pentru alungarea inamicului
din Tară, adică din România. Profitând de
acalmia de pe front, 1ăslăuanu are timp să con
ceapă un memoriu, adresat regelui, pentru
organizarea Legiunii voluntarilor ardeleni şi
bucovineni, proveniţi dintre prizonierii aflaţi în
Rusia. Pleacă apoi la Iaşi pentru a-1 preda per
sonal colonelului Stârcea, adjutant regal. După
două zile în 9 octombrie, col. Stârcea îi comu
nică că regele nu este de acord cu înfiinţarea
legiunii, dar aprobă înfiinţarea regimentelor
legionare în cadrul Armatei Române. Aşa a
început organizarea Corpului de voluntari
ardeleni şi bucovineni în Moldova.
"
Pe front, anarhia "maximaliştilor (comu
niştilor) începe să devină o ameninţare şi pen
tru Armata Română. Cei din Divizia 48,
aparţinând Corpului 24 rus, au ocupat coman
damentul, au arestat ofiţerii şi pe comandantul
diviziei, i-au degradat şi i-au trimis să mănânce
la cazanul trupei. La Armata a IV-a rusă a fost
arestat generalul Ragozo, fiind înlocuit cu pra
pomicul Protopopov. La Petrograd, Lenin 1-a
numit comandant suprem al întregii armate
ruse pe sublocotenentul Kirilenko.
În cursul nopţii de 22 noiembrie, coman
dantul Corpului IV a primit ordin ca
dimineaţa, la orele 8 fiecare divizie să trimită
câte un ofiţer în faţa tranşeelor inamice, spre a
comunica inamicului că, deoarece armata rusă
a încetat operaţiunile, şi Armata. Română va
proceda la fel, trimiţându-şi delegaţi spre a sta
bili condiţiile de armistiţiu. ,,Am ajuns să trăiesc
şi această zi ruşinoasă ", notează Tazlăuan.
În această situaţie, el se gândeşte să
declanşeze o acţiune prin care toţi ardelenii
aflaţi pe frontul românesc, împreună cu regi
mentele de voluntari ardeleni şi bucovineni,
aflate în curs de organizare, să fie lăsaţi să
plece, cu uniforme, arme şi drapele de luptă, pe
alte fronturi, spre a lupta până la sfârşitul
războiului, pentru înfrângerea inamicului, elib
erarea Ardealului şi Bucovinei de sub stăpâ
nirea habsburgică, pentru făurirea României

Dimineaţă sosesc şi cele dintâi veşti bune de
pe front: vânătorii de munte au respins şi zdro
bit inamicul la Cireşoaia şi au scăpat Valea
Trotuşului de primejdie. Contraatacul continuă
şi în zilele următoare, spre Slănic. Este ocupată
Măgura. La Coşna se dau lupte sângeroase, iar
inamicul este pus pe fugă. Targu-Ocna e salvat!
Se produc schimbări în comandamentul cor
pului IV: pleacă generalul Vălean şi col .Eremia
şi vine generalul Văitoianu, împreună cu şeful
său de Stat Major, col. Manolescu.
Inamicul nu se împacă însă cu înfrângerile
din ultimele zile, reluând atacul cu şi mai multă
îndârjire, cu intenţia vădită de a ocupa
Oneştiul. " Vrea cu orice preţ să rupă frontul. Ai
noştri luptă însă ca zmeii, cu armele, cu bolovan�
cu tot ce le cade în mâini. Văzându-1, unul dintre
membrii misiunii franceze exclamă: " e o nebunie
românească! "
Oct. C. 1ăslăuanu notează: " Sunt cele mai
cumplite din câte a trăit neamul nostru. Trebuie
să murim sau să învingem! " Lupte aprige se
desfăşoară pe tot parcursul zilelor de 6, 7 şi 8
august, în jurul Coşnei. Dar primele veşti bune
apar doar prin 12 august, când pe întregul front
atacurile inamicului au fost zădămicite.
Ordinul de zi către Armată, nr.39, al regelui
Ferdinand, vine şi el să mai însenineze frunţile
şi să mai aline durerile. Ordinul este adresat
soldaţilor şi ofiţerilor din Armata a 11-a, adică
cei care au luptat pe fronturile de la Mărăşeşti,
Mărăşti, Focşani, Panciu şi Oituz. " Cu piepturile
voastre aţi ridicat un zid mai tare ca granituL
Voinţa voastră, vitejia copiilor Tarilor noastre ali
ate au pus o stavilă potopului vrăjmăşesc ce a
vrut să se reverse asupra câmpiilor Moldovei(. . . ).
Cu mândrie mă uit la voi şi vă aduc mulţumirile
mele călduroase şi aduc recunoştinţa mea ofiţe
rilor şi trupei care v-aţipurtat atât de bravi. Onoare
celor care şi-au lăsat viaţa pentru apărarea patriei
lor'� se spunea în Ordinul de zi al regelui.
Pe data de 27 august, tot într-o zi de
duminică, Armata Română reia ofensiva pe
frontul de la Oituz. Cireşoaia şi Coşna trebuie
să fie recucerite. Regele Ferdinand urmăreşte

Mari.

d irect , de pe front, desfăşurarea luptelor, care,
din

"Rostul meu la Corpul W Annată - scrie
il socotesc incheiat şi-i spun
Tăslăuanu
colonelului Manolescu că vreau să plec. Mă
cuprinde o adâncă tristeţe. Jiirs lacrimi amare pe
monnântul unui vis fromos ".
23 noiembrie 1917. ,,Azi se împlineşte un an
de la ocuparea Bucureştiului. După un an, arma
ta renăscutli, care a luptat vitejeşte, e silitli să
încheie pace ", notează, cu tristeţe, 'llislăuan.

p ăcate , se desfăşoară fără sorti de izbândă,

cu mari pierderi de vieţi omeneşti, astfel că
încet, încet ele se sting. Inamicul începe "bom

-

,

bardarea " poziţiilor româneşti cu mii ş i mii de
manifest e propagandistice, prin care li se cere
românilor să capituleze, fiindcă nu au nici o
şansă. N imen i nu le băga însă în seamă .
Spre sfârşitul lunii septembrie sosesc veşti

mai bune elin Basarabia, unde românii cer să fie
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Octavian C. Taslăuanu şi Războiul de reîntregire a Neamului
A urmat, după cum se ştie, armistiţiu!
încheiat la 26 nov./9 dec. 1917, la Focşani, "la
ora 22.30, ora Petrogradului" .

În noua situaţie creată, soldaţii şi ofiţerii
inamici dezertează şi trec în masă la români,
fiindcă nu mai doresc să lupte pe alte fronturi,
pe care, cu siguranţă, urmează să fie duşi.

Note
frontul dobrogean. Alături de ea au luptat: Divizia 8
inf. şi Divizia 2 cavalerie. Divizia 15 şi-a câştigat numele
glorios de Divizia de fier", iar deviza nepieritoare "pe
"
aici nu se trece!" este săpată în stâncă, la portile
Oituzului.

1. Manuscrisul cuprinde 278 pagini dactilografiate.
2. luE ŞANDRU: Pe urmele lui Oct. C. 'Iăslăuanu, Ed. Petru
Maior, Buc. 1997.
3. În bătălia de la Oituz (11-27 oct. 1916}, generalul Eremia
Grigorescu a comandat Divizia a 15-a inf., adusă de pe

Abstract

Octavian C. Tas/ăuanu and the National Unifying War
A native of the Harghita district and a soldier of the Austro-Hungarilln army in the First World War, OctaviJJn C. Taslauanu
took advantage of the first occasion and crossed the mountaines, to Bucharest, where, together with the other representatives of
the TransylvaniJJn population, he staned the propaganda for taking RomaniJJ out of the state of neutrality and making herjoin the
banle against the oppressors of the alienated RomaniJJn provinces.
During the war, he distinguished himselfas the leader ofthe bureau of investigations from same army division, maldng out plans
of action and /ooking for capablepeople to complete the schemes. At the same time, he worked hard as a joumalist, portraying the
life and the attempts ofthe RomaniJJn army divisions on the battle fie/ds at Oituz and Marasesti in marry of his anicles.
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FUNDAŢIA VIRGIL CIOFLEC
instituţie de cultură românească la Cluj
transforme trecătoarea ofrandă în nemuri
toarele-i flori"6•
Semne evidente ale prieteniei care îi lega,
sunt şi cele două portrete pe care i le-a făcut
Luchian soţiei lui Cioflec', un profll în anul
1907 (sau 1905)8 şi portretul cu şal pe umeri în
anul 19089•
Lui Nicolae Grigorescu şi lui Ştefan Luchian
le-a dedicat Virgil Cioflec şi strădania de a scrie
şi publica câte o monografie-album10• L-a preo
cupat mulţi ani descoperirea detaliilor vieţii şi
înţelegerea artei celor doi pictori, despre care a
publicat o suită de articole şi cronici. Acestea,
împreună cu textele din cele două albume, au
constituit şi constituie o sursă bogată de infor
maţii, de care nu se pot lipsi cei care studiază
pictura românească din jurul anului 190011 •

"Fac această danie Universităţii din Cluj cu
un ceas mai'nainte fiindcă mai presus de orice
vreau să procur o bucurie timpurie tineretului
universitar. Am convingerea că realizările plas
tice ale artiştilor noştri vor contribui la culti
varea spiritului de conciliaţiune între neamuri,
atât de necesar în împrejurările politice actuale
ale Ardealului. "
Acestea sunt cuvintele cu care se încheia
actul prin care Virgil Cioflec propunea consti
tuirea 11nei fundaţii culturale, din averea şi
colecţiile sale, formate din picturi şi sculpturi,
ale unor valoroşi creatori români1•
Este o dovadă a deosebitului său altruism,
care îl făcea capabil să renunţe nu numai la
colecţia sa de artă, dar şi la întreaga avere, pen
tru a asigura o perfectă funcţionare a unei insti
tuţii de cultură la Cluj, în inima Transilvaniei.

Timp de mulţi ani, desigur cu multe eforturi
şi cheltuieli, Virgil Cioflec a strâns o colecţie de
opere de artă, al cărei conţinut bogat îl putem
aprecia din lista păstrată la Biblioteca
Academiei Române 12• Cel mai mare număr de
pânze şi desene sunt cele ale lui Grigorescu şi
Luchian. Lor le-a alăturat şi alţi pictori şi gra
vori de primă mărime: Iosif Iser13, Rodica
Maniu14, Teodor Pallady15, Gabriel Popescu16,
Carnii Ressu17, Nicolae Tonitza18 şi Nicolae
Vermont19, precum şi două valoroase sculpturi
ale lui Dimitrie Paciurea2n.
În vara anului 1929, atunci când el avea
numai 54 de ani, s-a hotărât să facă gestul altru
ist de a pune la dispoziţia publicului întrega sa
colecţie de artă. Forma pe care a ales-o a fost
de a înfiinţa o fundaţie în folosul şi cu ajutorul
Universităţii din Cluj.
A redactat o ciornă a actului de înfiinţare a
Fundaţiei, formulată până la cele mai mici
amănunte, în măsură să ne dezvăluie modul în
care gândise, el singur Ia început, sub
venţionarea şi funcţionarea acestei instituţii de
cultură.
Se oferea si'\ prede a Universităţii întrega sa
colecţie. Universitatea urma să amenajezc, pc

Virgil Cioflec moştenise de la tatăl său moşia
Mârşa, din comuna cu acelaşi nume, aflată în
judeţul Vlaşca. Moşia, pe care o administra cu
grijă, îi asigura un venit suficient pentru a-i
putea satisface pasiunile pe care le avea colecţionarea de opere de artă, susţinerea cul
turii româneşti şi călătoriile.
Departe de a fi doar un simplu strângător şi
depozitar de tablouri şi de sculpturi, el a avut şi
ambiţia de a face critică de artă. A scris şi a
publicat numeroase articole în revistele de spe
cialitate. Această activitate, care a durat timp
de câteva decenii, 1-a apropiat de lumea artis
tică a vremii.
A apreciat îndeosebi pe cei doi mari pictori
români contemporani lui: Nicolae Grigorescu2
şi Ştefan Luchian3• De cel de al doilea, pe care
1-a cunoscut în vara lui 1902, la Govora\ 1-a
legat şi o relaţie de prietenie, confirmată şi de
corespondenţa lor, păstrată în fondurile
Bibliotecii Academiei Române. Nu se poate
afirma că el ar fi fost descoperitorul valorii pic
torului Ştefan Lucian, totuşi poate fi socotit
unul dintre cei care a reuşit să-I facă cunoscut
şi apreciat de critica şi de puhlicul amator de
pictu ră

sa, una sau mai multe săli pentru
permanentă a picturilor şi sculpturilor, pentfll îneermt Îl\ cl âd; rea lnsli!utului
de Antichitâti Clasice. El îşi rezerva doar drep
tul de a da indicaţiile necesare privind modul
chdluiala

expu nere a

.

Yic;tQr

lifLimiu' î�i amintuu: "Parc'a vlid pc

taniira şi gratioasa doamnă Cioflcc, cu hraţclc
încărc;J i e ducându-se la Luchian, care unna să
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de expunere, un drept care era mai mult
însuşirea unei obligaţii suplimentare.
Deschiderea pentru public trebuia să aibă
loc cu ocazia serbărilor aniversare, care se
pregăteau pentru luna februarie 1930, când se
împlineau zece ani de la inaugurarea festivă a
Universităţii româneşti din Cluf1• Expoziţia
trebuia să rămână, în continuare, deschisă pub
licului vizitator, căpătând astfel caracterul unei
pinacoteci permanente.
Virgil Cioflec a apelat la trei foarte buni pic
tori, Carnii Ressu, Ioan Al. Steriadi22 şi N. N.
Tonitza şi la prietenul său, profesorul universi
tar Emil Panaitescu23, pentru a fi evaluată val
oarea bănească a colecţiei.
Dacă adunăm sumele la care au fost evalu
ate operele de artă, aşa cum sunt arătate pe
lista anexată, vom constata că ele reprezintă
aproape 7.500.000 lei24• Cu toate acestea, el men
ţionează numai suma de 3.000.000 Iei, care ar
reprezenta echivalentul colecţiei. Universitatea
din Cluj urma să depună suma până la sfârşitul
anului 1929, la Banca ,,Albina ", sucursala Cluj.
La aceasta Virgil Cioflec se angaja să adauge:
- suma ce o va realiza din vânzarea casei sale
din calea Dorobanţilor no 81 în Bucureşti, cu
tot aranjamentul ei interior;
- hârtiile de valoare specificate într-o listă
purtând no 2, care însă nu s-a păstrat între
actele depuse Ia Biblioteca Academiei Române;
- moşia sa din judeţul Vlaşca, pe care o
dăruia Universităţii din Cluj.
Acestea toate împreună, adică întrega lui
avere, se constituiau ca bunuri ale Fundaţiei
Virgil Ciojlec. Până la moartea sa şi a sotiei sale,
modul de folosire al veniturilor ce rezultau din
bunurile donate, urma să fie hotărât de ei.
După moartea lor, venitul acesta ar fi intrat în
proprietatea Universităţii.
Virgil Cioflec stabilea prin actul de donaţie
scopurile prioritare, pe care cu drept cuvânt le
putem numi ambiţioase, pentru care trebuia să
se folosească sumele de bani aduse de moşie şi
rezultate din dobânzile bancare. Acestea erau
astfel formulate:

c) acordarea de subvenţii, în ţară sau străină
tate, unor artişti români (literaţi, pictori, sculp
tori, arhitecţi, muzicieni) care au dat o aprecia
bilă dovadă de aptitudini artistice, precum şi
cercetătorilor ştiinţifici, profesori sau absol
venţi ai universităţilor din Cluj;
d) publicarea de opere ştiinţifice, lucrate la
Universitatea din Cluj, cu preferinţă relative Ia
limba, literatura, folclorul, etnografia, istoria şi
geografia română;
e) înzestrarea catedrelor Universitare şi a
instituţiilor dependente de ele.
Pe cei mai apropiaţi dintre prietenii săi arde
leni, profesorii de la Universitatea din Cluj
Sextil Puşcariu,25 Emil Racoviţă,26 George
Vâlsan,21 Theodor Capidan:!ll şi Emil Panaitescu,
îi ruga să accepte să facă parte din comisia care
trebuia să coordoneze activitatea Fundaţiei,
după moartea sa şi a soţiei sale. Din comisie
urma să mai facă parte încă doi profesori aleşi
din partea Senatului Universitar. Comisia tre
buia să-şi stabilească un regulament de
funcţionare şi să hotărască asupra modului de
întrebuinţare a venitului Fundaţiei Virgil
Ciojlec.
Cu siguranţă că Virgil Cioflec, pe măsură ce
lucra Ia redactarea ofertei privind înfiinţarea şi
organizarea Fundaţiei, se consulta cu prietenii
săi cei mai apropiaţi. Ne dăm seama că unul
dintre aceştia era profesorul Sextil Puşcariu29•
La 17 iunie 1929, el i-a scris din Bucureşti o
scrisoare, în care îi spunea, referitor la
Fundaţie: "0 singură condiţie. Venitul la fondul
de 3.000.000 lei, echivalentul evaluării
colecţiei, pe care Universitatea era dispusă să-I
depună pe numele meu, cu drept de uzufruct
cât timp voi trăi, să servească Ia noi achiziţiuni
pentru completarea şi îmbogăţirea acestei
prime colecţii, ca, treptat, numărul restrâns de
pânze de azi, cu vremea să devină pinacotecă.
[ ...] Voesc ca din venitul fondului Virgil Ciojlec,
cât timp trăiesc, aceste pânze să fie cumpărate
de mine"30•
Intenţia lui Virgil Cioflec nu rămăsese neob

servată. La 24 iunic 1 929, G. T. Kiri le an u31 îi
scria că aflase dintr-un articol al lui Sextil
Puşcariu "despre marele şi prea frumosul dar
ce-l faci naţiei, hărăzindu-i cu mâ n ă l argă
neasemănata comoară a du na tă o vi aţă fntrcagft
"
cu atâta uragoste şi pricepere . Urmau propri
ile aprecieri ale l u i Kirileanu: "Este cel mai
înălţător gest pe care-I face un fiu al Ard ea lulu i
in anul serbărilor Unirii. Î n nişte timpuri tul
buri şi întunccatc, ca acelea pe care ni-i dat să

a) întreţinerea în stare bună a colecţiei de
tablouri dăruită de el Universităţii;
b) procurarea de col ecţii şi bibl ioteci întregi,
GiU; fi; }1\lO în V�[!Zare mai ales cu ocazia morţii
proprietarilor l or, uacă acestea sun t într-adevăr
utile pentm îmbogăţirea colecţiilor şi bibliote
cil or univers i ta re .
O cotă-p arte urma să formeze un mic fon d ,
de întrebuinţat atunci când s-ar ivi prilejurile
unor asemenea cumpărări avantajoase;
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Fundaţia Virgil Ciojlec - instituţie de cultură românească la Cluj
le trăim32, când mai toţi cei de sus sunt stăpâniţi
de o neţăsioasă lăcomie şi de un egoism bolnav,
gestul d-tale vine ca un balsam înviorător.
Numai generaţiile viitoare vor putea preţui
după cuviinţă acest rar prinos adus pe altarul
culturii artistice a neamului românesc"33•
Între G. T. Kirileanu şi Virgil Cioflec exista o
frumoasă prietenie. Kirileanu îi scria lui 1. E.
Torouţiu34, la 30 martie 1948, despre faptul că a
aflat cu durere: "despre moartea bunului şi
vechiului meu prieten Virgil Cioflec, care avea
scrisori de la poetul St. O. Iosif, de când îl aju
tase să se ducă în Franţa, şi de la alţi literaţi
români"35•
Drumul de la iniţiativă şi ofertă până la con
stituirea fundaţiei nu a fost lipsit de asperităţi.
Aflăm, din cele scrise de Emil Panaitescu, că
Emil Racoviţă, pe atunci rectorul Universităţii
din Cluj, a fost silit, la un moment dat, "să-şi
prezinte demisia, numai pentru ca să se ajungă
la desăvârşirea lucrului"36•
Din menţiunea făcută la finele listei rezultă
că, la data de 14 noiembrie 1929, un delegat al
lui Virgil Cioflec a predat, la Cluj, profesorului
Constantin Daicoviciu37 cele 78 de piese ale
colecţiei de artă.
Cu toate acestea, abia la 26 iunie 1930, a fost
semnat de Virgil Cioflec, ca donator, şi de Dr.
Emil G. Racoviţă, rectorul Universităţii, ca
primitor al donaţiei, Actul de Donaţie
Acceptarelll. Fără a mai putea şti care este cauza
care a dus la anularea unora dintre intenţiile lui
Virgil Cioflec, constatăm că au fost menţinute
numai câteva dintre cele formulate iniţial de el.
Actul stabileşte:
- Colecţia va purta numele Fundaţia Virgil
Cioflec. Se va întocmi un regulament privind
organizarea colecţiei.
- Universitatea va depune spre fructificare
suma de 3.000.000 lei, cu care se vor achiziţiona
efecte de Stat.
- Dobânzile acestui capital vor servi exclusiv
pentru noi achiziţii, în vederea completării şi
îmbogăţirii acestei Pinacoteci.
- Virgil Cioflec va avea, el singur, dreptul de
a alege şi procura, din dobânzi, noile opere
pentru completarea colecţiei.
- După moartea lui Virgil Cioflec, noile
achiziţii vor fi făcute conform hotărârii unei
comisii formate din rectorul Universităţii,
directorul Muzeului, un critic cu reputaţie, un
pictor şi

u

n sculptor.

- St: vor cumpă ra

lucrări importante ale

Emil Racoviţă a semnat actul, menţionând
că o face în baza autorizaţiei primite prin Înal
tul Decret Regal Nr. 752/1930. El mulţumeşte
donatorului şi dă asigurarea că vor fi respectate
întocmai condiţiile puse de acesta.
Pinacoteca Vugil Cioflec a fost pusă la dis
poziţie publicului în anul 1930, atunci când era
sărbătorită înfiinţarea Universităţii din Cluj. La
acea dată, era prima şi singura pinacotecă
românească, nu numai în Cluj, ci în întregul
ArdeaP9, cum sublinia profesorul Ştefan
Bezdechi40• Operele de artă au fost expuse în
trei încăperi aflate la ultimul etaj al clădirii
Institutului de Studii Clasice, aflat pe strada
general Gherescu, nr. 2. Aşezarea lor a fost
făcută de pictorul clujean Catul Bogdan41• A
fost tipărit un catalog al operelor expuse, în
cuvântul de introducere Emil Panaitescu
arătând: "Cu pricepere, cu un rar simţ, verificat
în mod strălucit cu trecerea anilor şi cu cea mai
sinceră şi discretă iubire a adunat din tinereţe
în casa lui tablourile cele mai frumoase ale
reprezentanţilor prin care sufletul românesc
vorbeşte ochilor"42•
Când, în anul 1933, era tipărit un catalog
ilustrat, de data aceasta având şi caracterul
unui ghid critic, cu textul scris de Virgil 1.
Vătăşianu43, colecţia se îmbogăţise prin noi
achiziţii şi prin donaţii ale lui Anastase Simu44
(8 tablouri şi desene), Ministerului Cultelor şi
Artelor (2 stampe) şi Ministerului de Interne (1
tablou). Fondul de exponate ajunsese acum la
125 picturi şi desene, 2 stampe şi 3 sculpturi
(busturi).
Rezultă că, din 1930 până în 1933, din
dobânzile capitalului, Virgil Cioflec achiz
itionase încă 40 de picturi şi desene precum şi o
sculptură.
La câteva zile după moartea lui Virgil
Cioflec, Victor Eftimiu scria câteva frumoase
cuvinte în ziarul Adevărul. El nu uita să
amintească: "Virgil Cioflec a adunat numeroşi
Luchieni, pe care împreună cu tablourile altor
pictori de seamă, i-a dăruit de mult oraşului
Cluj. Modest, discret, acest om care deşi bogat,
n-avea o avere extraordinară, a fost un prieten
al artiştilor. El a trimis pe cheltuiala lui la Paris
pe St. O. Iosif prin 190545 şi a ajutat, deasemeni,
alţi scriitori şi pictori. Cu Virgil Cioflec dispare
un suflet de elită, un ul din puţinii bogătaşi care
şi-au justificat printr-un prinos adus colecti

pic-

vităţii o fericită tre�r� )?rin Yii&,i"..,
Care vor fi fost avatarurile colecţiei în anii
care au urmat, pe timpul ocupaţiei maghiare, a

torilor şi sculptorilor români cu reputaţie con
sacraLă.
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războiului şi a anilor comunismului, rămâne a
se cerceta•7• AI fi de analizat, pentru viitor,
dacă trebuie pusă problema, de factură morală,
a reconstituirii şi revenirii ei la Universitatea
clujeană, spre respectarea voinţei celui care i-a
fost donatorul, omul de inimă Virgil Cioflec.

tar, era bacalaureat şi că avea calitatea de stu
dent. Avea atunci domiciliul la Bucureşti, pe
calea Victoriei nr. 98, iar părinţii locuiau pe
strada Neptun nr. 2.
Confirmarea faptului că tatăl lui Virgil
Cioflec, Neculai Cioflec, moşierul de la Mârşa,
judeţul Teleorman, era originar din Aipătac/
Aiaci o avem din menţiunea că a contribuit, în
vara anului 1879, la construirea unei biserici în
satul natal. Venise la Aipătac, unde se aflau
mai mulţi membri ai familiei Cioflec; ei au
răspuns cu toţii iniţiativei învăţătorului şi fol
cloristului Dimitrie Cioflec, marcând " astfel
recunoştinţa către locul unde au văzut mai întâi
lumina zilei"49• Se vede că Virgil Cioflec a
urmat exemplul tatălui său în dorinţa şi obi
ceiul folosirii unei părţi din veniturile pe care le
avea pentru scopuri dedicate dezvoltării senti
mentelor religioase şi culturii româneşti.
Data morţii lui Virgil Cioflec şi alte infor
maţii legate de aceasta le aflăm din certificatul
eliberat la 15 martie 1948 de societatea
"
" Cenuşa din Bucureşti. Astfel, se confirmă că
a decedat la Bucureşti, în locuinţa de pe strada
Brezoianu nr. 29, la 1 1 martie 1948. A fost
incinerat la Crematoriu) societăţii " Cenuşa",
urna fiind încredinţată familiei pentru a fi
depusă la cimitirul din comuna Mârşa, judeţul
Vlaşca, urmare cererii soţiei sale, Zenovia
Cioflec.

*

La fel cu mulţi alţi oameni de cultură
români, Virgil Cioflec a dat dovada unei mari
modestii. Aceasta a făcut să rămână prea puţine
informaţii asupra vieţii şi personalităţii sale.
Spre deosebire de cunoaşterea operii liter
are şi a celei de critic de artă, care pot fi cunos
cute prin consultarea bibliotecilor, aflarea unor
detalii biografice impune cercetări minuţioase
ale arhivelor.
Pornind de Ia data naşterii, pe care Mihai
Straje, în Dicţionarnl de pseudonime, o dă, ca
nesigură, în anul 1876, şi până la confuziile
privind data morţii, cu greu se pot confirma
documentat, sau măcar deduce chiar şi cele mai
importante date ale biografiei sale.
In arhiva Bibliotecii Academiei Române, se
găsesc totuşi câteva acte referitoare la viaţa lui
Virgil Cioflec. Astfel, din livretul militar aflăm
că s-a născut în comuna Gherăseni, plasa
Câmpu, judeţul Buzău, la 8 septembrie 1874.
Părinţii săi au fost soţii Neculai şi Zoe Cioflec48•
Tot din livretul militar aflăm că la data de
1 octombrie 1893, când a intrat în serviciul miii-
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LISTA OPERELOR DE ARTA DONATE DE VIRGIL CIOFLEC
UNIVERSITAŢII DIN CLUJ
Act estimativ
(BAR, Arhiva personală Virgil Cioflec, III Varia 15)
15. Portretul doamnei Zizi Cioflec
16. Culme la Mănăstirea Brebu
17. Zarzavat/pastel
18. Natură moartă
19. Rabin/cărbune şi penită

Nicolae Grigorescu

1. Sfintii Împăraţi
2. Portretul pictorului
3. Fecior boieresc
4. Thrci prizonieri
5. Ţigani cu urs
6. Căţelul pictorului
7. Capete - studiu
8. Râpă pe valea Prahovei
9. Capete de cal
10. Peisaj de toamnă
1 1. Vitre
12. Dimineata la munte
13. Casa teslarului
14. Livadă înflorită
15. Pe valea Buzăului
16. Luminiş
17. Peisaj de primăvară
18. Claie de fân
19. Peisaj la Posada
20. Car cu boi
21. Ulcică cu flori de munte
22. Opt desene de Grigorescu
23. Capete de evrei galitieni - sepia
24. Un evreu galitian şi, pe verso
Convalescentă - acuarele

70.000 lei
80.000 lei
200.000 lei
200.000 lei
150.000 lei
200.000 lei
150.000 lei
80.000 lei
60.000 lei
150.000 lei
40.000 lei
80.000 lei
150.000 lei
100.000 lei
150.000 lei
60.000 lei
60.000 lei
150.000 lei
200.000 lei
200.000 lei
120.000 lei
200.000 lei
40.000 lei

3. Spre cimitir-peisaj/pastel
4. Peisaj - la Brebu
5. Peisaj la Moineşti-Bacău
6. Sălciile - peisaj
7. Gălbenele
8. Tufănică
9. Vâzdoage/pastel
1 O. Oală cu tufănele
1 1 . Buchet de tufănele
12. Liliac şi garoafe
13. Garoafe
14. Crizanteme/pastel

40.000 lei

Teodor Pallady
60.000 1ei

Nud

Carnii Ressu

1. Moară la Dârste
2. Conac la Poduri
3. Pe uliţă
4. La Galati pe Dunăre

50.000 lei
70.000 lei
30.000 lei
50.000 lei

Iosif Iser

1 . Dansatoare obosită/guaşă
2. Ţăran/desen tuş
3. Ţărance/desen tuş
4. Sorcova/pastel

60.000 lei
20.000 lei
30.000 lei
5.000 lei

Nicolae Tonltza

1. Nud
2. Interior
3. Torso
4. Negustorul de rahat

40.000 lei

1 . Un zugrav Portretul pictorului (1907)

200. 000 lei
300.000 lei
200.000 lei
150.000 lei
50.000 lei

Nicolae Vermont
Mănăstirea Nămăeşti

Ştefan Luchian

2. Brădct-peisaj

ANEXA

300.000 lei
150.000 lei
150.000 lei
250.000 lei
150.000 lei
100.000 lei
100.000 lei
250.000 lei
150.000 lei
150.000 lei
200.000 lei
150.000 lei
200.000 lei

40.000 lei
80.000 lei
80.000 lei
80.000 lei

Rodica Maniu

În Bretania/aquarelă

20.000 lei

Gabriel Popescu
1. Şase panouri/studii de desen

2. Un desen/cărbune
3. Melle Suzanne/desen

4. Regele CaroVstampă
5. Falguiere/stampă

60.000 lei
60.000 lei
40.000 lei
1.000 lei
10.000 lei

Dimitrie Paciurea

1. Portetul pictorului Luchian/bronz
2. Beethoven - cap de expresie/bronz

80.000 lei

200.000 1ei
200.000 lei

Bucureşti, 1 Noiembrie 1929
ss

Virgil Cioflec

ss
ss

Carnii Ressu
Ioan Al. Steriadi

ss
ss

Em. Panaitescu
N. N. Tonitza

Subsemnatul, delegat al domnului Virgil Cioflec, am predat în bună stare Dlui Dr. C. Daicoviciu, administrator al
Institutului de Studii Clasice din Cluj următoarele tablouri şi busturi: Total 78 bucăţi
Cluj, 14 XI 1929
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Note
1. BAR, Arhiva personală Virgil Cioflec, III Varia 15
2. NICOlAE GRIGORESCU (15 mai 1838, Pitaru, jud.
Dâmboviţa - 21 iulie 1907, Câmpina, jud. Prahova) unul
dintre cei mai importanţi pictori români moderni, mem
bru de onoare al Academiei Române.
3. ŞTEFAN LuCH!AN ( 1 februarie 1868, Ştefăneşti, jud.
Botoşani - 28 iunie 1916, Bucureşti) alături de Nicolae
Grigorescu şi de Ion Andreescu, unul dintre marii
maeştri ai picturii româneşti moderne.
4. I ONEL JIANU şi PETRu CoMARNFScu, Ştefan Luchian, p. 52
5. Victor Eftimiu (24 ianuarie 1889, Boboştiţa, Albania - 27
noiembrie 1972, Bucureşti) scriitor, dramaturg, director
al Tetrului Naţional din Bucureşti, director al Teatrului
Naţional şi al Operei din Cluj, membru al Academiei
Române.
6. VICTOR ErnMIU, Boema de altă dată, în ziarul Adevărul,
30 martie 1948
7. Ambele portrete se aflau în 1956 la Muzeul de Artă din
Ouj
8. IONEL ]IANU ŞI PETRu COMARNESCU , op. cit., p.l84
9. Ibidem, p. 187
10. Albumele: Ştefan Luchian, Cultura Naţională, 1924 şi
Nicolae Grigorescu, Cultura Naţională, 1925
Il. Articolele cele mai importante pe care le-a scris VIRGIL
CJOFLEC despre Ştefan Luchian au fost: Luehian
(Semănătorul, 29 septembrie 1902); La pictorul Luchian
(Luceafărul, 1 martie 1905); Casa goală (Viaţa Literară,
4 noiembrie 1907); În Grozăveşti (Viaţa Literară, 18
noiembrie 1907); Mcycarea artistică (Viaţa Literară, 6
ianuarie 1908); Vorbele unui pictor (Calendarul
Minervei, 1910)
12. Anexa
13. Iosif Iser (1881, Bucureşti - 25 aprilie 1958, Bucureşti)
pictor, grafician, cronicar artistic, membru al Academiei
Române.
14. RODICA MAN1u ( 1 1 martie 1890, Bucureşti - 14 mai
1958, Bucureşti) pictor, acuarelist
15. TEODOR PALlADY ( 1 1 aprilie 1871, laşi - 16 august
1956, Bucureşti) pictor
16. GABRIEL POPESCU (8 aprilie 1866, Vulcana-Pandelea,
jud. Dâmboviţa - 15 aprilie 1937) gravor, profesor de
gravură la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti.
17. CAMIL RESSu (28 ianuarie 1 880, Galaţi, jud. Covurlui 1 aprilie 1962, Bucureşti) pictor, profesor la Academia
de Belle-Arte din Bucureşti, membru al Academiei
Române.
18. NICOlAE N. TONITZ.A (13 aprilie 1886, Bârlad, jud.
Tutova - 27 februarie 1940, Bucureşti) pictor, cronicar
artistic, profesor la Academia de Belle-Arte din laşi
19. NICOlAE VERMONT (10 octombrie 1866, Bacău - 14
iunie 1932) pictor, acuarelist, gravor.
20. Dimitrie Paciurea (1 noiembrie 1873, Bucureşti - 14
iulie 1932, Bucureşti) sculptor, şef al şcolii româneşti
impresioniste, profesor la Academia de Belle-Arte din
Bucureşti.
21. MIHAI BORDEIANU şi PETRU VLADCOVSCHI , fnvăţămân
tu/ românesc in date, p. 328. În fapt, Universitatea din
Quj a fost pre lu at ă de autori tllţil e româneşti la 1 2 ma r
tie 19 19, dupii ce profesorii fostei universitliti au rc:fu7.llL
să depună jurâmântul.
22. IOAN ALEXANDRU STEKIAIJI (29 octom bri e 1880,
Hucurc�ti - 2.'1 noiembrie 1956, Bucureşti) pictor, grofi
cian, profesor de pictură la Şcoala de Bcllc-Arte din
Bucureşti, director al Muzeului "Arnan" şi al Muzeului
"Kalinc.lcru .. din Bucureşti, membru tituhtr t1nu1 ific al

23. EM IL PANAITESCU (18 februarie 1885, Cudalbi, jud.

Covurlui - 20 februarie 1958, Roma) istoric, arheolog,
conferenţiar de istorie antică la Universitatea din Cluj,
director al Institutului de Studii Oasice din Ouj, mem
bru şi director al Şcolii române din Roma.
24. Desigur că la cursul din vara anului 1929
25. SEXTIL PuşCARJu (4 ianuarie 1877, Braşov - 5 mai 1948,
Bran) lingvist şi fJ.lolog, profesor de limba şi literatura
română la Universitatea din Cernăuţi şi din Cluj, mem
bru al Academiei Române.
26. EM IL RACOVITA (15 noiembrie 1868, laşi - 19 noiembrie
1947, Cluj) biolog, întemeietor al biospeologiei ca
ştiinţă, profesor de biologie la Universitatea din Cluj,
membru al Academiei Române.
27. GEORGE VÂLSAN (21 ianuarie 1885 - Bucureşti, 6
august 1935 - Camen Sylva, jud. Constanţa) geograf,
profesor de geografie fizică la Universităţile din laşi,
Cluj şi Bucureşti, membru al Academiei Române.
28. THEODOR CAPIDAN (15 aprilie 1879, Prilep, Macedonia
- 1 septembrie 1953, Bucureşti) lingvist, profesor de
lingvistică la Universitatea din Ouj, profesor de filolo
gie comparată a limbilor clasice la Universitatea din
Bucureşti, membru al Academiei Române.
29. Universitatea Regele Ferdinand 1, Furulaţiunea Virgil
Cioflec, p. 1: Virgil Cioflec ,,A pus la cale darul cu pri
etenul său din tinereţe Sextil Puşcariu"
30. Ibidem, pp. 3-4
31. G. T. ( GHEORGHE TEODORESCU-) KlRILEANU (13 mar
tie 1872, Holda, jud. Suceava - 13 noiembrie 1960,
Piatra Neamţ) folclorist, bibliotecar al Casei Regale,
membru titular onorific al Academiei Române.
32. Referitor la vremurile "tulburi Şi întunecate ", aşa cum
le caracterizează G. T. Kirileanu, putem enumera câte
va dintre evenimentele interne şi internationale care au
marcat anii 1927-1929: moartea Regelui Ferdinand şi,
Regele Mihai fiind minor, instaurarea la conducerea
României a unei regenţe cu o prestaţie destul de mo
destă, grevele tipografilor (august-septembrie 1927),
greva de la Lemaitre (ianuarie-februarie 1929),
dezordinele de la Timişoara, legate de Congresul
Sindicatelor Unitare (aprilie 1929), lovitura de stat a
regelui Alexandru al Iugoslaviei şi instaurarea regimu
lui de dictatură (ianuarie 1929), declanşarea colec
tivizării compacte în U. R. S. S. (iulie 1929), greva de la
Lupeni (august 1929), marele crah al Bursei din New
York şi începutul marei crize economice mondiale
(octombrie 1929, în România criza se prefigura din
1928), creşterea exprimării de către Germania a tendin
ţelor de a prelua dominaţia în Europa centrală (1928).
33. G. T. KlRilE.ANU, Corespondenţă, pp. 54-55
34. luE E. TOROlJllU (17 iunie 1888, Solca, Suceava - 23
noiembrie 1953, Bucureşti) publicist, critic, istoric literar,
folclorist, membru corespondent al Academiei Române.
35. lbi.tkm, p. 286
36. Universitatea Regele Ferdinand 1, Fundaţiunea Virgil
Cioflec, p. 2
37. CONSTANTIN DAICOVICIU (1 martie 1898, Căvăran, jud.
Severin - 27 mai 1973, Ouj) istoric, arheolog, profesor
de antichităţi clasice şi national e şi de epigrafie la
U n ive rsitatea

3!!.

din

dircctor-adminislralor

Ad.

No. 3036/929/30/Rect.

al

Univ. cf. U nivers itatea

Rcg�;le Fcrdinand 1, Fundariunea VirBil Cioflec,

39. Un ivc.-itntea

Pinacoteca V.

Academiei Române.

Cluj,

Institutului de Studii Clasice al Un ive rs i tăţii, membru al
Academiei Române..

"Rcg�;l�;

Ciotlcc, p. 4
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40. ŞTEFAN BEZDECHI (24 aprilie 1888, Ploieşti - 25 martie
1958, Cluj) filolog, profesor de limba şi literatura greacă
la Universitatea din Cluj, membru corespondent al
Academiei Române.
41. CAruL BOGDAN (25 ianuarie 1897, Colmar, Franţa 1978) pictor, profesor la Şcoala de Belle Arte din Ouj,
la Institutul Ion Andreescu din Cluj şi la Institutul
Nicolae Grigorescu din Bucureşti
42. Universitatea Regele Ferdinand 1, Fundaţiunea Vugil
Cioflec, p. 1
43. VIRGIL 1. VATĂŞIANU, (21 martie 1902, Sibiu - 14 noiem
brie 1993, Cluj-Napoca) istoric de artă, doctor în istoria
artei al Universităţii din Viena, profesor de istoria
artelor la Universitatea din Cluj, secretar al Şcolii
Române din Roma, membru al Academiei Române.
44. ANASTASE SIMU (25 martie 1854, Brăila - 28 februarie
1935, Bucureşti) magistrat, om politic, important colec
ţionar de artă, a dăruit statului român casa şi întreaga sa
colectie de artă, devenită, sub numele "Muzeul Simu",
una dintre cele mai importante colecţie de artă din
Bucureşti şi din ţară, membru de onoare al Academiei
Române.
45. VICTOR EFilMIU se înşeală în privinta datei. St. O. Iosif
a stat la Paris, pe cheltuiala lui Virgil Cioflec, din
noiembrie 1899 până în octombrie 1901. În cadrul
aceleiaşi călătorii, subventionat de Cioflec, a vizitat in

octombrie 1899 Viena, iar primăvara şi vara lui 1901 Ie
a petrecut în Bavaria, la Miinchen şi Neuburg.
46. VICTOR EFTIMIU, Boema de altă dată, în ziarul
Adevărul, 30 martie 1948.
47. GEORGE 0PRESCU, În anul 1961, confirmă că la Muzeul
de Artă din Cluj, se găseau trei tablouri ale lui Nicolae
Grigorescu: Vechilul (de fapt, numele pânzei este
Fecior boieresc), Turci prizonieri şi Peisaj la Posada. La
acestea se adaugă peste 12 desene, printre care trebuie
să fi fost şi cele din donaţia iniţială a lui Virgil Cioflec
(N. Grigorescu, pp. 125, 220, 278 etc.); Ionel Jianu şi
Petru Comamescu, în 1956, enumeră 18 dintre cele 19
pânze ale lui Ştefan Luchian, din colecţia donată de
Virgil Cioflec (op. cit. pp. 183-199). La rândul său
Vasile Drăguţ, arată că în 1963 aici erau: Un zugrav 
Portretul pictorului (1 907), Spre cimitir - peisaj/pastel,
Privelişte de la Brebu-sălcii, După ploaie (Moineşti),
Bucătărie călugărească la mănăstirea Brebu şi Sălciile
de la Chiajna (op. cit. p. 77).
48. Numele de familie este înregistrat în livret sub forma
"
"Ceoflec . Prenumele, la rândul său, este trecut
"
"Vrrgiliu . Vom păstra însă forma Virgil Cioflec, cu care
a preferat-o şi care este cea confirmată de paşaportul,
aflat în aceeaşi arhivă.
49. IOAN LAcAruşu, Personalităţi din Covasna, p. 44

Abstract
Virgil Cioflec foundation, romanian cultural institution at Cluj
Virgil Cioflec inherits the Marsa estate (in the Vlasca District) from his father. The estate, which he managed carefully, provi
ded revenue, which was enough to satisfy his hobbies - collecting an works, supponing the Romanian cu/ture and travelling.
Farfrom being a mere co/lector and guardian ofpaintings and sculptures, he also had the ambition to be an an critic. He wrote
and published numerous anic/es in the specialized magazines. This activity, which lasted for some decades, brought him c/oser to
the anistic world of the times.
He panicularly appreciated the two great Romanian painters who were his contemporarU!s: N. Grigorescu and St. LuchiaiL
For manyyears and, ofcourse with a great deal of effon and money, V. Cioflec assembled a collection of an works, whose rich
contents we can appreciate from the list kept in the library of the Romanian Academy.
In the summer of 1929, when he was 54 years o/d, he decided to make the altruist gesture ofputting his entire an collection on
public disp/ay . He chose to stan a foundation for the benefit and wiJh the help ofthe University from Cluj.
Few days after V. Cioflec's death, Victor Eftimiu wrote some beautiful words in the ''Adevaruf'. He didn't forget to remind the
readers that: " Virgil Cioflec collected many paintings by Luchian, Which he donated to Cluj, a /ong time ago, together with pain
tings by otherfamous painters.
This modest and discreet man, in spite of his being rich, didn't ha ve such a fabu/ous wealth, was a friend of the anists. In 1905,
he sent St. O. Iosif to Paris at his expenses and also helped many writers and painters. With V. Cioflec disappears a noble sou� one
of the few rich peop/e who justified a happyjoumey through life by the tribute brought to the community.

Oana Lucia Dimitriu

Bibliograf la Biblioteca Academiei Române
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125
Tel. 01/6503043
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PUBLICAŢII PERIODICE BILINGVE ŞI TRILINGVE DIN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (I)*
Istoria minorităţilor etnice şi a relaţiilor
interetnice preocupă istoriografia română ceva
mai stăruitor după 19891, deşi în proporţii mult
mai reduse în comparaţie cu interesul deosebit
pentru acest domeniu, care se manifestă în
cercetările din alte discipline, în special din
sociologie şi politologie.
Privind situaţia de ansamblu din istorio
grafie, se pot observa două tendinţe - adeseori
disimulate - care limitează cunoaşterea ştiinţi
fică şi înţelegerea corectă a realităţilor istorice.
Prima constă într-o anumită înclinaţie predis
pusă a înfăţişa în mod preponderent sau exclu
siv aspectele pozitive ale istoriei situaţiei mino
rităţilor şi relaţiilor interetnice. Cea de doua,
deşi mai puţin manifestă în mod explicit,
aparţinând reprezentanţilor minorităţilor,
vădeşte o anumită preferinţă spre evidenţierea
şi chiar exagerarea aspectelor negative, din care
se trag uneori concluzii pripite referitoare la
natura discriminatorie a unor situaţii. Metodele
de lucru întrebuinţate deopotrivă în ambele
cazuri, sunt cele îndeobşte cunoscute, constând
în special în prezentarea trunchiată a docu
mentelor şi faptelor la care acestea se referă, în
scoaterea din context sau în schimbarea sensului
datelor istorice. Influenţarea sau chiar manipu
larea politică a acestor tendinţe este evidentă.
Epoca istorică asupra căreia operează aceste
procedee deformate este desigur epoca contem
porană şi în mod deosebit perioada interbelică.
Din aceste motive fundamentale de ansam
blu şi din altele de ordin specific, asupra cărora
nu putem insista aici, considerăm că ar fi nece
sară organizarea sistemică a domeniului
cercetării ştiinţifice a istoriei minorităţilor şi
relaţiilor interetnice, prin structurarea, dez
voltarea şi instituţionalizarea sa.2 Vastitatea şi
complexitatea acestui domeniu, importanţa sa
deosebită pentru întreaga viaţă socială, scot în
relief tot mai mult faptul că abordarea lui

destul de întâmplătoare încă, sub forma pre
ponderent colocvială, iar din punct de vedere
tematic cu totul insuficientă, trebuie depăşită
spre stadiul superior al tratării complete, cu
mijloacele şi metodele ştiinţei contemporane.
Tema pe care o supunem atenţiei în cele ce
urmează credem că ilustrează - fie şi parţial aceste consideraţii.
*

Întregirea României realizată în 1918 prin
unirea provinciilor istorice locuite în majoritate
de români (Basarabia la 27 martie, Bucovina la
28 noiembrie, iar la 1 decembrie Transilvania,
împreună cu Banatul, Crişana, Maramureşul)
cu vechiul Regat al României, a creat o situaţie
nouă şi în ceea ce priveşte chestiune a fost
tratată în mod corespunzător, în spirit demo
cratic, În actele fundamentare ale " Marii
Uniri" , asupra cărora nu stăruim.
Noile realităţi politice, naţionale, sociale,
culturale au generat şi unele iniţiative intere
sante în scopul unei bune funcţionări a relaţi
ilor respective, între acestea înscriindu-se şi
acelea referitoare la înfiinţarea unor publicaţii
bilingve şi trilingve, care nu au .fost cercetare
până acum.
Presa de toate categoriile, care apărea sau
lua fiinţă în fiecare din limbile vorbite de
populaţia majoritară şi de cele minoritare, a
funcţionat în mod corespunzător misiunii, pro
gramului şi posibilităţilor fiecărui organ. Ideea
creării unor canale de comunicare interetnică
sub forma plurilingvă prin presă a apărut
destul de timpuriu, în mod aproape spontan,
rezultând din însăşi necesităţile de bază ale
vieţii cotidiene. Conţinutul principal al acestor
publicaţii avea cu precădere un caracter prac
tic, de informare, sau cultural. Problemele
politice cele mai importante ale momentului de exemplu, în 1919-1920 Conferinţa de pace,
iar ulterior desfăşurarea vieţii politice sub

• Comunicare prezentată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice
" Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie.
Cultură. Civilizaţie. ", editia a VI-a, Sfântu G heorghe, 15-16 decembrie 2000 , organizat de muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
Centrul de Documentare ,.Mitropolit Nicolae Col an " �i Cen trul de Cultură Arcuş. Textul este o variantă a l ucrări i noastre cu
titlu similar, pu b li ca tă in volumul Relatii interetnice in zona el" con tact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XViTI
ka pftnă în prezent, Salu Mare-Tiih in g.,n , 1999, p. 200-216. Volumul. avl\nd titlul şi l ucrări le din cuprins în limhile. româna,
germanii, �i maghiară, (597 pagini), reuneşt" cumuniciirile prezentate la Sesiunea Ştiin(ifieii Internaţională organizată de
Universitatea Oradea, Inst it u t Zur Donauschwobische Jeschichtc und Landeskunde din Tiihing<:n �i Muzl'Ul Judc.tean Satu
Mare, 1 9- 1 9 septembrie 1\I'J'J.
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toate aspectele sale concrete - erau dezbătute
în principalele publicaţii, în special cotidiene,
care apăreau în mod distinct în limbile
română, maghiară, germană, exprimând orien
tări proprii nu numai din punct de vedere
naţional, ci mai ales politic. Publicaţiile bi
lingve şi trilingve reprezintă desigur numai o
mică parte din volumul presei perioadei
menţionate. Î n cadrul acesteia, presa mino
rităţilor etnice a avut o activitate importantă
sub aspect cantitativ şi calitativ\ iar presa
românească din provinciile care s-au unit cu
Ţara a cunoscut, aşa cum era de altfel firesc, o
dezvoltare pronunţată. Problemele specifice
ale minorităţilor etnice erau dezbătute mai
ales în presa ce apărea în limbile acestora şi
mai puţin în publicaţiile plurilingve care se
preocupau în primul rând derelaţiile inter
etnice. Organele de presă bi- sau trilingve erau
inişiate de obicei de ziarişti sau editori
aparţinând uneia din cele trei expresii lingvis
tice sau- în unele cazuri mai puţin numeroase,
dar de semnificaţii deosebite - în formule
mixte, bipartite sau tripartite, toate fiind însă
destinate publicului cititor cel mai larg, accesi
bile în limbile respective.
Cercetarea publicaţiilor bilingve şi trilingve
întâmpină o serie de dificultăţi a căror conş
tientizare poate contribui la depăşirea lor. O
primă constatare, oarecum surprinzătoare, este
că nici una din listele acestor publicaţii, alcătu
ite sau publicate în epocă, nu este completă,
deşi era în vigoare regimul depozitului legal al
publicaţiilor. Colecţiile acestora sunt răspân
dite în diverse biblioteci şi alte instituţii din ţară
şi străinătate, în numeroase cazuri ele fiind
incomplete. Unele dintre ele au dispărut pur şi
simplu în cursul atâtor împrejurări istorice vit
rege, sau nu au ajuns în colecţiile în care la era
locul, putând fi doar din menţiuni indirecte.
Destul de probabil că există şi altele care au
rămas complet necunoscute până în prezent.
Din aceste motive şi din încă altele, numai
cercetarea bibliografică de specialitate, care
tinde realmente spre exhaustiv, este singura în
măsură să ofere punctul de pornire corect al
s tu dierii temei pe care o abordăm. Î n stadiul
actual al preocupărilor de specialitate, aceste

vinţe considerabilă, provine din extinderea cri
teriilor formale (în special precizarea în titlu a
caracterului bi- sau trilingv) la cele de fond, din
includerea unor publicaţii ocazionale s.a.
Textele pot fi astfel integral sau parţial bilingve
sau trilingve, paralel sau succesive, în ediţii
separate sau contopite, unele prescurtate pe
întreaga perioadă de apariţie sau numai o parte
a acesteia etc. Chiar dacă nu pot fi considerate
ca aparţinând ca aparţinând categoriei bilingve,
din această cercetare nu pot fi omise în
întregime o serie de periodice de diferite pro
file - nu tocmai puţin numeroase, iar unele
chiar importante - care au publicat unele texte
în altă limbă (de cele de mai multe ori în
română), decât cea originală. Situaţia înfăţişată
în cele de mai sus explică în bună măsură şi rel
ativitatea estimării cantitative. Vom continua
tratarea aceloraşi teme cu referire la Basa
rabia, Dobrogea sau alte zone ale ţării care o
pot ilustra şi pe care nu le abordăm în prezen
ta comunicare numai din cauza tematicii reuni
unii noastre.
Sintetizând datele referitoare la publicaţiile
periodice bilingve sau trilingve apărute în
Transilvania, Banat şi Bucovina în primul dece
"
niu după " Marea Unire , constatăm că marea
lor majoritate erau bilingve (peste 90), iar din
tre acestea, cele mai multe erau româna
maghiare sau maghiara-române, (peste 60,
urmate de aproape 20 româna-germane sau
germana-române, circa 10 maghiara-germane
sau germana-maghiare şi numai câte una
româno-ucraineană şi maghiara-ebraică).
Publicaţiile trilingve însumau peste 60 de
titluri, restul de aproape de 40 având elemente
insuficiente spre a putea fi încadrate cu pre
cizie în categoriile menţionate. Examinând
periodicitatea apariţiei lor, vom observa că
marea majoritate (aproape 100) erau săptămâ
nale sau bilunare, peste 50 erau lunare, foarte
puţine erau bisăptămânale sau cu 3 apariţii
săptămânale; doar 3 ziare propriu-zise (cotidi
ene de limba maghiară) au publicat câteva
texte în limba română, iar un număr important
- aproape 30 - aveau apariţii ocazionale,
neregulate sau neprecizate .
În ce priveşte locul lor de apari ţ ie, rezultă că
cele mai multe erau situate la Cluj ( peste 60),

cercetări au ajuns până I n 1 1)24', urmân d a
ap are un volum care va ajunge până la 1929.

ceea ce exprimă şi persistenta unei an um i te
opt ici "ccntraliste"; Timişoara, care avea mai
multe vale n ţe pluril ingvistice, urma cu numai
jumătate din cifra dujeană (adică cu peste 30),

Chiar şi aşa, numărul publicaţiilor bilingve şi
tr il i ngve depistate de noi este mai mare decât
cel men � i ona t anterior în diverse surse. Volu
mul lor il estimăm a se situa la circa 200 de

pu bl i ca �ii de acest tip'.

iar apoi venea u Oradea, Arad ul şi Cemăuţii
(cu câte 1 1-15 p ub l icaţii ), Braşovul, Sibiul şi

Diferenţa, în unele p ri 1 70
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Publicaţii periodice bilingve şi trilingve din România în perioada interbelică
M.G. Samarineanu, Victor Branişte, Ioan
Flueraş, Leonard Paukerow, Iosif Jumanca,
Iosif Ciser, Emil Dandea, Jakabffy Elemer,
Franyo Zoltan, Benedek Elek, Bitay Arpad,
Kristof Gy, jordaky Layos, Oskar Netoliczka,
Lutz Korodi şi alţii. Redacţiile multor publi
caţii minoritare sau bi(tri) lingve aveau redac
tori speciali pentru limba română, numeroşi
colaboratori români şi se preocupau în mod
deosebit de publicarea traducerilor din lite
ratura română.
Începutul publicaţiilor bi- sau trilingve s-a
făcut încă de timpuriu, la 1/14 decembri 1 918,
când a apărut Gazeta Oficială - publicată de
Consiliul Diligent al Transilvaniei, Banatului şi
al părţilor româneşti din Ungaria, editată la
Sibiu (apoi la Cluj, din 8 nov. 1 9 19}, având ca
redactor responsabil pe Teodor V. Păcăţianu.
Încă de la apariţia sa, a fost publicată şi o ediţie
prescurtată în limba germană, precum şi unele
texte în limba maghiară; o ediţie prescurtată în
limba maghiară a apărut începând din 1 9
aprilie 1 920 la Cluj, ca organ al Comisiei
"
regionale de unificar" . În afara de acestea,
Consiliul Diligent a coordonat şi publicarea
gazetelor oficiale locale ale judeţelor din
Transilvania. În ordine cronologică, acestea au
apărut în 1919 la Zalău, pentru judeţul Sălaj
(3/16 mai), Sighişoara - Tarnava Mare,
Diciosânmartin (Tarnăveni) prntru judeţul
Tarnava Mică (prima publicaţie trilingvă},
Oradea-Bihor, Carei pentru judeţul Satu Mare.
În anii următori, vor apare câte o Gazetă
Oficială în judeţele Cojocna (la Cluj), un
Monitor Oficial al judeţului Arad, o foaie ofi
cială a judeţului Braşov, ş.a. Toate aceste publi
caţii oficiale judeţene erau bi-trilingve, iar
apariţia lor va continua şi după încetarea activ
ităţii Consiliului Diligent, cu unele variaţii sau
adaptări în titluri, subtitluri sau alte date speci
fice. În afară de gazetele oficiale menţionate,
care formau o familie de publicaţii funcţionând
potrivit normelor administrative ale Consiliului
Diligent, au apărut şi alte câteva cu caracter
similar, de îndrumare juridica-administrativă,
iniţiate de persoane, asociaţii sau instituţii de
profil la Oradea, (Legi Decrete Publicaţiuni
juridice şi economice, din aprilie 1921), Cluj
(Administraţia Română Organul Reuniunii
notarilor comunali şi cercuali din Transilvania,
Banat şi părţile ungurene alipite, începând din

Tg. Mureş cu câte 6-1 0 titluri, etc. Numărul
total al acestor localităţi era de aproape 30, cea
mai mică dintre ele fiind Periam, din Banat. Se
observă că această categorie de publicaţii, în
special bilingve, au apărut şi în zone locuite în
proporţii mai importante de maghiari. Toto
dată, se pot formula şi unele constatări referi
toare la lipsa publicaţiilor sârbeşti sau slovace,
a celor şvăbeşti, din Sătmar, a celor ucrainiene
din Maramureş - ceea ce făcea imposibile şi
formulele bilingve sau trlingve -, precum şi
insuficienţa publicaţiilor germana - române în
zone ca Sibiul sau Bistriţa, cvasiabsenţa celor
ucrainiano - române în Bucovina, ş.a.
O eventuală diagramă a cronologiei acestor
publicaţii relevă faptul că după debutul lor în
1919, în condiţii de oarecare incertitudine, a
urmat o proliferare remarcabilă în anii
1922-1926, iar apoi o relativă descreştere după
1928-1929, care va continua în anii următori.
Desigur că situaţia politică internă, externă şi
internaţională a influenţat această evoluţie în
măsură importantă, dar nu decisivă. Este
incontestabil că în perioada interbelică, consid
erată în ansamblul ei, a apărut - treptat - o
anumită neconcordanţă între dezvoltarea şi
consolidarea internă a României (în special în
plan economic şi cultural) pe de o parte şi
apariţia, apoi amplificarea factorilor externi
care vor afecta în sens negativ situaţia inter
naţională a ţării pe de altă parte. Această
evoluţie externă nefavorabilă, ce va deveni evi
dentă în deceniul al patrulea, culminând cu anii
premergători conflagraţiei mondiale, nu a afec
tat în mod esenţial situaţia minorităţilor etnice
din România, nici pe aceea a presei publicate în
limbile lor, care a continuat să apară şi să se
dezvolte. În aceste condiţii, relativa descreştere
numerică treptată a publicaţiilor bilingve şi tri
lingve se poate explica, după opinia noastre, nu
atât prin factori de conjunctură, ci ea poate fi
considerată mai degrabă ca un indiciu al faptu
lui că publicaţiile plurilingve se apropiau de
momentul unui bilanţ istoric, acela al
îndeplinirii - în linii esenţiale cel puţin - misiu
nii pentru care ele au fost creare.
Apropiindu-se de reliefarea unor aspecte de
conţinut ale temei noastre, trebuie să sublin
iem faptul că publicaţiile bilingve şi trilingve
din Transilvania, Banat, Bucovina în perioada
considerată au fost ilustrate de contribuţia
definitorie a unor remarcabile person alităţi
cu l tura l <;1

pv.t>!i�i�tic�r

1921; Administraţia 1 922, Ordinea 1 927, ş.a.),
Tg. Murcş (Orll.şul Gazeta oficială pentru
interesele sociale şi fi na nci a re ale administraţiei
urbane, 1 923), toate acestea fiind bilingve.

:iilU

ale viGţii publiciJ
cum au fost: Carnii Petrescu, Sextil Puşcariu,
Valeriu Hologa, Tiran Albani, G. Hacaloglu,
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Caracter de îndrumare în probleme de organi
zare şi administrare proprie a unei instituţii
bisericeşti avea Foaia ordinăciunilor Consisto
riului arhiepiscopesc în afacerile Arhidiecezei
Ortodoxe - orientale a Bucovinei, care a apărut
Ia Cernăuţi din 1919, fiind singura publicaţie
româno-ucraineană.
Asupra conţinutului acestor publicaţii ofi
ciale preponderent administrative, considerăm
că nu e cazul să insistăm.
Tot destuk de timpuriu, imediat după Marea
unire, au apărut şi câteva publicaţii profesion
ale bilingve sau trilingve, dintre care amintim în
ordinea cronologică a apariţiei lor, pe cel ale
frizerilor (1 ian. 1919, Tg. Mureş), comer
cianţilor (Braşov-Cluj), uniunii muncitorilor
minieri şi topitori (Sibiu-Cluj), asociaţiei simi
lare a tipografilor (Cluj) şi Ceferiştilor din
Ardeal Sibiu- Cluj, toate acestea începându-şi
apariţia în 1919. În acelaşi an au apărut şi câte
va publicaţii cu caracter mai general sau cu
unele nuanţe politice, cum a fost Deşteptarea.
Ziarul demnităţii şi Libertăţii Omului (Timi
şoara; ediţia germană cu subtitlul Pentru
Libertate şi umanitate, ambele cu înclinaţii
socialiste). Tot la Timişoara în iulie 1919
apărea un supliment româna-maghiar al publi
caţiei Înainte Organul P.S.D. din Banat, iar la
Deva, în martie acelaşi an, o ediţie specială tri
lingvă a ziarului local maghiar Deva es Videk
(Deva şi împrejurimile).
Exprimările clare, de semnificaţie deosebită,
ale unor adevăruri şi principii fundamentale
pentru noua societate românească în ansam
blul ei, au început să fie prezente în publicaţiile
bilingve şi trilingve odată cu apariţia unor
organe de presă de orizont politic mai larg.
Astfel, Unirea. Revistă săptămânală pentru
consolidarea politică şi culturală a tuturor
cetăţenilor Bucovineni, ce apărea la Cernăuţi
îm toamna anului 1919 în ediţie bilingvă
română şi germană, publica un remarcabil arti
col de fond Ia 24 decembrie 1919, intitulat
Răspunsul edificator. . . , în care se sublinia val
oarea declaraţiilor etnice făcute în şedinţa
Camerei Deputaţilor de Ia Bucureşti, din 12
decembrie 1919. Exprimând adeziunea clară Ia
actele fundamentare ale Marii Uniri, aceştia
afirmau că doresc să rămână fii credincio�i ai

cerea la cunoştinţa mulţimii, în istorica zi de 28
noiembrie 1918, a actului Unirii Bucovinei,
prin citirea lui din balconul Primăriei
Cernăuţilor de către primarul oraşului, într-o
atmosferă de însufleţire generală.'
Faţă de asemenea declaraţii de însemnătate
politică fundamentală, o notă aparte, disonan
tă în fond, făceau două publicaţii, una bilingvă
de la Tg. Mureş, iar cealaltă trilingvă de la
Timişoara, ambele de expresie originar
maghiară care, în titulatura lor, în subtitlu,
afişau încă formulări anacronice, depăşite,
neconforme adevărului şi noilor realităţi
politice8, neputând aduce în acest fel con
tribuţii efective la progresul cunoaşterii reci
proce a majorităţilor etnice.
Un impuls deosebit de eficient a imprimat
procesul istoric de apropiere între popoare,
remarcabila publicaţie iniţiată şi condusă de
valorosul scriitor şi publicist Carnii Petrescu,
intitulat Limba Română. Foaie pentru limbă,
artă şi literatură, care a apărut la Timişoara,
bisăptămânal de texte paralele în limbile
română, germană şi maghiară, între 22 ianuarie
- 19 iunie 1920. Fondatorul publicaţiei arată
chiar în fruntea primului număr că se adre
sează unui public cititor din cele mai largi cate
gorii sociale. Cititorilor români li se aminteau
stăruitoarele eforturi ale lui Titu Maiorescu,
din urmă cu o jumătate de secol, care combătea
energic monstruoasa germanizare în expresie a
stilului gazetăresc al epocii. Cititorilor apar
ţinând minorităţilor etnice, C. Petrescu le-a
destinat o rubrică specială pe probleme de
vocabular, pronunţie ş.a., care s-a bucurat de
un mare succes, determinând - în urma
numeroaselor scrisori şi cereri - dublarea spaţi
ului pentru începători în studierea limbii
române. Rubrica Îndrumări pentru noii
cetăţeni oferea recomandări practice pentru
formularea unor petiţii şi acte uzuale în relaţi
ile cu administraţia publică. De un larg interes
se bucura rubrica intitulată Cum scriu
autorităţile, în care se aduceau exemple con
crete de greşeli lingvistice în actele emise de
unele organe administrative locale, pentru înlă
turarea lor în viitor, inclusiv limba schiloadă a
gazetei oficiale şi a unor ordonanţe publice

(emise în limba română - n.n.). Mai mulţi citi
tori au cerut lămuriri asupra modului cum s-au
format limba română, a istoriei acesteia, ceea
ce 1-a oferit lui Carnii Petrescu o excelentă
ocazie pentru expunerea sistematică, clară a
problemei, care la rândul ei a contribuit la
cunua�ten:a atât a formării limbii române, cât

Redac�ia gazetei bilingve
Un ire a aprecia că aceste declaraţii reprezentau
"pecetluirea definitivă a h otarelor României
Mari cu vuinla si dorinţa nationalitătilor con
loeuitoare"6. Gazeta publică şi o fotog r afic rămasă mai puţin cunoscută - înfătişând aduRomâniei

Mari.
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şi implicit - a însuşi poporului român, inclu

interetnice Ia aprofundarea acestor relaţii în

zând unitatea şi continuitatea sa. O altă rubrică

domenii şi sectoare mai concrete ale vieţii

căreia 1 s-a acordat spaţiu consistent se intitula

sociale, înregistrându-se chiar un început de

România de azi, făcând ample prezentări ale

specializare, inclusiv în privinţa publicaţiilor bi

presei bucureştene, vieţii politice, partidelor,

şi trilingve. Domeniul predilect, chiar privile

campaniilor electorale ş.a. Prezentarea Istoriei

giat, al acestor manifestări încurajatoare, a fost

literaturii române de M: Dragomirescu şi Gh.

desigur cultura.

Adamescu, precum şi a turneului Teatrului

Voim ca locuitorii de orice neam şi orice

Naţional din Bucureşti la Timişoara s-au bucu

limbă din această ţară să se simtă ca fraţi şi

rat de acelaşi interes deosebit al cititorilor. În

aceasta nu poate s-o facă politica, ci numai cul

general C.Petrescu a acordat o atenţie specială

tura - se declara în articolul inaugural al publi

accesibilităţii publicaţiei, motiv care l-a deter

caţiei

minat, de exemplu, să evite expunerea aridă a

Culise. Revistă bilunară ilustrată de teatru,

clujene

bilingve

româna-maghiare,

unor probleme ale limbii, în special a celor gra

muzică, arte, la

maticale9. După încetarea acestei publicaţii,

paralelism aproape perfect, apărea la Oradea şi

Carnii

Petrescu

trece

la

redacţia gazetei

15

noiembrie

192213.

Într-un

Cortina. Revistă teatrală, de asemeni bilingvă,

timişorene Ţara. Organ popular independent,

tot în noiembrie

unde reuşeşte să introducă, în decembrie

schimb cu o apariţie mai scurtă decât a celei

1920

1922,

dar săptămânală, în

o rubrică de ştiri şi informaţii în limba ger

clujene, înrudită nu numai ca profil. Apreciatul

mană10. Prin toate acestea, activitatea menţio

publicist M.G.Samarineanu sublinia cu satis

nată a lui Carnii Petrescu a îndeplinit şi o

facţie efectele turneului Teatrului maghiar din

funcţie de pedagogie şi educaţie socială în spi

Cluj la Oradea cu O scrisoare pierdută de

ritul ideilor democratice ale epocii.

I.L.Caragiale, sub titlul semnificativ Începem

În

acelaşi

spirit,

un

cotidian

româna

să ne cunoaştem1'.
Una din cele mai valoroase publicaţii cultu

maghiar este proiectat pentru apariţie în
la Oradea, sub denumirea

rale bilingve româna-maghiare a fost revista

Bihorul Românesc. Roman Bihar, sub direcţia

săptămânală Aurora. Literară, artistică, tea

farrnacistului George Păcală, cu menţiunea că
nu va face politică " 11, proiectul nu a ajuns să
"
fie realizat.

decembrie

octombrie

Anii

1921,

1922-1924

au fost cea mai rodnică

trală, socială, care a apărut Ia Oradea, între

1922

-

15

iunie

24
1923, sub direcţia lui

G. Bacaloglu, cu o redacţie grupând publicişti
remarcabili români şi maghiari, promotori ai

perioadă pentru editarea uor deosebit de valo

bunei convieţuiri şi înţelegeri interetnice. În

roase publicaţii consacrate cultivării relaţiilor

Scrisoare deschisă către scriitorii şi intelectualii

interetnice,

în

special

în

publicaţii

bi-şi

trilingve.
În ianuarie

români redactorii maghiari ai Aurorei declarau
că maghiarii din România doresc să fie oameni

1922 apărea la Timişoara revista

Săptămâna.

Politică,

socială,

economică,

"
publicaţie bilingvă, cu texte paralele în limbile
română şi germană. În articolul Aportul mino
rităţilor, 1. Peltz sublinia că acest aport este cel

mai de seamă factor care va înfrăţii. . . pe toţi

şi să devină fii buni ai Patriei române . . .
Fraţilor, luaţi învăţătură din greşelile noastre.
Pronunţăm mea culpa în faţa severei judecăţi a
istoriei dar vă rugăm să nu cădeţi în aceeaşi
greşeală din care noi ne-am trezit atât de zdro
biţi15. Revista publica o interesantă anchetă

locuitorii României. Noi nădăjduim în aportul

printre scriitorii români şi maghiari pe tema

pozitiv, uman, fecund, în aportul unor suflete

Păreri despre apropiere neocolind dificultăţile

atrase de suflete. Sub titlul Minorităţile din

care apăreau în calea apropierii româna

România, se făceau referiri la revista franceză

maghiare, subliniind însă caracterul lor subiec

La democratie, care releva că situaţia lor nu e

tiv16. Revista publica scrisoarea lui N. Bălcescu

numai acceptabilă, dar chiar proprie unei dez

către Ion Ghica, din

voltări paşnice şi de folos pentru ţară, citând în

memento necesar înţelegerii între cele două

acest sens opinia unor personalităţi ale vieţii

popoare17.

internationale12.
Progresele efective înregistrate în relaţiile
d i n tre

populaţia majoritară românească şi

minorităţile e t n ice

din

provinciile

istorice

re u n i l e cu Ţara, au făcut posibilă trecerea de la

planul general

al

n.:laţiilur

politica-naţionale,

19

mai

1849,

ca pe un

O contribuţi�:: m a i concretă la cunoaşterea

România au
adus-o cele trei publicaţii care au apărut la
Lugoj sub d i recţia lui .Jakahffy F:Iemer care pot
problemelor minorităţilor din

fi

considerate în esenţă

ca

fi ind aproape

unitarc în cnnţinut, de expresie
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Magyar Kisebbseg (Minoritatea maghiară) -

care a publicaţiilor bi-şi trilingve din România,

ediţia de bază a cărei apariţie bilunară a

în special în Transilvania. Din punct de vedere

început Ia

1922, urmată de Glasul

numeric cele mai multe aveau profil economic,

minorităţilor. Organ minoritar maghiar, de la

circa 30 publicaţii bi- şi trilingve cu profil gene

20

iunie

de Ia

1

1

septembrie

1923, lunar cu unele texte diferite, iar
1923 de Minorite hongroise, bilu

ral economic. Acestora li se adaugă alte circa

iunie

lingve, specializate pe ramuri, cum ar fi indus

nar, cuprinzând rezumatul ediţiei maghiare18•
Cea mai valoroasă şi importantă revistă de
cultură

din

de publicaţii economice, tot bi- sau tri

40

tria lemnului, construcţiile, metalurgia, indus

categoria celor examinate în

tria

textilă,

tipografică,

pielăria,

diferite

lucrarea noastră, considerăm că a fost cea de la

meserii sau servicii, publicaţii referitoare la

Cluj, intitulată chiar Cultură. Science, lettres,

transporturile feroviare, organe de informare,

arts, care a apărut în perioada ianuarie iunie

publicitate şi reclamă economică. Publicaţiile

1924, o dată la două luni.

Directorul ei era pro

din domeniul agriculturii şi ramurilor ei, inclu

fesorul Sextil Puşcariu, secretar de redacţie era

siv cele conexe, erau şi ele fie cu profil general

doctorul Valeriu Bologa, iar comitetul de

(Curierul agronomic ş.a.), fie specializate

redacţie era format din Yves Auger, pentru

(morărit,

partea franceză, Lucian Blaga pentru partea

stupărit, industria alimentară, a cărnii, spirtu

romana,

lui, asigurări agricole ş.a.).

Kristof

Gyorgy

pentru

partea

horticultură,

faună,

viticultură,

maghiară şi Oskar Netoczka pentru cea ger

Urmează apoi o categorie de publicaţii cu

mană. Revista publica aşadar studii şi articole

caracter social-econimic; profesional sau sindi

în aceste patru limbi sub semnătura unor emi

cal. După primele publicaţii de acest fel din

nenţi specialişti, universitari clujeni, dar şi mari

1919,

oameni de cultură din Bucureşti, Sibiu şi altele,

bilunară maghiara-germană editată de Consi

în

1920,

la Timişoara apărea o gazetă

la cel mai înalt nivel cultural ştiinţific dintre

liul sindicatelor din Banat21\ urmată - în acelaşi

toate publicaţiile examinate aici.

an - de publicaţiile trilingve Metalurgistul

Cuvântul introductiv, prezentat fără titlu şi

(Cluj), Muncitorul pielar (Arad), iar în

fără intenţii de program, preciza: Notre revue

1921

Foaia Compactorilor (Cluj), care erau organe

est nee d-un accord entre plusieurs savants et

oficiale ale Uniunii muncitorilor din ramurile

lettres roumains, hongrois et allemands, et elle

respective, din Ardeal şi Banat, sau pe ţară.

est destinee a creer un trait d-union entre trois

Acest tip de publicaţii sindicale trilingve vor

consciences ethniques differentes dans leur

continua. Lor li se adaugă treptat organele

essence intime, mais unies par les nombrreux et

generale ale presei sindicale şi muncitoreşti,

nob les interes communs. . .

cum au fost Viaţa Sindicală

Printre autorii

Nicolae Iorga, Ioan Lupaş,

Al.

( 1921

şi

1924,

Bucureşti-Cluj, organul central al mişcării

prezenţi în paginile revistei menţionăm pe
Barza, G.

sindicale din România), Meseriaşul

(1925,

Vâlsan, G. Oprescu, C. Daicoviciu, Fr. Teutsch,

Timişoara)21 şi alte câteva, cu preocupări pe

Makkai

Roska

anumite teme specifice22• Înrudite cu cele sus

Marton, Egon Hajek, C. Siegel, Bitay Arpad,

menţionate pot fi considerate Facla. Organul

Janovici

Cantemir, lupta comună antiotomană; aniver

1920),
1922), Montanistica şi
metalurgie (Petroşani, 1922), Funcţionarul
forestier (Cluj, 1922) ş.a. Pentru îndrumarea

sările Şaguna, Petofi, Madach, Marlin; prob

profesională şi apărarea intereselor personalu

Sandor,
Jeno,

Adolf Schullerus,
Lutz

Korodi,

funcţionarilor din Ardeal şi Banat (Cluj,

Konrad

Constructorul (Cluj,

Nussbacher şi alţii, precum şi fireşte membrii
redacţiei. Temele abordate tratau opera lui D.

leme de istorie, arheologie, filosofie, etno

lui din domeniu, la Lugoj a apărut în

grafie, artă, bogată activitate ştiinţifică şi cul

revista Poşta - Telegraf - Telefon, iar la
Cenăuţi, în

turală a Clujului, dar şi din alte zone (Banat,
Braşov, Sibiu), institu�iile culturale, traduceri
din marii poeti şi scriitori ai popoarelor respec
tive, cro nica vieţii cu lturale ::;i artistice.
Majo rit atea articolelor infă ţ i�au diferitele
aspecte ale istorici relaţiilor culturale româna 
maghi a ro - germane, rolul henefic al acestora
în viaţa socială din trecut şi din actualitate'".
La inceputul dece n i u l u i al treilea al secolu
lui al XX-lea arc loc o extraordinară divcrsifi-

1920,

1922

Foaia Ordinelor (Direcţia

regională PTI). Existau chiar ::;i p ublicaţii
ale asociaţiilor fotografilor (Cluj, 1922).
Domeniul sănătăţii, al activităţilor medicale şi
conexe, este il u s tra t cu u sc r ie de publicaţii de
interes profesi on a l şi social, în special cel far
maceutic (Pharmacia, Cluj, 1 920), Rev ista
stomatologică (Cluj, 1 923), Revista medicală
(Cluj, 192R) !;Î chiar Revista moaşelor (Braşov,
1 92 1 ).::.1
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De interes social mai larg erau unele publi

fine, la Cluj, din august

1920, apărea Thmul de

caţii bilingve locale ca Democratul (Cernăuţi,

Veghere şi Vestirea Prezenţei lui Cristos, cu o

Curierul Valea Jiului ( Petroşani,

variantă în limba maghiară, care erau traducer

1920),

Someşul Nou (Satul Mare,

1923),

1922),

Adevăruri

ile revistei americane The Watch Tower din

(Cernăuţi,

1923),
Hermannstadter
Mittolungen (Sibiu, 1927) ş.a. Destinaţia infor

Brooklyn (New York).

mativă, pragmatică, a unor publicaţii speciale,

Cronica lumii cu ilustraţiuni, revistă săptămâ

Dintre publicaţiile cu profil divers reţinem

le asigură eficienţa şi reuşita comercială.

nală

Astfel, gazeta trilingvă timişoreană Banater

(Timişoara,

Anzeiger

a editat o serie întreagă de

şi maghiară, care se bucura de difuzare şi în

buletine informative conţinâmd date de largă

Iugoslavia, Cehoslovacia, Austria, apoi Der

(1921)

pentru

cultură,

1922),

literatură

şi

artă

cu ediţii separate, germană

utilitate publică cu caracter de ghid local,

Banater Philatelist (Timişoara,

deosebit de apreciate de utilizatori Călăuza

cu unele articole în limba română şi anunţuri în

străinilor,

en�leză şi franceză211•

Conducătorul

prin

Timişoară,

vicii, birouri avocaţiale ş.a.2\ iar la Sibiu apărea

1927

publicaţia

de

informaţii

lunară),

In sfârşit, avem o serie de publicaţii coti

Informatorul adreselor - instituţii, firme, ser
în

1920,

diene sau săptămânale, unele importante,
majoritatea în

U.E.S.

(Uzinele Electrice Sibiu).

1919,

în limbile maghiară, ger

mană (inclusiv evreieşti) şi chiar polonă, care

Desigur însă că de un interes mult mai larg

au publicat în mod ocazional diferite materiale

se bucura publicaţiile bi- şi trilingve cu caracter

în limba română29, fără a avea un caracter bi

preponderent informativ, ăn special din dome

lingv propriu-zis, dar prezentând - în unele

niul vieţii culturale, al spectacolelor teatrale şi

cazuri - aspecte sau chiar consideraţii ce ar

cinematografice,

merita cunoscute.

destulde

numeroase

în

epocă2.' .

Trebuie precizat şi faptul că - mai ales ăn

Mai apărea un Buletin muzical la Oradea

(1920), un Jurnal . . .

cazul unor publicaţii cu caracter economic,

(al) Societăţii profesorilor

de dans, de la Braşov

(1921),

social, profesional, sindical, sportiv, religios ş.a.

iar cunoscuta

- apar unele interesante interferenţe redac

editură muzicală Moravetz de la Timişoara

ţionale peste Carpaţi, cu forme de activitate ale

publica un buletin trilingv de literatură muzi

aceleiaşi publicaţii atât în Transilvania, Banat

cală, în special partituri

Bursa cărţilor

sau Bucovina, cât şi la Bucureşti sau chiar în alte

avea apariţie lunară la Rădăuţi, în Bucovina,

oraşe din Vechiul Regat, fără să mai insistăm

din

192 1 ,

(1920).

în limbile română, germană şi

asupra ariei foarte largi din care proveneau

franceză26•

colaboratorii. România avea notabile tradiţii

Un domeniu relativ nou al vieţii sociale şi

proprii în ceea ce priveşte apariţia unor variate

publicistice, inclusiv cel al publicaţiilor pluri

publicaţii plurilingve, pe care le va continua şi

lingve, a fost sportul, care a prilejuit câteva

amplifica după

publicaţii de profil apărute la Cluj şi Timişoara,

care s-au reunit cu Ţara, inclusiv Basarabia, dar

din

1918 în toate provinciile istorice

şi în centre sau localităţi din Vechiul Regat

192Jl'.

Viaţa religioasă a generat o bogată literatură

(Bucureşti, Dobrogea, Iaşi, Brăila, Ploieşti,

a domeniului, pentru fiecare din cultele exis

Craiova ş.a.) care a constituit nucleul istoric

tente în Transilvania, în fiecare din limbile

formării României întregile în

naţionale ale acestora. În acest cadru se înscriu

al

1918.

Se poate aprecia că Marea Unire din

1918

a

şi publicaţiile bilingve sau trilingve: Semnele

reprezentat factorul principal care explică în

Timpului, publicată la Bucureşti din

mod fundamental şi fenomenul social - cultur

de

1908

societatea Cuvântul Evangheliei, deschidea o

al al apariţiei şi înfloririi remarcabile a publi

filială la Sibiu în

care scoate ediţiile în

caţiilor plurilingve. Este suficient în acest sens

limba germană, apoi şi maghiară ale revistei.

să observăm, comparativ, faptul că în aceleaşi

1921,

La Arad, în

provincii istorice - Transilvania, Bucovina,

Bucureşti

1919 (apoi la Braşov, 1920 şi
1921), apărea Păzitorul Adevărului.

Banatul - care au oferit întotdeauna un mediu

Lecţiuni biblice, editată de cultul adventist de

deosebit de favorabil activităţilor intercultur

ziua a şaptea, cu ediţie prescurtată în limba

ale, situaţia existentă înainte de

maghiară. La Reşiţa apărea în limbile germană

�i

mugfiiut!l,

N!Vi!!tă

Ucllt

1918

în acest

domeniu al publicaţiilor plurilingve era cu totul
. .

•

1 l"ăcătoare chiar nesemnificativă. In spencsahs
cial limba română era slab reprezentată în
peisajul publ i cisticii din cauza regimului dis-

respect iv
Vilagossag, publicată de cu ltu l evanghelic
(protcsta nl) �i de cel reformat (calvin) l ocal Î n

"

-

.

,
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criminator sau oprimator practicat de Imperiul

blică, în cunoaşterea reciprocă şi apropierea

austro-ungar.

dintre categoriile etno- lingvistice respective, în

Fără nici o tendinţă de a înfrumuseţa reali

progresul general al societăţii din românia în

tatea, problemele complexe (obiective sau

toate domeniile, care se constituie într-o

subiective) ale relaţiilor interetnice din România

valoroasă sauchiar într-un capitol distinct al

după

istoriei moderne şi contemporane a României.

1918,

trebuie subliniat faptul că publica

ţiile bi-şi trilingve au îndeplinit funcţii social-cul

În partea a II-a a acestei lucrări, urmează să

turale importante, deopotrivă pentru români,

prezentăm aspecte ale istoriei publicaţiilor bi

maghiari, germani si celelalte naţionalităţi.

lingve din fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Trei

ÎN CONCLUZIE, aceste publicaţii au adus

Scaune în perioada interbelică.

o contribuţie trainică, de seamă în viaţa pu-

Note
1. Bibliografia istorică a României. VIII. 1989-1994.
Editura Academiei Române, 1996, p. 235-236.
Capitolul VIII al părţii referitoare la istoria României,
având cea mai mică întindere din întreaga lucrare,
conţine doar 43 titluri.
2. Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică în domeniul
istoriei, deşi încadrează un număr de cercetători - unii
chiar eminenţi - cu preocupări de specialitate, nu au şi
nu pot avea posibilitatea de a asigura cercetarea core
spunzătoare a întregii istorie a minorităţilor şi relaţiilor
interetnice, a tuturor componentelor şi aspectelor lor.
În toamna anului 1991 în calitate de coorganizator al
reuşitului Simposion internaţional pe tema Spiritul
european şi minorităţile etnice de la Bucureşti, am
susţinut deasemeni necesitatea organizării cercetării în
acest domeniu (v. Cotidianul din 23 sept. 1991).
Sponsorul acelei reuniuni, Professors World Peace
Academy, a manifestat un interes real pentru un pro
gram cuprinzător în domeniu, dar din păcate, nu s-a
reuşit şi realizarea lui efectivă.
3. SILVIU DRAGOMIR, La Transylvanie roumaine et ses
minorites etnique, Bucureşti, 1934; Transilvania, Bana
tul, Crişana, Maramureşul 1918-1928, două volume,
Bucureşti, 1929.
4. Publicaţiile periodice româneşti. Tom. III. 1919-1924.
Editura Academiei, Bucureşti, 1987, 1095 p.
5. Ibidem, p.1092 (Postfaţa,) se consideră că numai 24
publicaţii din întreaga ţară erau bi- sau plurilingve.
6. Unirea Cernăuţi. An I. Nr. 7-8, din 24 dec. 1919, p.l.
?. Ibidem.
8. Astfel, Fodraszok Laplja (Gazeta frizerilor) care apărea
de Ia începutul anului 1919 la Tg. Mureş, numai în limba
maghiară, se subintitula A magyarorszagy borbelyok. . . ,
orszagos heti szaklapja (foie săptămânală pe ţară a friz
erilor din Ungaria!); în anul următor apare fără subtitlu,
iar în octombrie 1921 adăuga titlul în limba română
Gazeta frizerilor. . . din România, iar în februarie 1922
modifică subtitlul în limba maghiară referindu-se la ter
itoriile anexate din Ardeal şi banat. Tot astfel la Cluj, în
iulie 1919 apărea publicatia trilingvă Tipograph. Organ
oficios al Uniunii tipografilor din Transilvania-Banat şi
LcriLmiile ocupatei O "dtlllÎlnc negativlsii cxpl;c;lĂ fală
de consecinţele actului de la 1 Decembrie 1 9 19 (sic!) a
exprimat si ziarul rowâno-maghiur Luminătorul de la
Cluj, in nr. 45, din decem bri e 1921.
9. Limba Romană Timisoara, an 1, nr. 1 , din 22 i an. 1920;
nr. 2, din 27 tan .. p. 5; nr. S, din 20 martie; nr. R, <lin 1 7
ap rilie, p . 1 ; nr. 1 2, din 1 5 mai p . 3 ; nr . 1 8, din 1 9 iunie,
p.

10. Ţara Timisoara, an 1, numerele apărute între 2-12
decembrie 1920.
11. Conform Luminătorului, Cluj, an III, nr. 35, din 24 sep
tembrie 1921, p. 2.
12. Săptămâna. Die Woche Timişoara an 1, nr. 4, din 1 7
februarie 1922, p. 8-12, 2 1 -22.
13. Săptămâna. Die Woche Timişoara an 1, nr.1, p.2.
Director Leonard Paukerow.
14. Cortina Oradea, an 1, nr. 4, din 3 decembrie 1922, p. 2.
15. Nr. 6, din 28 ianuarie 1923, p.1-3.
16. Idem, nr. 8, din 15 februarie 1923, p. 12-13; vezi şi
numerele următoare.
17. Nr. 14, din 15 iunie 1923, p.4-5.
18. Publicaţiile periodice româneşti Tom III. . .p. 427-428.
Pentru Jakabffy Elemer vezi şi Valeriu Branişte,
Amintiri din închisoare, ed. Al. Porţeanu, Editura
Minerva, 1972, p.LIII, LIV, 200.
19. Cultura, Cluj, nr.1-4, ianuarie-iulie 1924.
20. Szakszervezet - Gewerkschaft
21. Transilvania, Banat, Crişana, Mararnureşul, 1918-1928.
Bucureşti, 1929, voi. II, p. 1292-1303.
22. Menţionăm câteva: Munca. Foaie de propagandă şi
informaţiuni muncitoreşti, Sighetul Marmaţiei, 1922;
Organul oficial al Reuniunii de invaliditate şi pensie a
muncitorilor din Banat şi Ardeal Timişoara, 1922;
Munca. Organul cooperativelor muncitoreşti din Valea
jiului, Petroşani, 1922; A Somer, Tg. Mureş, 1924.
23. Publicaţiile periodice. . . op.cit., titlurile specificate.
24. Ibidem, p.60. La Braşov apărea lunar şi mersul
trenurilor (ibidem, p.168) .
25. Cele referitoare la spectacole de teatru şi varieteu erau
iniţial maghiara-române şi apăreau la Oradea (1920),
Timişoara, Arad, Cluj, iar cele cinematografice în ace
leaşi oraşe, plus Alba Iulia, op. cit. p. 175-177, 197, 346347, 640, 845, 920-921, 924, 992-993.
26. 1bidem; în ordinea menţionată vezi p.129, 461-462, 523,
625, 160.
27. Op. cit. p. 234, 888, 892. Numărul publicaţiilor din
domeniu era mai mare, apărând în fiecare din cele trei
limbi.
28. În ordinea titlurilor menţionate vezi Publicaţiile peri-

Millll... , f!. 2�. 81, jlj;Tr:m�ilvllnis. Hinit. ... p. l�Z�=

13U3.
29. Oinln: acestea amintim: Nagyvaradi Naplo (Oradea),
S7.amos (Satu Mare), Szilugysng (Zal�u), Uj Kclct
(Cluj, cu o variantă

mnghiaro-ebraică), Rurgcr-Zcitung

(Pcriam), Neue Zeit (Timişoara), Gazeta Polska Glos
Ludu - Cernăuţi), Zsnlvolgyi Naplo (Petroş:mi).
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Publicaţii periodice bilingve şi trilingve din România în perioada interbelică
Abstract

The bi- and trilingual publications from Romania in the interwar period - part 1
1he introductory considerations on the stage ofthe historiography conceming the ethnic minori/ies in Romania and the intereth
nic relationships explain the necessity of an institutionalization ofthe research in this field.
1he bi-and trilingual publications represented important routes of interethnic communications, which carne out and prolifer
ated a/mos/ ex/osively right after "1he Grea/ Union".
After presenting the problems of the bibliographic research of the field - stil/ incipient - the global estima/ion ofthese publica
tions indicates a number ofapproximately 200 titles of this type, the majority bilingua� weekly or bimonthly, most ofthem coming
out in Cluj, then Timisoara a.s.o (30 /ocalities in al/). 1heir activity was illustrated by numerous and outstanding cultura� pub
licistic, or public prsonalities.
1hese publications can be classified in a series of categories of an officia� general profile, specially dedicated to cultivating
interethnic relationships, then cultural, economic, socia� professiona� trade- unionistic, informative, sportiv, religious, miscella
neous, occasional a.s.o.
The paper also mentions certain drawbacks in the activity of these publications (the absence ofsome linguistic or zone profiles,
unsuitable presentations ofcertain realities, genuine problems and difficulties in the interethnic relationships a.s.o.) and shows that
the research wil/ be extended to the whole inter - war period, to al/ historic provinces reunited to 1he Country (Basarabia, includ
ed), to the whole Romania.
After 1928, there follows a certain quantitative decrease of these publications because - generally speaking - it can be appreci
ated that they fulfilled the mission they had been createdfor.
The examination of the history of these publications reveals interesting editorial interferences, some of them having branches
both in other towns in Transylvania, banat, Bucovina and Bucharest or other towns in the Old Kind.om. Romania had notable tra
ditions in issuing varied plurilingual publications.
The paper points out the fact that, although Transylvania, Banat, Bucovina, always represented a particularly favorable back
ground for intercultural activities, the situation of the plurilingual publications prior to 1918 was totally unsatisfactory, even insignif
icant, because of the discriminatory, opressive regime of the Austrian - Hungarian empire.
1he 1918 Un ion of the historic provinces with Romania was the main factor that explains the coming out and remarkable f/our
ishing of the phenomenon represented by the plurilingual publications, which fulfilled social - cultural functions both for the
Romanians, Hungarians, Germans and other minorities.
The publications brought a lasting outstanding contribution to the public life, to the mutual knowing and c/osing up of the
respective ethno - linguistic categories, the general progress in al/ the fields of the society of Romania, which represents a notable
page or even a distinctiv chapter ofthe modem and contemporary history of Romania.
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BISERICA ORTODOXĂ ŞI CULTELE MINORITARE
ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE
Conform recensământului general din

Constituirea statului naţional unitar român a

1930,
18053000 de

adus în cadrul României întregite, pe lângă o

populaţia României, în număr de

numeroasă populaţie minoritară din punct de

locuitori, era repartizată după confesiune astfel:

13108227 ortodocşi (72,6%), 1427491 greco
(6,83% ) , 12341 5 1 romano-catolici
(6,83%) , 710706 reformaţi (9,94% ), 398759
luterani (2,2% ) , 69257 unitarieni (0,38% ) ,
756930 mozaici (4,19% ) , 185486 mahomedani
(1,02% ), 60522 baptişti (0,34%) şi 101471
diverşi (0,56% ) 1•

vedere etnic, şi o problemă confesională extrem

catolici

de delicată.
Regatul României, în care Biserica Ortodoxă
fusese singura biserică naţională, s-a aflat, după
unire, în prezenţa unui număr de opt culte, fără
a-l socoti şi pe cel ortodox, şi a unui însemnat
număr de asociaţii religioase care cereau toate

Din punct de vedere al repartiţiei geografice

cu insistenţă să li se acorde drepturile de care

şi numerice, situaţia se prezenta astfel:

beneficiaseră în fostele imperii dispărute.

Tabel nr. 1
Din care:

Total

Cultul

credincioşi

Vechiul Regat

Transilvania

Bucovina

Basarabia

1932356
1385445
947351
696320
274415
68330
192833
419
37829

613358
19266
98347
534
20655
67
93101
49
1 145

2509048
983
13507
727
74870
23
206958
148
18861

şi Dobrogea
Ortodox
Greco-catolic
Romano-catolic
Reformat
Lutheran
Unitarian
Mozaic
Mahomedan
Baptist

8053465
21797
174946
13125
28819
837
264038
184870
2687

13108227
1427491
1234151
710706
398759
69257
756930
185486
60522

Credincioşii cultelor minoritare reprezentau 27,74% din populaţia ţării astfel că, dacă în Vechiul Regat proporţia nume
rică a majoritarilor faţă de minoritarii confesionali fusese 1 1 : 1 , în noul stat român acest raport scăzuse la 4:1.

Majoritatea covârşitoare

2412873

sau

82,32% -

- 1986416

din

Cluj, la

14

aprilie

1936 şi aprobat prin decizia
5657 din 1940.

ministrului cultelor nr

a credincioşilor princi

palelor culte minoritare (catolici, reformaţi,

Sectele religioase interzise în România au

evanghelici-lutherani şi unitarieni) se găseau

Nazarinenii (pocăiţii), Asociaţia inter
naţională a studenţilor în Biblie (mileniştii),
Adventcytii reforma(� Secerători� Penticostalii şi
lnochenf4tii. Nerecunoaşterea acestora prin
fost:

răspândiţi pe teritoriul Transilvaniei.
Credincioşii al căror cult nu a fost recunos
cut prin lege au putut să-şi practice credinţa
căror

lege s-a datorat doctrinelor pe care le propa

funcţionare a stat sub regimul legilor privitoare

organizaţi

în

asociaţii

religioase

a

gau, care aduceau atingere legilor şi instituţi

la asociaţii şi la întrunirile publice. În această

ilor statului, iar prin practici contraveneau

situaţie s-a aflat c\Iltul baptist care nu fusese

ordinii publice3•

Legea pentru regimul general al
1928. Situaţia sa a fost reglemen

recunoscut prin

cultelor

din

Integrarea cultelor minoritare în viaţa cul
tural-spirituală a României interbelice s-a

tat ă prin noul Statut de urganizare a cultului
buptist din România, votat de Congresul gener

putut realiza numai printr-un compromis între
diferitele concepţii de organizare, prezente in

al al comunităţilor bisericeşti baptiste , ţinut la

provinciile alipite şi în Vechiul Regat. Î n gene-
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rai, a fost adoptată concepţia raportului dintre

baza căruia s-a întocmit statistica amintită,

Stat şi Biserică, aşa cum a existat în Ungaria

romana-catolicii dispuneau, în medie, de un

antebelică, adică autonomia şi egala îndrep

jugăr pentru

10

credincioşi, greco-catolicii de

tăţire a confesiunilor. Noul regim al cultelor a

un jugăr pentru

7 credincioşi, unitarienii de un

fost extins la nivelul întregii ţări, fiind aplicat şi

jugăr pentru

78 credincioşi, reformaţii de un
jugăr pentru 89 credincioşi, lutheranii germani
de un jugăr pentru 325 credincioşi, ortodocşii
de un j ugăr pentru 1777 credincioşi.

cultelor minoritare din Vechiul Regat care,
până la punerea în aplicare a legii, au avut un
regim de exteritorialitate, bucurându-se de
protecţia unor puteri străine.

Românii ortodocşi, care după recensămân
tul maghiar din

În conformitate cu articolul
din

1923

şi articolul

5

al

8 din Constituţia
celei din 1938, statul

1910

numărau

798669 suflete,

nu primiseră nici un fel de donaţie din partea

român a căutat să asigure drepturi autonome

statului.
Prin

de organizare religioasă pentru toate mino

reforma

agrară

din

1921,

aceste

rităţile confesionale şi etnice, nu numai pentru

domenii au fost expropriate, statul român

comunităţile secuilor şi saşilor din Transilvania,

plătind bisericii catolice rentă de expropriere

aşa cum p revedea art.
rităţilor. In afara celor

1 1 din Tratatul mino
472710 locuitori secui,
aflau 880746 maghiari.

ca şi oricărui alt proprietar pentru terenuri care

saşi din Transilvania

statul român şi-a expropriat o parte din patri

în Transilvania se mai
Pe lângă cei

253426

constituiau propriul său bun, dobândit prin
succesiune de la statul maghiar. Prin urmare,

istorică, în · Banat şi Crişsana mai exisatu

moniul său funciar pentru care a mai plătit şi

280426 şvabi, în Bucovina 75533 germani, iar în
Basarabia 81689 tot germani. Crearea, doar pe

despăgubiri. Renta de expropriere s-a ridicat Ia
sume considerabile, de mai multe sute de mili

seama unor fragmente, din aceste populaţii, de

oane de lei.

regimuri speciale de autonomie locală ar fi

Tot în termenii legii agrare, parohiile tuturor

constituit o discriminare negativă pe care statul

cultelor deposedate de bunurile imobile, au

român nu a acceptat-o.

primit în proprietate până la

32

jugăre drept

Cultele neortodoxe care şi-au făcut intrarea

sesii parohiale. În felul acesta, totalul supra

în noua formaţiune politică ce-i unea pe

feţelor agricole primite de parohiile ortodoxe a

români într-un stat naţional, nu numai că nu au

fost de aproximativ 77000 jugăre, de cele greco

fost lezate în drepturile lor, ci dimpotrivă, au

catolice de

fost chiar favorizate în raport cu Biserica

de

Ortodoxă - declarată prin Constituţie, drept

26000 jugăre,
20000 de jugăre6•

iar de celelalte culte

În baza art.XIII din Concordatul cu Vaticanul

naţională şi dominantă - în ceea ce priveşte

din

organizarea mult mai amplă în domeniul reli

folosul romano-catolicilor, un fond ecleziastic

gios, cultural şi economic.

1927,

statul român a constituit, numai în

numit patrimonium sacru, alimentat din renta

În momentul Unirii, situaţia economică a

terenurilor expropiate care, în definitiv, a con

bisericilor minoritare îndeosebi ale celor din

stituit un nou cadou făcut acestui cult, în va

Transilvania, era mult superioară celor orto

loare de aproximativ o sută de milioane de lei.

doxe, primele posedând terenuri de cultură

În aceeaşi manieră, statul român a renunţat

agricolă ataşate episcopiilor şi parohiilor, case

Ia propriile sale drepturi şi în cazul bunurilor

parohiale şi alte imobile, fonduri de binefacere

patronale. În urma abolirii îndatoririlor de

şi diverse fundaţii. În mod deosebit, cultul

patronaj ecleziastic prin art. XV din amintitul

romano-catolic fusese susţinut de către statul

Concordat, toate edificiile sacre, casele paro

ungar cu vaste domenii agricole.

hiale şi alte bunuri care trebuiau să intre în

Conform

unei

statistici

întocmită

Ministerul ungar al agriculturii în

1895,

de

patrimoniul statului român tot prin succesiune,

dome

au fost oferite în posesiune perpetuă cultului

niile ecleziastice din Ungaria antebelică acope
reau o suprafaţă de

1711507

romano-catolic7•

Statusul catolic ardelean,

jugăre, adică

aproape un milion de hectare. În jur de

nerecunoscut nici

de Vatican, nici de guvernele româneşti, a
întocm i t un statut autonom pentru ad mi nis

600000

de jugăre aparţineau bisericilor neortodoxe din

trarea bunurilor bisericeşti, creând astfel o
st are de fapt i legală. Î n cei di n tâ i ani ai regimu
lui românesc, Consiliul Di rige n t al Statusului a
modificat re g u l a m e n t u l pentru ges ti on a re a

Transilvania'.
Î n afara acestor dom e nii , fondurilt: catolice
comune (Fondul religionar şi J:<o ndul de st udii )
dispuneau, n u mai în Transilvania, de 61330 de

acestor bunuri, su p rimând drept u ri le

jugăre. Conform recensământului din 1 895, pe
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Biserica ortodoxă şi cu/tele minoritareîntre cele două războaie mondiale
ale

statului,

fără

aprobarea

Conform afirmaţiilor sale, în ţară îşi desfă

Ministerului

Cultelor. În această situaţie, statul român ar fi

şurau activitatea 1 1000 de parohii şi 83000 de

fost îndreptăţit să ia cele mai energice măsuri

filiale de toate confesiunile.
Proprietatea

pentru a-şi impune drepturile, chiar prin

funciară

(pământ

arabil,

păşuni, livezi, vii etc.) era repartizată cantitativ,

dizolvarea acestor asociaţii, lipsite de persona

astfel: 8 ha în medie pentru bisericile ortodoxe

litate juridică.
Totuşi, din dorinţa de înţelegere, s-au iniţiat

din Vechiul Regat, 17 ha pentru bisericile orto

tratative cu Sfântul Scaun care au dus la Acor

doxe din Transilvania, 26 ha pentru bisericile

dul din 3 mai 1932. În virtutea acestei înţelegeri

greco-catolice, 33 ha pentru bisericile unita

se constituia Consiliul Diecezei Catolice de rit

riene, 34 ha pentru bisericile reformate şi 62 ha

latin de Alba-Iulia, format din clerici şi laici,

pentru bisericile evanghelice.

care a preluat de la Statusul catolic adminis

Situaţia veniturilor declarate se prezenta ast

trarea tuturor bunurilor transformate, conform

fel: pentru bisericile ortodoxe din Transilvania,

1000 lei de parohie; pentru bisericile ortodoxe

convenţiei, în bunuri ecleziastice.
Acest acord a fost ratificat prin decretul-lege

din Vechiul Regat, 10400 lei; pentru bisericile

nr 659 din 1 martie 1940, statul român cedând

greco-catolice 10500 lei; pentru bisericile uni

Bisericii Catolice bunuri valorând în jur de un

tariene 47500; pentru bisericile reformate, 64600

miliard de lei, pe care, anterior, statul maghiar

lei; pentru bisericile romano-catolice, 67000 lei;

nu i le recunoscuse niciodată8•

pentru bisericile evanghelice, 176000 lei.

În timp ce cultele catolice de rit latin şi

În ceea ce priveşte capacitatea de contri

greco-oriental erau bogat înzestrate material,

buţie a credincioşilor pentru susţinerea parohi

Biserica Ortodoxă din Transilvania nu poseda,

ilor rezultă că puteau să se întreţină în mod

în 1910, decât 1012 jugăre drept donaţii din

integral prin propriile resurse: 2% din parohiile

Legea de

ortodoxe din Transilvania, 3% din parohiile

din anul 1925,

ortodoxe din Vechiul Regat, 5% din parohiile

s-a prevăzut constituirea unui fond general

greco-catolice; 2 1 % din parohiile unitariene;

patrimoniul

23% din parohiile reformate; 53% din parohiile
romano-catolice; 85% din parohiile lutherane.

partea credincioşilor. Prin art. 25 din

organizarea a Bisericii Ortodoxe,

ecleziastic cu acelaşi obiect ca şi

sacru,

astfel ca Biserica naţională a românilor

să-şi poată îndeplini în bune condiţii misiunea

În anul 1934, Ministerul Cultelor a înaintat

sa spirituală şi caritabilă. Din raţiuni economice

Parlamentului legea de inventariere a bunu

însă, nu i s-a acordat nimic, cu toate că, în 1864,

rilor şi veniturilor bisericilor româneşti şi a

importante bunuri mănăstireşti îi fuseseră pur

celorlelte culte în vederea unei cât mai echi

şi simplu confiscate fără nici o despăgubire9•

tabile stabiliri a cuantumului subvenţiilor, în

Prin legile care au reglementat reporturile

conformitate cu art. 31 din Legea regimului

dintre stat şi culte, s-a prevăzut un ajutor finan

general al cultelor10• În afara acestor ajutoare,

ciar pentru necesităţile acestora, concretizat în

acordate pentru cheltuielile de întreţinere şi

completarea salariilor persoalului ecleziastic

buna funcţionare a lăcaşurilor de cult, statul

prin subvenţii de la buget, dar numai după o

român întreţinea de la buget personalul admi

prealabilă constatare a necesităţilor care nu

nistrativ şi de cult al fiecărei confesiuni cât şi

puteau fi acoperite de veniturile pe care le rea

seminariile confesionale minoritare. Din acest

lizau bisericile care reclamau ajutoare. Idealul

punct de vedere, se poate afirma că prin

era o biserică independentă de stat din punct

regimul cultelor din România, cultele mino

de vedere financiar, după modelul celor din

ritare din Transilvania au dobândit o situaţie

S.U.A., Franţa, Suedia, etc.

mai bună decât o avuseseră în Ungaria antebe

Pentru stabilirea cuantumului acestor sub

lică. Astfel, dacă sub regimul maghiar salariul

sidii, în 1 925 s-a întocmit un inventar al

preoţilor era plătit doar parţial de către stat, iar

proprietăţilor religioase care evidenţia şi capa

cealaltă din contribuţia Fondului religionar

citatea de contribuţie a credincioşilor pentru

(1200000 de coroane) şi din a episcopiilor,
capitlurilor canonice şi abaţiilor (700000 de

susţinerea parohiilor.
Cu prilejul discutării în Senat a Legii de

coroane), în România interbelică salariul a fost

organizare a Bisericii Ortodoxe, ministrul cul

asigurat în întregime de către stat. Funcţionarii

telor, Alexandru Lapedatu, a oferit un tablou
sugestiv
pentru
formarea
unei im a gm1
cu prinzăto are asupra situaţiei la zi a diferitelor

serviciilor centrale din administraţia bisericilor

minoritare din Transilvania erau,

de asemenea,

bugetari la capitolul salarii, îngăduind-se chiar
creşterea numerică a acestora. Astfel, dacă pe

Biserici şi confesiuni din România.
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timpul regimului maghiar, cancelaria Episcopiei

le-a acordat un spor salarial special de

romano-catolice din Alba-Iulia avea opt func

lei pe lună. Pe lângă aceste facilităţi, întreg per

ţionari, plătiţi de episcopie, în

sonalul cultelor minoritare, salariat de stat, a

român plătea

10

1940,

statul

beneficiat, împreună cu familiile, de o reducere

funcţionari plus şapte cana

nici. Cancelaria Episopiei reformate din Cluj
avea, în

1918, şapte funcţionari, iar în 1940
16, plătiţi de Ia bugetul statului.

1000 de

de

un

50%

din tariful căilor ferate.

Rezultatul inventarului din

număr de

1935

a stabilit

situaţia reală, la momentul respectiv, la nivelul

În timpul regimului maghiar, academiile

cultului şi, în interiorul acestuia pe dioceze

teologice minoritare erau întreţinute în cea mai

apoi, în interiorul fiecărei dioceze, pe parohii.

mare parte de către episcopii, puţine fiind cele

În ordine descrescătoare, situaţia materială

care primeau subvenţii. Statul român, i-a plătit

a cultelor, după resursele personale ale mem

integral pe toţi profesorii acestor instituţii, cu

brilor fiecărui cler, se prezenta astfel: pe locul

excepţia celor de la Academia Catolică din

întâi cultele minoritare,

Oradea, care dispunea de imense venituri pro

greco-catolică, iar pe locul al treilea Biserica

prii. La Academia teologică catolică din Alba

Ortodoxă. La rândul lor, cultele minoritare se

Iulia statul plătea, în

1940, 6 profesori cu sala
riul bugetar de 1016040 lei pe an, la cea din
Timişoara 6 profesori cu 839760 Iei, la Acade
mia reformată din Cluj 9 profesori cu 1379880
lei, la Academia unitariană din Cluj 7 profesori
cu 1 161600 lei.

repartizau

astfel:

pe

cultul

locul doi Biserica

evanghelic,

cultul

romano-catolic şi cultul unitarian1 1 •
Biserica naţională a românilor a constituit
obiectul unor frapante inegalităţi şi în ceea ce
priveşte organizarea ecleziastică.
Personalul diferitelor culte care primeau

Protopopilor, cărora statul maghiar nu le-a

subvenţii de la bugetul statului, în

1935-1936,

se prezenta în felul următor12•

oferit vreo indemnizaţie specială, statul român

Tabel nr. 2
Episcopi

Consilieri

63
34
17
3

Lutheran

17
5
6
1
1
1

Thtal

31

Cultul
Ortodox
Greco-catolic
Romano-catolic
Reformat
Unitarian

Protopopi

Preoţi (Pastori)

Secretari

-

145
75
26
25
4
7

7804
1565
655
816
111
272

3
9
7
1
1
3

1 17

282

1 1223

24

-

Din acest tablou rezultă că personalul de cult al Bisericii Ortodoxe, care păstorea 13108227 suflete (72,6% din populaţia
României), reprezenta doar 68,84% din numărul total al slujitorilor de cult.
Inegalitatea devine şi mai evidentă, analizând situaţia la nivelul fiecărei episcopii.

Tabel nr. 3
Cultul
Ortodox
Greco-catolic
Romano-catolic
Reformat

Unitarian
Lu th c ran

Episcopi

Consilieri

459
319
109
816

9
15
4
25
4

272

7

111

Protopopi

Preoţi (Pastori)

764000
260000
183300
660000

4
7
3
-

75000

-

300000
--

minoritare,

ega l itate cu
re rormatii,
ortodocşi! trebuiau să aibă 1 S episcopi, SS cun-

Dacă facem raponul intre numărul total de

a

fusl următoarea:

la

romana-catol icii; co m p ara t iv cu

de cult,
situaţia Bisericii Ortodoxe, faţa de cultele
<..Tedinciuşi şi numărul personalului
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Biserica ortodoxă şi cu/tele minoritareîntre cele două războaie mondiale
salariaţi, adică cu 34% în plus faşă de câţi avea

silieri, 461 protopopi, 15430 preoţi şi 18 secre
tari, în total 15982 salariaţi; faţă de unitarieni,

în 1935, ceea ce demonstrează că, la acest capi

189 episcopi, 757 protopopi, 21008 preoţi şi 189

tol, bisericile minoritare din România întregită

secretari; faţă de evanghelici-lutherani, 32 epis

şi-au păstrat vechile privilegii.

copi, 230 protopopi, 8940 preoţi şi 99 secretari.

Tabloul comparativ al cheltuielilor bugetare

Prin urmare, în raport cu cultele minoritare

pentru personalul cultelor, în perioada 1 922-

istorice,

statul

de

funcţiuni

al

1940 este următorul13:

Bisericii

Ortodoxe ar fi trebuit să numere 23330 de

Tabel nr. 4
Biserica greco-catolică

Cultele minoritare

Anul bugetar

Biserica Ortodoxă

1 922/23

1035471 1 1

1 923/24

131935228

22087707

28704527

1924/25

214591999

36052464

45889744

1925/26

301500000

51916856

50653675

1926/27

326964177

50161579

62638240

1927/28

504339903

84509333

1 1 1 786663

1928/29

698363037

1 16306519

163209361

1929/30

732527524

1 23997665

173480713

1930/3 1

742128101

1 27432015

163740169

1931/32

592917671

102362769

153646288

1932/33

402949557

42771 196

83197135

1933/34

369861532

63492042

72424583

1934/35

356239680

60239286

72364550

1935/36

344693210

57789690

54527439

1936/37

368586942

62778620

65308707

1937/38

463003663

74994620

65308707

1938/39

571381570

97994620

91604633

1939/40

571 133770

97621220

91716810

*

47395 168

Tabloul evidenţiază faptul că din cele apro

Pentru personalul de cult, statul român a

ximativ 10,5 miliarde lei, pe care statul român

alocat, în medie, în anul bugetar 1 935/36,

le-a cheltuit pentru salarizarea personalului de

următoarele sume: 42931 lei pentru un orto

cult, 74,45%

dox, 34235 lei pentru un greco-catolic şi 27862

(7796664675 lei) au revenit

Bisericii Ortodoxe, 10, 29% ( 1077265761 lei)

lei pentru un minoritar.

Bisericii greco-catolice şi 15,26% (15975971 12

Diferenţele considerabile existente între

lei) cultelor minoritare. Aceasta în situaţia în

sumele alocate de stat pentru fiecare cult, în

care situaţia personalului cultului ortodox

parte, se datorează veniturilor pe care le obţi

reprezenta, în anul 1935, 68,78% din total, al

neau parohiile acestora, care au fost scăzute, în

cultului greco-catolic 14,46%, iar al cultelor

anumite procente, din sumele înscrise în buget

minoritare 16,76%.

la capitolul salarizării personalului de cult.

Dacă

împărţim

sumele

alocate

pentru

Referitor la subvenţionarea cultelor din

fiecare biserică sau confesiune la numărul

România interbelică, putem conchide că, în

credincioşilor, obţinem următoarea situaţie:

gravele dificultăţi prin care a trecut statul român

26,30 lei pentru fiecare ortodox, 29,5 1 lei pen

la epoca respectivă, fiecare a contribuit la

tru fiecare romano-catolic, 44,39 lei pentru

funcţionarea mecanismului economic prin apor

fiecare reformat, 72 de lei pentru fiecare uni

tul său de sacrificiu, primind, conform legilor în

tarian, 28,3 1 lei pentru fiecare evanghelic

vigoare, ajutoare financiare proporţional cu

lutheran, 37,44 Ici pentru fiecare mahomedan,

bunurile de care dispuneau, cu numărul credin

tru fiecare greco-catolic.

cioşilor pe care îl administrau din punct de
vedere spiritual ::;i cu necesităţile reale.

.1fi,.17 lei pentn1 fiecare

mo:.�:ail: :;;i

40,48 lei pen
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VIRGIL PANA

Note
1. Recensământul general al populaţiei României
3. Secta nazarinenilor (pocăiţilor) a căror mărturisire de
credinţă a apărut în 1920, la Lugoj, semnată de Antoniu
Fodor din Belfir, Pavel Crişan din Ileana {judeţul Arad),
Teodor Zaharia din Nădlac ş.a. nu admitea jurământul
militar şi se împotrivea folosirii armelor chiar şi in
război. Avea aderenţi îndeosebi în judeţele Arad, Bihor,
Timiş-Torontal şi Caraş-Severin. Asocia/ia intenwfionalii
a studen/ilor în Biblie (mileniştii), era condusă de I.B.
Sima şi avea sediul la Cluj, strada Regina Maria nr 36.
Prin intermediul editurii " Vwfa " din Cluj, răspândeau în
toată ţara reviste ca: " Tumul de veghere'; " Epoca de aur';
"
" llârsta aurie ş.a. cât şi broşurile sectei: Calendand
Tumul de veghere, Planul divin al vârstelor, Creerea lumii,
Un nou guvern de doriJ etc. nu admitea jurământul mili
tar şi afinna despre regi, guverne, generali, oameni de
ştiinţă că ar fi simple unelte ale lui satan ca şi oamenii
Bisericii. Secta milita pentru izbucnirea unei revoluţii
universale la 31 decembrie 1925, care urma să pună
capăt ordinii sociale existente. Avea aderenţi mai ales în
judetele Cojocna, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara şi Mureş.
Secta adventiştilor reformişti avea sediul la Bucureşti şi
cei mai mulţi adepţi în judeţul Covurlui. Doctrina lor,
tipărită în broşura O scurtă liimurire a principiilor comu
nilăfii adventiştilorde ziua a 7-a, mişcarea de reformă, era
potrivnică folosirii armelor în timp de război şi a înde
plinirii serviciului militar pe timp de pace, căsătoriilor
etc. A fost învinuită pentru desele dezertări din armată.
Secta secerătorilor a fost condusă, printre alţii, de Ladislau
Veg, Benedek loren şi Gheorghe Munteanu şi avea ade
renţi izolaţi în Braşov şi Bucureşti. Au fost interzişi deoa
rece au refuzat să-şi prezinte doctrina şi au încercat să
adune intr-<J singură grupare toate sectele din tară, îndeo
sebi pe cele care refuzau jurământul şi serviciul militar.
Secta penticostalilor, conduşi de Gheorghe Brodin, avea
aderenţi exclusiv în comunele Păuliş şi Cuvin din
judeţul Arad. Doctrina sa a fost tipărită în brosura
Declararea fundamentului adevărat.
Secta inochentiştilor avea aderenţi puţini în Basarabia.
Doctrina sa a fost considerată absolut imorală, fapt pen
tru care a fost interzisă de autorităţi în 1910. În numele
acestei doctrine au fost comise numeroase crime.
4. A J(jnksttiri kozalapitvtinyi tovtibbti egyhtizi es szerzetesi
nagyobb birtokok teriUetenek es mivelesi tigak szerinti
megoszlDstinek kimutattisa, Budapest, 1895; vezi Gh.
Ciuhandu, Papism şi ortodru:i.sm în Ardea� studiu statis
tic şi bisericesc de un om al biserici� Arad, 1922, p. 12-13
5. În Ungaria antebelică, proprietăţile Bisericii romano
catolice au aparţinut statului, ea nefiind decât uzufruc-

tuară. În urma unirii Transilvaniei cu România, acest
drept de proprietate a trecut, prin succesiune, de la stat
ul ungar la statul român (vezi Gh. Ciuhandu, Patronajul
ecleziastic ungar în raport cu drepturile statului român,
Arad, 1928, p.32)
6. V. NISTOR, Les cultes minoritaires et feglise ortodoxe
roumaine dans le nouveau budget de la Roumanie în
" Revue de Transylvanie'; 11, nr 1, 1935, p. 14-15
7. Patronatul ecleziastic suprem era un ansamblu de drepturi
suverane pe care regii maghiari le-au exercitat în afacerile
Bisericii Catolice. În virtutea acestui patronat, Regele era
acela care conferea toate demnităţile ecleziastice supe
rioare. El numea mitropoliţii, episcopii, abatii etc, Papa
rezumându-se doar la dreptul de confirmare. Regele
maghiar conserva, administra, utiliza bunurile fundaţiilor
de binefacere şi putea pune sub sechestru veniturile bene
ficiarilor care neglijau bisericile cât şi beneficiile încre
dinţate acestora. Veniturile oficiilor vacante îi reveneau
de drept, ca şi succesiunea asupra averilor prelatilor.
8. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Nationale Deva, fond
personal Silviu Dragomir, f. 37;
9. V. NISTOR, loc cit, p. 13
10. Articolul 31 din Legea cultelor stabilea 3 principii pe
baza cărora statul acorda subvenţii pentru acoperirea
cheltuielilor de întreţinere a fiecărui cult: 1) ajutoarele
erau fiXllte în raport cu numărul credincioşilor faţă de
populaţia totală a tării, în functie de situaţia materială a
cultelor şi cu nevoile lor reale; 2) ajutoarele erau acor
date pentru necesităţi specifice şi constatate care
depăşeau veniturile parohiilor; 3) aceste subvenţii
puteau fi retrase dacă se constata că bisericile provoacă
sau intretin agitatii împotriva ordinii şi siguranţei statu
lui sau violau în vreun fel dispoziţiile legii.
1 1 . V. NISTOR, loc cit, p. 16
12. Nu figurează clerul ortodox din Bucovina deoarece
această provincie a avut un fond ecleziastic propriu,
constituit din donatiile foştilor voievozi moldoveni, sufi
cient pentru toate necesităţile materiale ale bisericilor
şi slujitorilor lor. Mitropolia arhiepiscopală a Bucovinei
cuprindea în jur de 660000 de credincioşi români şi
ucraineni, 3 consilieri, 10 protopopi şi 326 de preoţi.
13. Popa Gheorghe, Situa/ia cultelor în România întregită,
cu deosebită privire asupra cultelor minoritare, ms, p. 99,
in fondul personal Silviu Dragomir, doc. 106
Pentru anul 1922/23, cheltuielile pentru Biserica greco
catolică sunt trecute împreună cu ale celorlalte culte,
sub titlul Cheltuielile pentru personalul cultelor catolice şi
cultelor diverse
*

Resume

L'Eglise Orthodoxe Roumaine et les Cultes minoritaires entre les deux gue"es mondiales
La Constitution de fEtat national unitair roumain a apporte, dans les cadres de la Roumanie, a cote d'une nombreuse popu
lation minoritaire du point de vue ethnique, une question delicate.
L'etude aborde le processus d'inJegration des cultes minoriJaires dans le nouveau cadre politique de la Roumanie achevee, les
parporl.• d't".ntre cewc-ci et rl!:tat, d'une parte, et les rapports d'entre les cultes minoritaires et fE�:lise orthodoxe en ce qui r.onr.eme
la silwllon economique,

forganisatinn n:d"-''in-'"tique etc,

d'aun-e partie.

Virgil Pană

Muzeograf, Muzeul de Istorie

Mureş

Str. Horea, nr. 24

Tel. 065/ 1 36987

Tg. Murcş
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INFLUENŢA STATULUI MAGHIAR ASUPRA RELAŢIILOR INTERETNICE
DIN ROMÂNIA, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA SPAŢIULUI SECUIESC
Motto:

Acest foarte puternic curent va fi mai îndea
proape analizat de noi deoarece influenţa sa
era considerabilă, atât în Ungaria cât şi în
România, şi aceasta pe măsură ce frontul
revizionist din Europa prinde contur tot mai
pregnant.
Chiar înainte de semnarea tratatului de la
Trainon, acest curent şi-a făcut simţită pre
zenţa: " Minoritarii maghiari şi secui au luat
faţă de noi o atitudine neprietenoasă imediat
după ocuparea milităreşte a Ardealului şi în
timpul Conferenţei de Pace de la Paris. S-au
organizat şi s-au înţeles toate căpeteniile reli
gioase şi au trimis emisari în toate ţările occi
dentale să facă propagandă în contra unirii cu
România. S-a făcut propagandă prin gazete
străine şi broşuri. S-a făcut apel la toţi coreli
gionarii lor din Europa şi America. În septem
brie 1918 au prezentat un memoriu Consiliului
de cinci membri de la conferinţa de pace cu
cele mai violente insulte la adresa poporului
român. Episcopii Nagy şi Joseph Francois au
făcut apeluri protestanţilor din lumea întreagă
prin care suntem arătaţi ca un popor de cultură
inferioară, în care se spune că dacă Transilvania
va fi ruptă de Ungaria atunci nu va fi pace, va
renaşte un iredentism furios, o Alsacie-Lorena
mult mai primejdioasă, şi că ei vor muri mai
bine la post decât să cedeze.4
Şi într-adevăr un iredentism furios a născut
tratatul de pace atât în Ungaria cât şi la minori
tatea maghiară de aici. < < Gura păcătosului
adevăr grăieşte > > .
După semnarea tratatului de pace, ireden
tismul maghiar a continuat cu forţe sporite. De
abia după ratificarea de către Ungaria a tratat
ului de la Trianon, minoritatea maghiară a con
siderat că există noua stare de lucruri. Ei nu au
făcut gestul de recunoaştere al minorităţii ger
mane ci s-au retras în pasivitate. Funcţionarii
au fost instruiţi să nu presteze jurământul faţă
de statul roman, fiindcă oricum noua stare de
lucruri nu va dura prea mult.
Iredentismul maghiar de la noi a trecut într-o
nouă formă de activitate odată cu crearea
Partidului Maghiar, la 22 Decembrie 1922.

" Ungaria este o problemă de salubritate inter
naţională. "
Octavian Goga
Raporturile dintre minoritatea maghiară şi
statul român, dintre statul ungar şi maghiarii
din România, au influenţat decisiv relaţiile
interetnice în Transilvania în general, şi deci
şi în spaţiul locuit de secui, amestecaţi cu
români.
Dacă ne referim la raporturile cu statul
român, putem să constatăm 3 mari curente 1 :
1 . Cei indiferenţi, adică acei minoritari care
erau dispuşi să încerce o nouă experienţă în
cadrul statului român, în noile frontiere.
2. Cei care au înţeles ireversibilitatea eveni
mentelor, caracterul democratic al statului
român, hotărârea românilor de a trăi într-un
stat naţional unitar.
În această categorie au intrat destui secui şi
maghiari: "A aţâţa discordia între popoarele ce
trăiesc aici, astăzi înseamnă a le împinge înapoi
în robie, din care s-au eliberat numai cu preţul
luptelor duse de secole întregi... Pe noi
locuitorii maghiari ne leagă un trecut de 1000
de ani de acest pământ şi de locuitorii săi de
altă limbă, dar în primul rând de poporul
romanesc... O minoritate în luptă sa naţională
numai aşa poate servi interesele neamului său,
pe ale umanităţii în general, dacă pune pre
tenţiile sale în strânsă legătură cu lupta pentru
pace şi libertate generală. "2
Intelectualitatea progresistă a înţeles carac
terul ireversibil al evenimentelor şi o mare
parte a populaţiei maghiare de asemenea:
" Dacă ţăranii şi muncitorii în masele lor largi
nu doresc să se reîntoarcă la Ungaria, aceasta
spune că 70% dintre maghiari nu doresc
revizuirea. Nu există secui cu minte care să vrea
sau să vorbească să desfacă aceste legături cu
statul de astăzi. " 3
3. Cei care vroiau alipirea Transilvaniei la
Ungaria. Din acest curent foarte numeros
(poate nu cel mai numeros dar în orice caz cel
mai influent) făceau parte vechea aristocraţie,

După

birocraţia imperială, el e men tele şovine din
cadrul preoţim i i şi al intelectualităţii.

1

Decembrie

1 9 18, maghiarii aj unşi

cetăţeni ai statului român nu au avut de supor

tat nici un fe l de asuprire naţională sau socială.
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COSTEL-CruSTIA.l\1 1....AzAR
Mulţi dintre maghiari s-au lăsat influenţaţi de

Dar chiar şi până în 1940 această stare de

propaganda şovină şi au părăsit ţara. Deruta

lucruri nu s-a îmbunătăţit, ci dimpotrivă s-a

unei părţi a minorităţii maghiare nu poate fi

înrăutăţit.

imputată sub nici un motiv unei eventuale acţi

Julius Glattfelder, episcop de Timişoara, pri

uni politice discriminatoare a statului român.

mind în octombrie '22 o delegaţie a Uniunii

Cei dinainte şi din timpul războiului fie că

Populare Catolice a dat la rugămintea acesteia

stăteau ascunşi în adăpostul palatelor lor din

de ai sprijini organizarea, următorul răspuns:

Budapesta, aşteptând comod desfăşurarea eve

N-am nici o încredere în Uniune, fiindcă ea
"
tinde la liniştirea spiritelor şi la consolidarea

nimentelor, fie emigraseră de teama respon
sabilităţilor, dar nici cei rămaşi nu au îndrăznit

tării. Nu sunt partizanul unei asemenea stări

să-şi asume responsabilitatea reconcilierii. În

care duce la întărirea dominaţiei române.

fruntea Partidului Maghiar se găseau vârfurile

Dimpotrivă, sunt pentru pasivitate, pentru o

aristocraţiei maghiare din Transilvania, foarte

acţiune care să producă nemulţumirea şi ura în

mulţi demnitari ai fostei duble monarhii,

contra statului român, prin toate mijloacele,

reprezentanţi ai burgheziei, intelectuali. Parti

pentru ca acesta să se prăbuşească iar noi să

dul Maghiar a adoptat o atitudine opoziţionistă

revenim sub suveranitatea Ungariei milenare,
al cărei cetăţean eu încă mă consider. "8

oarbă, învereşunată. La al III-lea congres al
Partidului la Braşov s-a stabilit tactica şi strate

În acelaşi mod, Maylath, episcopul ungur al

gia Partidului: opoziţie, intransigentă, orientare

Transilvaniei, în memoriile adresate popoa

revizionistă, atitudine revansarda, contestarea

relor occidentale, după mai multe insuporta

realităţilor. În plus, congresul a adoptat teza

bile insulte la adresa poporului român, spunea

"privind dreptul la autodeterminare al popoa
relor până la ruptura de stat" , afirmând că

între altele: "noi aparţinem Europei occiden
tale şi nu voim să devenim balcanici " .9

România s-a transformat dintr-un stat naţional
"
într-unul multinaţional. "5 dar, Partidul Maghiar,

şi lasă averea sa moştenire episcopiei, dar -

Episcopul Oradei, contele Szechenyi, moare

partid al conţilor şi baronilor, al vârfurilor

atenţie! - numai atunci când Oradea nu va mai

burgheziei industriale şi financiare din Ardeal,

fi sub stăpânire românescăP0

işi însuşea teza lansată de comintem cu privire

Şi toate aceste în condiţiile în care tot per
sonalul bisericesc era plătit de statul român!

la caracterul «multinaţional» al statului roman.

Încurajările veneau

Gh. Tatărăscu spunea referindu-se la acest
congres: " Urmărind congresul de la Braşov am
putut constata că din partea unor conducători

toate din

Ungaria.

Acolo s-a înfiinţat o asociaţie numită Ungurii
"
care se deşteaptă ", cu scopul de a face propa

ai partidului maghiar nu a fost rostit decât

gandă pe toate căile în ţară şi în străinătate,

glasul urii şi al învrăjbirii. Nu am auzit nici un

pentru a provoca simpatii şi mişcări pentru
Ungaria " Mutilată " şi revizuirea tratatelor de
pace. Membrii acestei organizaţii poartă la

cuvânt al prieteniei şi colaborării. Nici un
cuvânt de recunoştinţă faţă de stat, care în ast
fel de condiţii grele, cu preţul atâtor sacrificii,

butonieră un medalion cu harta Ungariei muti
late cu cuvintele: Nu, nu, niciodată! " . 1 1
"
Oamenii politici maghiari, d e asemenea,

asigura existenţa şi dezvoltarea paşnică a
minorităţilor. "6
Să trecem acum la câteva exemple mai con

făceau declaraţii care mai de care mai beii

crete, spre a vedea cum înţelegeau unii secui

coase şi mai revansarde. Horthy la o sărbă

slujirea statului român, şi mai ales, legăturile

torire a eroilor, a spus: Va veni ziua când vom
"
împlinită iarăşi pe culmile Carpaţilor drapelul
naţional maghiar cu chipul fecioarei Maria! " .

lor cu Ungaria, sprijinul primit de acolo, atât

moral cât şi material. Pentru că de la început

Un fost prim ministru maghiar declară12: Să nu
"
ne mai preocupe Antanta" de la ea nu mai

trebuie să spunem că sprijinul Budapestei a
fost decisiv în definitivarea atitudinii duşmă
noase şi revansarde a capilor minorităţii

putem aştepta nimic mai devreme sau mai târz

maghiare din România. Vom insista pe aceste

iu ne vom găsi iarăşi de foştii noştri aliaţi.

"Primul ministru Bcthlen afirma in 1925:

legături in celelalte capitole rcfcrindu-nc la
raporturile cu românii şi cu statul român.

"Modificarea tratatelor de pace pc care le-am

P. Girboviceanu constată cu multă dreptate:

"Sunt

10 ani de la unire şi conducătorii

iscălit prin constrângere este ambiţia oricărui
ungur. " 13

acestei

minorilăţi duc lupta contra st:Hu l u i român
peste hotare !',ii chiar înlăuntru, pentru chestiu
ni inventate !',ii pentru si tua�iuni i ncxistcnlc'".

Să mai dăm diteva exemple, ahsurde, de

" bună vecinătate" şi de re specta re a tratatelor
uc pace.
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la Budapesta: Din dreptul Italiei dornică să
"
colonizeze Abisinia, rezultă dreptul sacru al

mutilată pe nedrept.21 Tot în ţara vecină s-a
tipărit Catehismul Naţional-Unguresc" , în
"
care românii sunt prezentaţi ca fiind nişte bar

revizionismului maghiar. Popoarelor supe

bari, şi în care sunt adresate numeroase apeluri

rioare le revine superioritatea. Incontestabil,

la iredentism.22

Contele Appony, în 1935, în parlamentul de

Bethen

popoarele de cultură superioară au dreptul de

Istvan,

primul

ministru

ungar,

a stăpâni, după cum dominaţia popoarelor

spunea la 26 Mai 1929, cu ocazia dezvelirii

inferioare asupra celor ce le sunt superioare
este absurdă. " 14

monumentului eroilor maghiari:
,,Atâta timp cât va mai trăi un singur ungur
pe acest pământ, răspunsul nostru la sentinţa

Fără comentarii, dar nu ne putem opri la

de la Trianon nu poate fi altul decât acela că nu

această scurtă replică."
Ungurii sunt în Europa - spune Emil Cioran

o primim şi nu o vom primi, nu, nu, niciodată!

- o insulă. Deşi au luat şi ei parte cum au putut

Pe mormântul eroilor unguri numai o coroană

la toate frământările Europei ei nu au fost
niciodată sinceri în participarea lor. Sub toate

se cuvine şi este demnă şi anume: Coroana
Carpaţilor " 23.Comentariile
le
considerăm

formele de cultură, ei au păstrat zvâgnirile

inutile.
Acţiunea iredentistă maghiară poate fi

iniţiale. Este prea mult sânge în spiritul

împărţită în două etape:

până în 1927 era
"
a.xată pe propaganda pentru reintegrarea
Ungariei", după 1927, marchează trecerea la "

maghiar, pentru ca Ungaria să fie altceva decât
suflet. O ţară care, deşi a avut condiţiile mate
riale ale culturii cum puţine au avut, n-a produs

acţiune revizionistă propriu-zisă "24•

totuşi nimic original în cultură şi nu a imprimat
nici un stil. De altfel, ungurii nu s-au aşezat în

Campania revizionistă maghiară şi reţeaua

Câmpia Panonică ca să gândească, ci ca să
cânte şi să bea şi au reuşit. " 15

organizaţiilor politice ori paramilitare diver

Deputatul

maghiar

Nandor

sionist teroriste erau coordonate de trei organe
centrale:

Urmanczy:

Dacă ne vom relua ţara, nemaghiarii vor tre

1.

"
bui să se readapteze stării de lucru milenare. Şi

Secţiunea a II-a de pe lângă Preşedinţia

Consiliului de Miniştri.

ne punem garanţi că se vor acomoda în primele

2.

24 de ore. Nu vom mai cultiva slăbiciunile

Direcţia

de

Cabinet

din

Ministerul

Propagandei Naţionale.

vechii Ungarii. Slovacii, pan-slavii, valahii vor

3. Direcţia Politică Naţională din Ministerul

trebui să dispară de pe pământul maghiar.

propagandei Naţionale.25

Judeţele furate vor trebui considerate ca

Acestora li se subordonau direct şi nemijlo

pământ maghiar, chiar dacă sunt locuite de

cit organele administraţiei de stat şi Comitetul

români. Ele vor rămâne întotdeauna maghiare,
conform legii naturii. " 16

acestui Comitet intrau trei organizaţii speciale:

pentru Apărarea Natiunii.26 În subordinea

Au luat apoi cuvântul în acelaşi sens:

1.

Francisc Herczeg, Bornemisza, Bela Kenez.

Ordinul Vitejilor.

2. Uniunea Foştilor Combatanţi

Acelaşi conte Bornemisza spunea: Trebuie
"
să scăpăm de paraziţi. Mizerabili trebuie să dis
pară de pe pământul nostru unguresc. " 17

3. Federaţia Organizaţiilor pentru Apărarea
Naţiunii.27
Principalele organizaţii politice erau:

Elemer Gyarfas, deputat român, a avut luări

1.

Liga Revizionistă Maghiară înfiinţată la

de cuvânt duşmănoase contra statului român,

27 Iulie 1927. Funcţionarii publici erau mem

în parlamentul de la Budapesta, iar statul nos

brii din oficiu ai ligii.

tru nu a reacţionat în nici un fel.18

2. Organizaţia Steagul Ţării.

Tot la Budapesta, nuntiul papal Schiappa

3. Uniunea Mondiala a Ungurilor fondata in

favorabil
reînvierii Ungariei în vechile ei .
"
"
hotare 19, iar episcopul Zadravet, s-a adresat

1938 ... . 28

credincioşilor cu cuvintele: Veniţi să ne rugăm
"
pentru patria străbuna, înconjurată de Munţii
Carpaţi "20•

militare enumerăm:
1 . Uniunea Generală Maghiară de Apărare
a Rasei. Activă şi în Transilvania.

În Ungaria, Ministerul Instrucţiunii Publice
a introdus în programa şcolară primară ş i
secundară - .,instrucţia şi e d ucaţia i re dentis tă

2. Vânătorii Turanici- în contra României.

3.

,

Asoci a ţ i a Generală a Tiraliorilor Unguri

4. Asociaţia Divizia Secuiască

lec�ii despre tratatul de la Trianun, cu scopul de

<t

Dintre cele mai periculoase organizaţii para

5. Divizi a Secuiască de Frontieră-efective

înliit.ura d i spozi ţ i i l e riin el, ciici Ungaria a fost

din Ciuc, Mureş, Odorhci, Trei-Scaune.29
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Alte organizaţii teroriste s-au înfiinţat în
şi Covasna.30
Un grup periculos s-a constituit la Satu
Mare, scopul său fiind: "pregătirea terenului
pentru înaintarea armatei ungare prin neu
tralizarea acţiunii populaţiei române şi prin
înlăturarea obstacolelor, luarea serviciilor pu
blice, distrugerea căilor de comunicaţii, şosele,
"
păduri, căi ferate .31
Conducerea organizaţiei şi-a asumat-o
"preotul Kopf Carol de la Satu Mare, fost pro
fesor de teologie, care prin intermediul preotu
lui Orosz Gabor din Budapesta s-a pus în legă
tura cu It. col. Csukos şi cap. Szigetvary din
Marele Stat Major al Armatei Ungare, prin
"
care s-a stabilit întregul plan de acţiune. 32
Budapesta a finanţat organizaţia cu suma de
8.500.000 lei. 33
Centrul organizaţiei era la Episcopia
romana-catolică, unde era un depozit de arma
ment, un post clandestin de radio-emisie.34
Organizaţia avea nuclee la Oradea, Cluj,
Baia-Mare, Targu-Mureş, Abrud, Miercurea
Ciuc, Cehu-Silvaniei etc.35
Alte organizaţii teroriste au activat la Oradea,
Zalău, Huiedin, Tg. Secuiesc, Sighet etc.36
Pe partea cealaltă să urmărim reacţia
minorităţii maghiare la politica Budapestei:
"Nu e nici o mirare că intelectualii maghiari şi
secui de-ai noştri, magnaţi, clerici, profesori,
gazetari sunt încurajaţi şi cred în realizarea
visurilor de grandomanie şi de mărire ale iri
dentei ungureşti. Sunt încurajaţi materialiceşte
şi moraliceşte de peste hotare. De aceea nu se
astâmpără şi lucrează în toate direcţiunile pen
tru ponegrirea statului român.''37
Serviciul de Informaţii al Direcţiunii Gene
rale a Poliţiei, în cursul anului 1938, a întocmit
un document despre mişcările iredentiste din
ţară, în care se spunea printre altele: "Grofii şi
baronii care în majoritate sunt în fruntea
Partidului Maghiar dirijează cu măiestrie
întreaga reţea de minciuni şi intrigi, speculând
naivitatea maghiarilor. Ei sunt mereu cu ochii
aţintiţi spre Budapesta de unde primesc
instrucţiuni de modul cum trebuie dusă propa
"
ganda iredentistă de la noi din ţară. 38

Propaganda revizionistă şi antiromânească
era finanţată de Ungaria cu 50.000.000 lei.40
Francisc Păcurariu sesiza foarte bine legă
tură dintre Partidul Maghiar şi politica
Budapestei: "Rolul conducător pe care aris
tocraţia la avut în Partidul Maghiar s-a datorat
în primul rând subordonării activităţii ultra
naţionale şi revizioniste a acestui partid
regimului horthy-ist de la Budapesta şi care s-a
bazat pe alianţa dintre elementele cele mai
conservatoare şi mai împietrite în concepţii
feudale ale marii nobilimi cu cercurile cele mai
"
reacţionare ale marii finanţe şi industrii. '1
Capii Partidului Maghiar nu pierdeau nici o
ocazie pentru a se plânge la Liga Naţiunilor şi
la alte foruri internaţionale de tratamentul
"
aplicat lor de către românii "barbari .
"S-au plâns apoi minoritaTii noştri unguri Ia
Liga Naţiunilor şi în chestia agrară şi în chestia
şcoalelor. Dacă s-ar publica memoriile acestea
cândva, s-ar produce cea mai mare indignare în
sufletele româneşti, căci atât sunt de neade
vărate şi de calomnioase în cuprinsul lor.
Suntem arătaţi aproape ca nişte mâncători de
"
oameni de altă limbă şi Iege. '2
Elemer Gyarfas spunea la 3 septembrie 1937
la congresul Partidului Maghiar:
"Orice bun, orice venit maghiar, constituie
un tezaur naţional. Se dă o lupta contra noastră
în domeniul economic. Trebuie să profităm de
greşelile duşmanilor noştri şi să le opunem soli
daritatea tuturor claselor noastre. Da! Să
muncim pentru a crea în toate domeniile o
autarhie minoritară. Să vrem ca singuri compa
trioţii ai noştrii să se bucure de roadele muncii
"
ungureşti. 43
Se tindea deci, spre dispreţul comandamen
tului vieţii practice la o organizare economică
autonomă a unei populaţii de 1 .353.675
locuitori, risipiţi pe 102.200 Km2 şi trăind print
re alţi 4. 189.575 locuitori aparţinând altor
grupuri etnice- la transformarea unei mino
rităţi politice într-o minoritate economică ceea
ce este o utopie.
Atitudinea statului român faţă de minori
tatea maghiară după 1918 este partea a doua a
acestei probleme. Dacă de o parte am găsit
intoleranţă, de cealaltă parte găsim bună

"Este falsificată însăşi atmosfera vieţii de

voinţă, dacă de o parte găsim izolaţionism, de

1939 pe actualul teritoriu al judeţelor Harghita

stat

ă

poporului nBgtru, e!ire e!lte llritl:tt

popor brutal,

eli

ee!illi.IHi. g9.!lim dofiHt9. tie iHtegnre ll.ffliB

uH

cinic, intolerant, lipsit de sensibil
itate morală, de un egoism feroce şi lipsit de

nioasa: "Nici o urmă de răzbunare nu a încolţit
în sufletele celor m art i r izaţi D impotrivă, cre
.

orice îmelegcre faţa. de nevoile sufleteşti, pen
tru idealurile de c ul tu r ă a pop u l a ţiei
m agh i are.

dincioşi cc.lnvingerHor lor, pentn1 care înfnm
tascră prigoana �i moartea, robia, românii nu
pregeta să-şi insuşcască luminoasele rezoluţii

'"
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În ceea ce priveşte libertatea învăţământu

de la Alba Iulia, ale căror principii înaintate
sunt cu mult superioare ca valoare socială, poli

lui, legea învăţământului primar şi normal din

tică şi morală, faimoaselor rânduieli ce le-au

26 Iunie 1924,

fost impuse, cu un an mai târziu prin tratatul de

ocrotire a minorităţilor: În comunele cu popu
"
laţii cu altă limbă decât cea română, Ministerul

la

9 decembrie 1919. ""'

oglindeşte aceeaşi concepţie de

Scriitorul german Rudinger, în cadrul unei

Învăţământului, va înfiinţa şcoli primare cu

conferinţe ţinute la Munchen constata pe baza

predare în limba populaţiei respective în

unor date culese la faţa locului: " România este
statul naţional pentru minorităţi. "45

(art.

aceeaşi proporţie ca în comunele româneşti

Proclamaţia de la Alba Iulia a fost cronolo

7).

- Statul va contribui într-o măsură echitabilă

gic, primul document după integrarea Transil

Ia întreţinerea şcolilor primare minoritare par

vaniei în statul român. Adunarea a propus, cu

ticulare cu drept de publicitate (art.

titlul de principii fundamentale ale noului stat
român în art.

11,

p.

1-6,

161).

- În şcolile normale în care vor fi elevi ai

o serie de măsuri în

unei minorităţi în proporţie de cel puţin

care flacăra celui mai intens patriotism nu se

20%,

se va prevede pentru aceştia, în mod obligato

întuneca deloc ci din contra luminează ideile

riu, în limba lor materna în aşa fel încât să

sociale, morale şi politice ale vremii. Iată-le:

poată preda în limba lor maternă; de asemenea
şi religia(art.

- deplina libertate naţională pentru toate

162);50

Dispoziţii asemănătoare avea şi legea din

popoarele conlocuitoare;

MAi 1928,
10, 11.

- egala îndreptăţire şi deplina autonomie
confesională pentru toate cultele de stat.

Legea învăţământului particular din

- vot obştesc egal, direct, fără deosebire de
naţionalitate;

Decembrie

- desăvârşita libertate a presei, asociaţiilor şi

1925,

22

reglementează dreptul mino

rităţilor de a-şi organiza învăţământ de toate

a întrunirilor;

gradele, începând de la şcolile de copii până la

- reforma agrară radicală

şcolile secundare (art. 3, 7, 24, 26,

- legislaţie muncitorească avansată, după

1 10).51

modelul occidentului;46
Constituţia din

15

a învăţământului secundar, în art.

27, 35, 39, 62,

Dreptul cultelor a fost reglementat prin

29 Martie 1923,

legea pentru regimul general al cultelor din

izvorâtă din

1938.

22

aceleaşi sentimente şi convingeri care au inspi

Aprilie

Situaţia cultelor minoritare din

rat şi Proclamaţia, consacră dispoziţii cate

România era dintre cele mai înfloritoare.52
Statul român a alocat pentru plata personalului

gorice democratice:

1924 suma de 40.828.456
1929 -160.254.845 lei.53
10 Mai 1927 se încheie Concordatul cu

cultelor minoritare în

- libertatea conştiinţei, a învăţământului, a

Iei, iar in

presei, a asociaţiilor;

Pe

- libera dobândire a drepturilor civile şi

Vaticanul, prin care cultele minoritare obţi

politice;
- egalitate în faţa legilor şi liber acces în

neau o libertate de acţiune nemaicunoscută.

funcţiile şi demnităţile publice, civile, militare;

Episcopii puteau să înfiinţeze noi parohii pe

- libertatea conştiinţei, libertatea cultelor;

cheltuiala statului, să înfiinţeze şi să admi

- libertatea Adunărilor;

nistreze şcoli.54
În privinţa drepturilor politice, aceeaşi liber

- obligativitatea serviciului militar.
(art.

5, 7, 8, 22, 27, 28, 29, 1 19).47

tate totală: Decretul-lege din

24

August

1919,

prin care se decide abolirea oricăror diferenţe

Existenţa acestor drepturi probează regimul
absolutei libertăţi româneşti, după cum arată,

între

deopotrivă, lipsa de temei a criticilor formulate

maghiarii din Transilvania nu le recunoşteau

cetăţenii

români.

În

acelaşi

timp,

evreilor statutul de minoritate etnică înglobân

de minoritari.
De altfel în parlamentul maghiar Tibor

du-i în cadrul minorităţii maghiare, lucru nu

'33:

lipsit de importanţă, dacă ne gândim că evreii

Eckhardt, şeful opoziţiei, rostea în iunie

10,4% din populaţia urbană, şi

,,Acordaţi-ne şi nouă măcar atâtea drepturi

reprezentau aici

câte au deputaţii maghiari în parlamentul

erau deţinători de mari capitaluri.55
Prin Statutul minorităţilor din

român.48
În fine, prescriptiile constituţiei din

Fchm:uic

27

1 938, sunt aproape identice, cum

rezulta din simpla lectură a art.

1 august 1938,

se prevăd odată mai multe drepturi şi libertăţi
pentru minorităţi:

- şcolile particulare mino r i t a re au o cota

4, 5, 18, 19, 25,

26, 7.7, 64 etc.••

parte din impozitele plătite de comune (art. 3)
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de la stat suma de

- tutorele copilului stabileşte apartenenţa

5)

vrea (art.

de

- profesorilor secundari de religie li se

8)
- autonomia de administraţie a cultelor (art. 9)
- retribuirea preoţilor o face statul (art. 1 1)
minoritari

din

(art. 13)

-

16)

primarul sau viceprimarul era numit dintre

minoritari (art.

naţionala a minori

în Ungaria între

- funcţionarii comunelor cu minoritari tre
buie să cunoască şi limba minorităţii (art.

38.850.000 lei.62
Publicistica în limba

1933 s-au tipărit 5000 de titluri, mai mult decât
1867-1918. În 1935 erau 312
publicaţii maghiare, 43 cotidiene pentru
1.353.675 locuitori, în Ungaria la 8.000.000
locuitori erau 32, iar în România la 14.500.000
locuitori 55 cotidiene.63
Starea naţională a minorităţii maghiare din

Consiliile

Comunale se pot exprima în consiliu în limba
lor

lei în timp ce

tăţilor a cunoscut remarcabile progrese după
1918. În 1919 s-au editat 77 cărţi maghiare, în
1925 se ajunsese deja la 441 titluri. Î ntre 1919-

recunoaşte diploma fără un nou examen ( art.

- membrii

60.000.009

suma strânsa prin contribuţia credincioşilor era

etnică a copilului şi îl înscrie la şcoala la care

17).56

România era prosperă. N. Iorga spunea Ia 14

Şcoala

în limba minorităţilor era garantată
şi s-a bucurat de multe drepturi. Î n 1936, în

1931: "N-avem nici o dorinţă să transfor
măm un bun maghiar sau un bun german în
român ipocrit. Î ntr-adevăr, acela ce-şi vinde
Dec.

Transilvania la un număr de:

- 4 grădiniţe de copii, 2578 şcoli primare, 4 şcoli
9 şcoli normale, 5 gimnazii,
o şcoală comercială, 3 şcoli de ucenici comerciali
civile, o şcoala reală,

sufletul şi-şi trădează trecutul în schimbul

cu predare în limba româna, ii corespundeau:

câtorva avantagii nu constituie pentru naţiunea
ce-l primeşte un câştig ci o otravă. "64

- 651 de grădiniţe de copii, 2588 şcoli nor
109 şcoli civile, 8 şcoli reale, 24 şcoli nor
male, 52 de gimnazii, 13 şcoli comerciale, 165
şcoli de ucenici industriali cu predare în limba

Cea mai buna dovadă a toleranţei româneşti
şi a neameninţării cu nimic a maghiarilor în

male,

statul român o constituie cuvântarea lui N.
Banffy, fostul conducător al grupului etnic

Biserica

30 August 1940,
22 octombrie 1940 în Camera Magnaţilor de

maghiar din România, până la

maghiară.57

la

a beneficiat de aceeaşi binevoitoare

la Budapesta: " Comunitatea maghiară şi-a păs
trat până la sfârşit independenţa faţă de

de atitudine de sprijinire. Statul naţional a acor
dat anual subşidii minoritarilor. Numărul cred

guvern; la fel şi-a alcătuit şi regulamentul de
organizare, liberă de orice fel de influenţă

incioşilor maghiari pe religii era următorul:

638.756, cu trei episcopate
- reformaţi - 717.162 cu doua episcopate
- luterani - 32.500
- unitarieni - 72.000 - cu o episcopie (Cluj,
- catolici -

românească şi fără să fie dispusă să ceară apro
barea guvernului român. Î n funcţionarea noas
tră n-am tolerat din partea guvernului român
nici un fel de îndrumare, amestec şi control.

singura din lume!)
Toate aceste biserici erau întreţinute de stat.58

Nimic nu dovedeşte autoritatea de care se

Unitarienii aveau o Academie teologică,

bucura comunitatea maghiară, decât faptul că
ministerele şi autorităţile, la scrisorile comu

înfiinţată de statul român, care pregătea preoţi
şi pentru Ungaria. Coloman Gall recunoştea:

nităţii luau măsuri şi se comportau ca şi când

" Situaţia strălucită a academiei noastre teolo

comunitatea ar fi fost autoritate publică. Nu

gice se datorează progresului şi condiţiilor

cred că undeva să fi existat între maghiari o
asemenea organizaţie perfectă. "65

politice genarale. Guvernul român suporta
cheltuielile spirituale şi materiale ale acestei
Academii

(1.040.800 lei

obiectivita te. 59"

Şi din punct de vedere

anual) cu o impozantă

Statul român a lăsat în proprietatea Bisericii

de

unguri o avea doar în administraţie.C>�1 (avere

in 1934 la 234.346.298

Marii oameni politici au repudiat politica de

asimi l are,

rioară aceleia dinainte de 10 ani."61
�i ca să se vadă şi mai bine spriji nu l statului
faţă de cultele m in ori ta re , să mai spunem doar

hi�eri�il r�t"onm1ti

ii

5,32 Kg. grâu în timp ce în Ungaria era
17,7 Kg. de grâu.66
Din punct de vedere politic situaţia era la fel

de în curajatoare .

lei). Episcopul

Makkay recunoştea (1936): "Situaţia de azi a
bisericii reformate este i n co m p ara b i l supe

'il

maghiarii din

lent cu

Romana-Catolice, totalitatea averii pe care sub
estimată

socia�

România o duceau mai bine decât în Ungaria.
Î n România, impozitul pe un jugar era echiva

mărturisind chiar şi

aceasta că

minoritarii nu reprezintă nici un pericol pentru
statul naţional român .
Ion J. C. Hrătianu

primit între l?l9-l9JO

-

"Pentru noile provincii,

u�ţii noştri şi noi înşine ilm fost convinşi din
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Influenţa statului maghiar asupra relaţiilor interetnice din România. . .
Dar ideea reformei agrare apăruse înainte
de unire: " Cum ar fi fost posibil ca la 1864 şi
1915 românii să fi făcut o lege agrară care să
lovească în latifundiarii unguri care nu erau
încă supuşi români? Cum ar fi putut
Parlamentul de la Iaşi în 1917 să tindă la
romanizarea Transilvaniei, când puterile cen
trale erau atunci în situaţia de a-i impune pacea
de la Bucuresti? "'3
Iar după unire cine ar fi putut face acea
mare nedreptate socială de a reduce reforma74
agrară doar la vechiul regat, de dragul grofilor
maghiari?
Când s-a discutat reforma agrară, la Tg.
Mures, pe 26 Iulie 1919 grofii maghiari au fost
reprezentati de ce aveau ei mai <select> :
Teleky, Josika, Banffy, Bethlen, Mikes, etc.
unde au fost consultaţi. Dar ei au proferat
numeroase injurii la adresa statului român, deşi
maghiarii-ale căror drepturi făceau atâta caz pe
la oficinele internaţionale - au beneficiat în
mod echitabil de reformă.
In Odorhei de exemplu, din 1288 împroprie
tăriţi, 1076 au fost unguri şi 212 români.7s
Scriitorul Szasz Zsombor scria în 1934 că
grofii maghiari: " Nu se însufleţesc pentru sal
varea poporului de peste Munţii Apuseni, ci
pentru posesiunea acelor teritorii, indiferent de
cine sunt populate "'6
Ca o concluzie la reforma agrară, să mai
spunem că minoritarii au fost împroprietăriţi în
Ardeal în proporţie de 20% iar românii în pro
porţie de 16% (260.165 respectiv 532.700.)77
În celelalte domenii economice, criticele nu
pot privi decât greşelile guvernelor noastre, de
a nu fi încurajat românii care lucrau în aceste
domenii precum nu au fost sprijinite nici insti
tuţiile româneşti industriale şi comerciale în
care ei activau cu credinţă în destinele neamu
lui românesc.
Numărul băncilor ungureşti sporeşte din
191 1-1927 cu 45%, capitalul se dublează între
1922-1927, depunerile cresc cu 250%.78
Datele de mai sus relevă un fapt de neconte
stat: minoritatea maghiară s-a bucurat de toate
drepturile politice şi cetăţeneşti în România
interbelică, ca de altfel şi în continuare.

primele zile că o viaţă de stat durabilă şi calmă
nu se poate stabili decât pe principii de egali
tate absolută. "67
Iuliu Maniu - "Toate minorităţile naţionale
se vor bucura de o justă solicitudine în cadrul
instituţiilor constituţionale şi în spiritul timpu
rilor pe care la trăim. "68
Alexandru Averescu - " Este datoria guvernu
lui de a veghea la respectarea scrupuloasă a
tratatelor de pace, şi în particular asupra acelor
puncte care privesc minorităţile. "69
Octavian Goga - " Răzbunarea ni s-a părut
nu numai nepolitica dar şi deopotrivă meschină
din punct de vedere moral. "70
Nicolae Iorga - " Noi nu avem nici o dorinţă
de a sparge grupuri etnice cu caracter istoric pe
care le-am gasit în aceste provincii, pe care
dreptul nostru sfânt şi un moment fericit ni
le-au dat pentru totdeauna" .71
Astfel, cei un 1.353.675 unguri, în care sunt
cuprinşi şi cei peste 500.000 de secui au avut
permanent între 6-25 reprezentanţi în adu
nările legiuitoare: 72
20 Nov. 1919-26 Martie 1920 - 9
20 lan 1920-22 lan 1922 - 6
27 Martie 1922-27 Martie 1926 - 10
25 lun 1926-6 Iun 1927 - 25
17 Iul 1927-10 Nov 1928 - 9
22 Dec 1922-30 Apr 1931 - 23
15 Iun 1931-10 lan 1932 - 14
30 lul 1932-18 Nov 1932 - 20
1 Feb 1934-20 Nov 1937 - 12
1 lun 1939-5 Sep 1940 - 16
Şi din punct de vedere economic, minori
tatea maghiară a beneficiat de avantaje în
cadrul statului român.
Furia cu care presa iridentă din Ungaria şi
România s-au năpustit asupra reformei agrare
dovedeşte importanţa problemei rezolvate.
Încercarea de a fi caracterizată ca o reformă
exclusiv politică şi cu baze naţionaliste majore,
precum şi ignorarea completă a caracterului ei
eminamente social, deci egalitar, nu trebuie
reţinută decât ca un strigăt de alarmă al lati
fundiarilor maghiari expropriaţi, a căror durere
abia reţinută culminează în faimosul proces al
optanţilor dezbătut la Paris în Decembrie '26.
Note

4. P. GARBOVICEANU - Minoritatile din Romania, Ed. Casa
Şcoalelor, 1928, p. 15;

- Re�,izionismul ungar şi România,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, p.56-58;
2. RAcz GYULA �i VINC.LI.i IANus - Problema generală a
unf:Urintii din Ardeal, Cluj, 1 939, p. 8· 1 2;

1. ION CALAFETEANU

3. SAMUL F"-NV"-S - Ungaria revizionisriJ, Ducureştl,
Cnsn Excclsior, 1934. p. 159-161;

5. MIHAI SntA:rULAT
Revizionismul şi ncotY--vizionismul
ungar, Rucurc�ti, Ed. Ulobus, p. 185;
6. M.Mt15AT, TON AIU>EU:ANU - Rnmlinia dupiJ Man:a Unire,
vnl 2, 1"" ""' 1 , Rueurc�li, Ed. stiintifica.. 1986. p. 716;

Ed.

191

www.cimec.ro / www.mncr.ro

COSTEL-CRISTIAN LAzAR
7. P. GARBOVICEANU - op. cit, p. 26;
8. S. DRAGOMIR La Transilvanie Romaine et ses minorities
ethi.ques, Bucureşti, Ed. lmprimeriile statului, 1934, p. 147;
9. Ibidem, p.148;
10. P. GARBOVICEANU - op. cit, p.26;
1 1 . Ibidem, p.17;
12. 1bidem, p.18
13. Ibidem, p.19;
14. CoRNELIU CoDARCEA - Le litigue roumano-lwngrois,
Bucuresti, Ed. Universul, 1937, p.170;
15. EMIL OoRAN - Schimbarea la faţă a României,
Bucureşti, Ed. Vremea, 1937, p.222;
16. C. CoDARCEA - op. cit, p.64-67;
17. 1bidem, p.51;
18. S. 0RAGOMIR - op. cit, p.l l2;
19. P. GARBOVICIANU - op. cit, p.19;
20. Ibidem, p. 20;
21. JEAN BAULER - Un nouveau danger pour le paix
europeene, Geneva, 1922, p.15;
22. 1bidem, p. 27-27;
23.
UngariJJ si reviziunea tratatului de la TriJJnon,
Bucuresti, 1936, p.16;
24. GociMAN AUREL - România �i revizionismul maghiar,
Bucureşti, Ed. Universul, 1 934, p.17;
25. Biblioteca Academiei Române - Arhiva Istorică
Centrală, Fond XII, dosar 3379, f. 8-10, 1 1-27;
26. Ibidem, f.28-29;
27. 1bidem, f.29-35;
28. 1bidem, f.35-39; (H. BRESCIU - O istorie mai puţin cunos
cută, Bucureşti, Ed. Politica, 1987, p.89); Ibidem, f.4371; Ibidem, f.SS-90;
29. Ibidem, f.43-71; Ibidem, f.SS-90;
30. GH. 1. BooEA, V. T. SucJU, ILIE 1. PuşcAş Administraţia militară lwnhistă în nord-vestul României,
Ouj, Ed. Dacia, 1988, p.93;
31. BAR. - AI.C., fond XII, dosar 3378, f.1;
32. Ibidem, f.2;
33. 1bidem,
34. 1bidem,
35. Ibidem, f.3;
36. 1bidem, dosar 3545, f.1-13;
37. P. GÂRBOVICIANU - op. cit, p. 20;
38. B.A.R. - A.I.C., fond XII, dosar 3380. f.10;

39. Ibidem, f.13;

40. Ibidem, f.l 1 ;

-

•

•

•

41.

PR. PACURARIU - Românii $i maghiilrii de-a lungul
veacurilor, Bucureşti, Ed. Politică, 1988, p.335;
42. P. GÂRBOVICIANU - op. cit, p. 23;
43. V. M. TEODORESCU - Transilvania sub maghiilri si
români, Bucureşti, 1941, p.l96;
44. Ibidem, p.94;
45. S. DRAGOMIR op. cit, p.21;
46. V. M. TEODORESCU - op. cit, p.92-93;
47. Ibidem, p.94;
48. C. CODARCEA - op. cit, p. l29;
49. V. M. TEODORESCU op. cit, p.26;
50. ldem, p.96-97;
51. ldem, p.97-98;
52. ldem, p 99-102;
53. S. DRAGOMIR - op. cit, p.l43;
54. V. M. TEODORESCU - op.cit, p.101-102;
55. S. MANUILA La Transilvanie, Bucure.şti, Academia
Română, 1938, p.803;
56. V. M. TEODORESCU - op. cit, p.l07-108;
57. 1bidem, p.113;
58. 1bidem, p.123;
59. Ibidem
60. S. DRAGOMIR - op. cit, p.128
6l. lbidem, p.l58;
62. 1bidem, p.95
63. V. M. TEODORESCU - op. cit, p.129
64. S. DRAGOMIR - op. cit, p.261;
65. V. M. TEODORESCU - op. cit, p.l36;
66. 1bidem, p.l44;
67. S. Dragomir - op. cit, p.261;
68. Ibidem, p.262;
69. Ibidem, p.263;
70. Ibidem, p.264;
71. Ibidem, p.265;
72. V. M. TEODORESCU - op. cit, p.l55;
73. S. DAAGOMIR op. cit, p.240;
74. Ibidem, p.245;
75. V. M. TEODORESCU, op. cit, p.l74;
76. Ibidem, p.l75;
77. 1bidem, p.177;
78. Ibidem, p.193;
-

-

-

-

-

Abstract
The influence ofHungary above the interethnical relations fonn Romania,
with a special regard on the Sekler Land
Througlwut the ages, different connections between the HungariJJn minority and the Romanian state existed. These connections
had a decisive influence on the interethnic relations in Transylvania.
The connections developed based on the historicalpost, through the promoted by the old aristocracy and the imperiJJl bureau
cracy which wanted to annex Transylvania to Hungary.
The HungariJJn in'edentism from Romania underwent a form ofactivity with the founding of the HungariJJn Party in the 22nd
of December 1922. After the 1st of December 1918, the HungariJJns who had become citizens of the Romanian state suffered no
national or social oppression.
The Hungarians from Transylvania kept in touch with Hungary, which offered them both moral suppon and pecuniary aid.
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PROBLEMA MINORITĂŢILOR
ÎN DECENIUL PATRU AL SECOLULUI XX.
" Naţiunea română nici voieşte a domni peste
alte naţiuni, nici nu va suferi a fi supusă altora, ci
voieşte drept egal pentru toate. "
Simion Bărnuţiu1

riul Transilvaniei, trebuie să avem în vedere
complexa acţiune, amplificată după anul 1867,
de modificare a componenţei etnice printr-un
amplu program de maghiarizare silită a celor
de altă etnie. O asemenea moştenire, în confor
mitate cu cele enunţate la momentele solemne
din martie, noiembrie, decembrie 1918 prin
care românii îşi afirmau voinţa ca din foşti opri
maţi să nu devină la rândul lor oprimatori ci să
asigure reale posibilităţi de instrucţie, de expri
mare şi manifestare a specificului fiecărei etnii.
Mărturiile timpului2, statisticile sunt în acest
sens concludente pentru a se înţelege ce s-a
vrut, ce s-a reuşit, cum s-a receptat şi mai ales
cum s-a acţionat de către potrivnici pentru a
diminua efectele acestei politici naţionale în
România anilor interbelici. Respinse în orice
împrejurări prevederile tratatelor interna
ţionale de către unele etnii s-a ajuns la provo
carea unor situaţii conflictuale care au condus
Ia impresia eronată că România a devenit opri
matoare a celor de alt neam. Amintim în acest
sens, din multe alte exemple care pot fi eva
eate, situaţia de la Tatar Bunar, mediatizată
tocmai de cei care au provocat-o pentru a justi
fica viitoarele poziţii care au condus la raptul
din anul 1940. Concomitent, s-a acţionat sub
versiv pentru o schimbare a situaţiei demo
grafice, o defăimare a României în orice împre
jurare, inclusiv la reuniunile internaţionale,
manifestându-se gradual, odată cu trecerea
anilor, voinţa de a rupe din trupul ţării noastre
teritorii ce urmau să fie încorporate Ia alte
state. Arsenalul• folosit a fost bine pregătit şi
dirijat pentru a produce în ultimă instanţă rap
turile teritoriale din iunie, august şi septembrie
1940 urmate de silniciile, crimele, menite să
înlăture elementul românesc din aceste teri
torii. Acţiune de amploare şi de o duritate
specifică comportamentului cotropitorilor, ea
s-a manifestat în diverse forme pe parcursul a
mai multor decenii ale acestui veac. Din
păcate, reacţia românilor a fost mult diminuată
de "asigurările " oferite persuasiv de către cei
care urmăreau cu consecvenţă îngenuncherea
României. Atunci, o serie de oameni bine
intenţionaţi, au trecut la demascarea ac�iunilor

Pentru statul român problema minorităţilor
s-a impus ca urmare a prevederilor unor tratate
internaţionale. Amintim în acest sens docu
mentele adoptate la Congresul de la Berlin din
1878 ca şi cele care au urmat primului război
mondial. Ţară tolerantă prin tradiţie a devenit
pe parcursul ultimilor veacuri o nouă ţară pen
tru mulţi alogeni obligaţi sau doritori să-şi
părăsească locurile de obârşie, aceştia şi-au
găsit condiţii de realizare în perimetrul carpato
dunăreano-pontic. În decursul anilor, anumite
excese ale noilor veniţi, exprimând interese de
a obţine avantaje, privilegii, au fost genera
toare de reacţii ale localnicilor. Din calitatea de
gazdă se găseau în situaţia de oprimaţi de către
noii veniţi, veleitari în a se erija în stăpâni şi a
le impune statutul de slugă celor care au fost
primitori. Amintim în acest sens reacţiile faţă
de elementele greceşti, armene, polone, ruse,
evreieşti, maghiare care s-au infiltrat, s-au sta
bilizat în timp şi au acţionat devenind faţă de
români o categorie privilegiată prin diverse
stratageme. Bucurându-se de statutul de sudiţi
erau protejaţi de reprezentanţele străine, juris
dicţia ţărilor române nu putea să-i pedepsească
pentru actele de incorectitudine manifestate în
cele mai diverse situaţii. În veacul XIX, prefa
cerile organizatorice din ţările române, inclusiv
Unirea Principatelor, a condus la elaborarea
unei legislaţii moderne, contemporană prin
prevederi cu cele ale altor state europene
avansate, care a înlăturat în mare măsură elu
darea din faţa justiţiei a celor de altă origine.
Ca atare, la momentul recunoaşterii Actului
Independenţei, cei ce-şi pierduseră privilegiile
au căutat să impună României prevederi care
au avut drept urmare o amplă reacţie de ostili
tate mai ales din partea oamenilor de cultură, a
presei naţionale, care au trecut la o monitori
zare a faptelor acestor alogeni. Făurirea idealu
lui naţional al Marii Uniri a reunit în noile
hota re o scrie de alte populaţii cu o vechime
mai mare sau mai mică de vieţuire pc aceste
p laiuri româneşti. Concomitent, pentru tcrito-

antiromâneşti, la organizarea Ligii Antircvi
zioniste. Cei "lezaţi " au et ichetat pe aceşti
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VIRGILIU

Z. TEODORESCU
Ministerul Afacerilor Străine din România, pri
mind informaţia'3 despre această poziţie, a
acţionat pentru a obţine dovezile care să înlă
ture aceste afirmaţii calomnioase. Erau
reţinute cinci capete de acuzare la care răspun
surile celor consideraţi a fi lezaţi au dovedit
fantezia calomniatorului, doritor să provoace
tensiuni între cele două state. Kenez afirmase
că: 1) in Transilvania s-a interzis cântarea şi
ţinerea predicilor in limba maghiară în biseri
cile frecventate de o asemenea etnie şi că nu se
permite sărbătorirea Sf. Ştefan; 2) s-a trecut la
confiscarea de către statul român al bunurilor,
a averilor bisericilor maghiare, inclusiv al
locuinţelor respectivilor preoţi; 3) la Cluj au
fost transferate bunurile unei biserici maghiare
în favoarea unei biserici unite române; 4)
minoritatea maghiara nu are şcoli secundare de
stat cu predarea in limba maghiară; 5) statul
român a confiscat averile instituţiilor culturale
maghiare. La aceste grave acuze Ministerul de
Interne a întreprins'' un amplu studiu de caz la
care au fost obţinute numeroase şi convingă
toare declaraţii care inlăturau punct cu punct
afirmaţiile dezinvolte ale deputatului Kenez.
Din răspunsul acestui minister către Ministerul
Afacerilor Străine reţinem că nu s-a interzis
cântarea şi predicile in limba maghiară ale
celor de alte confesiuni decât cele naţionale. Se
preciza că singura măsură adoptată a fost aceea
de a nu se admite cântarea imnului naţional
maghiar. N-a fost interzisă sărbătorirea Sf.
Ştefan ca sărbătoare religioasă. Că studiul a
fost temeinic o dovedea şi depistarea unei situ
aţii particulare care se petrecuse in anul 1921 la
Timişoara. Acolo, o măsură extremistă a fost
operativ anihilată, aşa încât ea nu şi-a putut
exercita efectul. Pentru aşa zisele confiscări
care ar fi fost îndreptate impotriva cultelor
populaţiei maghiare erau alăturate raportului
scrisorile de răspuns ale înalţilor prelaţi prin
care episcopii romana-catolici din Oradea şi
Timişoara şi episcopul reformat din Oradea
înlăturau asemenea aserţiuni. Excepţiile la care
s-ar fi putut apela au fost prompt remediate. În
privinţa confiscării de la Cluj, se arăta că bise
rica minoriţilor a fost dăruită cultului greco
catolic din ordinul Papei. Referitor la folosirea
limbii m agh ia re în cultură se exemplifica cu
existenţa şi activitatea desfăşurată de Teatrul

temerari ca extremişti. Din fericire au fost
glasuri şi condeie care au spus şi scris la acel
timp despre consecvenţa celor care procedau la
secuizarea românilor, operaţiune mult intensi
ficată în acei ani. A aminti pe Nicolae Iorga5,
Onisifor Ghibu6, Vasile Stoica', Ion Lupaş8,
Silviu Dragomir9 este numai o sumară enume
rare, alte multe reacţii ar fi trebuit să impună o
categorică luare de poziţie, de adoptare a
măsurilor cuvenite să stopeze asemenea mani
festări ostile la adresa românilor. Atitudinea
conciliantă, măsurile minore şi aplicate de cele
mai multe ori diminuate în timp s-au dovedit
neproductive oferindu-le celor potrivnici posi
bilitatea să-şi realizeze obiectivele care să con
ducă la dezmembrarea României anului 1918.
Pentru a ilustra în ce măsură forurile con
ducătoare ale ţării au reţinut în cel de al
patrulea deceniu problema minorităţilor, vom
recurge la câteva din documentele păstrate în
fondurile Arhivelor Naţionale. Ele exprimă
preocuparea de a adopta cele mai democratice
măsuri. Atât cei care le-au elaborat cât şi cei
care au contribuit la îmbunătăţirea lor au dat
dovadă de un înalt civism în directă concor
danţă cu interesele României situând şi în acest
caz ţara noastră in rândurile statelor civilizate
ale Europei.
Problema naţională, inclusiv a minorităţilor,
s-a constituit una din majorele preocupări ale
celor care s-au succedat la conducerea statului
român in al patrulea deceniu. Ea a fost, după
cum aminteam anterior, în atenţia şi a marilor
personalităţi care, prin reacţiile manifestate, au
evidenţiat necesitatea unei corespunzătoare
legislaţii care să statueze raporturi fireşti între
minoritate şi majoritate. A fost întocmită
ţinând seama de modul cum se proceda la dez
naţionalizarea românilor10, predilect din zonele
sud-estice şi nord-vestice ale Transilvaniei.
Amintim în acest sens amplu! memoriu11
întocmit de praf. univ. dr. Onisifor Ghibu
adresat primului ministru, Nicolae Iorga, in
anul 1931 prin care supunea atenţiei necesitate
stringentă de a se înfiinţa un Subsecretariat de
Stat al minorităţilor. Nu a fost o reacţie soli
tară, autorul revenind'2 pe parcursul anilor
acelui deceniu cu propuneri pertinente menite
să contribui� la realizarea unor raporturi fireşti
între toţi locuitorii ţării indiferent de etnie.
Era, de fap t, una din reacţiile la ceea ce fusese
enunţat în camera deputaţilor de l a B udapesta
de catre depu ta tul maghiar K�:n�:.�: la 12 decem

brie
aţi

a

1929 care supusese atenţiei colegilor
minoriLă�ii

maghiare

din

Ma ghi ar din Cluj care reprezenta spectacole în
l oca l ităţil e din 1tansilvania. Pentru a eviden �ia
desfăşurarea învăţ[tmântului secundar in limba

m aghiară
secţiile cu

situ

România.

sunt prezenta te
predare în
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Gimnaziul nr.

2

din Arad, cel din Timişoara,

situaţiile existente şi care reclamau cuvenite

secţiile de la Liceul Gojdu (clasele I-VII),

soluţii de redresare. Ele erau prezentate în

Gimnaziul de Fete din Miercurea Ciuc (clasele

evoluţia istorică, erau lansate către participanţi

1-III), şcolile superioare de comerţ din Arad şi

zece probleme majore spre a le fi în atenţie, ele

Timişoara (clasele III-VII) îşi desfăşurau pro

având menirea, ca atât pe plan economic cât şi

cesul de învăţământ în limba maghiară.

cultural, să fie contribuţie la stoparea procesu

Ca anexe la raport sunt redate15 scrisorile

lui de deznaţionalizare a românilor.

celor care au răspuns la ancheta întreprinsă. Ne
redactată la

28

decembrie

1929

şi cea a

Ordinului Diecezan Romana-Catolic
latin din Oradea din

30

decembrie

a fost întocmit22 un proiect de

tului general pentru minorităţi. Pe textul dac

de rit

1929

1937

În anul

regulament pentru funcţionarea Comisaria

referim Ia scrisoarea episcopului G. C. Mailath

tilografiat cuprinzând

9

articole au fost formu

late observaţiile olografe ale patriarhului

sem

Miron Cristea23• În anul următor problema

nată de Antonin Mayer.
Suntem datori să afirmăm că măsurile adop

minorităţilor era din nou în atenţia24 patriarhu

tate de statul român pentru realizarea unor

lui, el aflându-se acum la conducerea Consili

bune raporturi s-au dovedit în multe cazuri mai

ului de Miniştri. Secretarul particular, Dudu

puţin eficiente în faţa ofensivei desfăşurate

Velicu2-', nota la

pentru maghiarizarea populaţiei române.

fost întocmit personal de Miron Cristea şi fus

În anul

1935,

Direcţia Învăţământului Parti

20

iunie

1938

că materialul a

ese completat de Bossu26, ministru plenipo

cular şi Confesional din cadrul Ministerului

tenţiar şi director de cabinet al primului minis

Instrucţiunii Publice şi Cultelor a organizat16 o

tru. Este un studiu comparativ, deosebit de per

consfătuire de două zile la care au participat

tinent, autorul oferind în final o serie de soluţii

reprezentanţii bisericii, culturii şi a adminis

pe care le considera necesare să fie întreprinse

traţiei din Transilvania. Au răspuns invitaţiei

pentru a se realiza raporturi fireşti între

miniştrii Alexandru Lapedatu17 şi Valer Pop18,

minoritari şi majoritari.

chiriarhii Bisericii, protopopii ortodocşi şi

Problema organizatorică o reîntâlnim27 şi în

uniţi, preşedintele Astrei, prefecţi, parlamen

Proiectul de organizare a Subsecretariatului de

tari,

Stat al Minorităţilor, compartiment guverna

revizori

şi

inspectori

şcolari,

praf.

Gheorghe Popa Lisseanu19, Sabin Opreanu20

mental care urma să-şi desfăşoare activitatea în

ş.a. Cei invitaţi au fost rugaţi să-şi exprime

cadrul Ministerului de Interne. În cele

punctul de vedere referitor la procesul de dez

articole erau enunţate28 atribuţiunile şi modul

naţionalizare a românilor din secuime şi nord

de funcţionare ale acestui organism, inclusiv

21

de

vestul României. Discuţiile au condus la sinte

modalităţile de notificare a problemelor prin

tizarea unor concluzii pertinente care reclamau

adresarea către Departamentul din Ministerul

măsuri prompte pentru recuperarea înstrăi

de Interne şi, apoi, către Consiliul de Miniştri.

naţilor prin folosirea a diverse procedee. Cu

Ca o problemă majoră era tratată protecţia

acest prilej s-a solicitat să fie elaborat şi adop

populaţiei româneşti din zonele maghiarizate.

tat un plan unic care să fie considerat ca pro

Erau enunţate

blemă de stat. Se cerea ca acţiunea să fie extin

sens. Pe acest material prezentat spre luare la

30

de puncte oportune în acest

să în Basarabia, Bucovina şi Dobrogea. Conco

cunoştinţă

mitent

Române a fost scrisă29 rezoluţia:

se

impunea

ca

măsură

necesară

dr.

patriarhului

Silviu

Bisericii

Ortodoxe

Ca material

"
Dragomir la Comisariatul

realizarea unui plan pentru desfăşurarea unor

dlui

acţiuni peste hotare menite a prezenta situaţia

Minorităţilor, Miron,

1937. "

reală a minorităţilor din România. Apreciată

Problema a fost în continuare în atenţia

ca problemă majoră care reclama o corectă

celor desemnaţi să analizeze evoluţia proble

6

mei minorităţilor. La

termene scurte cât şi altele care urmau să se

Administraţiei de Stat din cadrul Ministerului

10-30

iunie

1938

eşalonare s-au întrevăzut atât probleme pe

Direcţia

de ani. La

de Interne înainta30 către Direcţia Minorităţilor

această operă trebuiau antrenate toate par

de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri

desfăşoare pe parcursul a

referatul inspectorului general administrativ,

tidele politice din Parlamentul României.

Paul D. Goma, care se referea la problema
mi n or i t ară din circumscriptiile administrative:

Trebuie să precizăm că organizatorii, colabo

ratorii m inis trul ui dr. Constantin Angcleseu21 au
p regăti t această consfiituire e l aborâ nd o scrie
de materiale care evidentiau, prin date con crete

Braşov, l'ăgăraş, Tamava Mare şi lrci Scaune.
Era un materi al el aborat la Ploi eşti la 10 mar
tic J lj3!'1, re d actat pe 12 pagini în care a�ăta
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care a graniţelor pe plan european era deja
declanşat urmând să-i fie amputate României
teritorii prin folosirea unor argumente ima
ginare care contraveneau adevărului istoric,
demografic, intereselor economice şi strate
gice. Pe această cale învingătorii din primul
război mondial şi-au plătit drepturile obţinute
oferind revanşarzilor satisfacţia de a dobândi
ce nu li se cuvenea, prin dictate şi pacte în care
politica forţei întrona o nouă ordine în lume ca
efect al neatenţiei cu care fuseseră tratate
evoluţiile din ţările învinse.
Comportamentul ocupanţilor s-a constituit o
nouă ofensivă15 pentru schimbarea raporturilor
demografice, a vieţii economice, social-politice
şi culturale practicându-se o sălbatică politică
de eliminare a elementului românesc prin
crime, incendieri, trimiteri în închisori, extrădări
şi chiar modificări de stare civilă şi religioasă.
Totodată s-a procedat cu meticulozitate Ia înlă
turarea a tot ce era doveditor a fi de obârşie
românească: arhitectură, monumente etc.
Î n concluzie, se constată că cel de al patrulea
deceniu a reţinut atenţia guvernanţilor din
România şi pentru problema minorităţilor, însă
modul de lucru, tărăgănarea luării unor decizii
prompte, inclusiv abdicarea în faţa realităţii, a
condus Ia deznodământul rapturilor anului
1940 cu toată suita de suferinţe ce a urmat.

situaţia românilor din localităţile unde ei se
constituiau minoritari, regimul la care erau
supuşi de către majoritari. Autorul enunţa o
serie de propuneri pentru redresarea stărilor
existente.
Semnificativ considerăm că data de 6 iunie
1 938 a coincis cu organizarea31 de către
Preşedinţia Consiliului de Miniştri a unei cons
fătuiri în problema minorităţilor. Consfătuirea
s-a desfăşurat în intimitatea palatului patri
arhal. Cele dezbătute s-au bucurat de o serie de
măsuri. Astfel, în memoriuP2 adresat ministru
lui, mitropolitul Nicolae Colann, la 9 iunie 1938
se face referinţă la necesitatea să fie publicată
de urgenţă în limbile maghiară, franceză, ger
mană şi engleză o istorie a secuilor şi cean
găilor din Transilvania precum şi o lucrare
referitoare la problema românilor secuizaţi. Se
formula propunerea ca lucrările să fie încre
dinţate spre elaborare lui Ion Lupaş, Silviu
Dragomir sau Sabin Oprean. Atât pentru cei
amintiţi mai sus cât şi pentru alţii, preocuparea
pentru abordarea acestora s-a dovedit o pro
blemă de conştiinţă şi, ca atare, în următorii ani
au cunoscut34 lumina tiparului adevăruri de
care însă ofensiva revizionismului şi ireden
tismului sovietic, maghiar şi bulgar, impulsio
nat de expansiunea hitlerismului şi a fascismu
lui, n-au vrut să ţină seamă, procesul de rectifi-

Note

1. SIMION BARNUTIU, Discursul de la Blaj, 3-15 mai 1848.
2. Arhivele Nationale - Direcţia Arhivelor Istorice
Centrale (în continuare AN.-DAI.C.), fond Onisifor
Ghibu. Creatorul acestui fond a desfăşurat o bogată
activitate pe parcursul anilor interbelici, monitorizând
problema minorităţilor, cele constatate făcându-le
cunoscute în presa timpului şi într-o serie de cărţi pe
care le-a elaborat.
3. Evenimentele de la Thtar Bunar din septembrie 1924 s-au
constituit o acţiune subversivă menită să rupă Basarabia
din trupul României şi a o trece la Uniunea Sovietică.
Pregătită minuţios atât propagandistic cât şi militar, s-a
bucurat de o mediatizare excesivă, sovieticii urmărind
pe această cale să obţină sprijin internaţional pentru
condamnarea regimului de "oprimare " din România.
Printre cei care au servit aceste interese s-a aflat şi scrii
torul francez Henri Barbusse care a condamnat acţiu
nile reprimatoare ale revoltei.
4. La tim pul respect iv au existat oameni curaj oşi şi

acţiune de avertizare şi anihilare a faptelor celor care
acţionau împotriva României. Arma persuasiunii a fost
folosită cu multă eficienţă împotriva acestei ligi
etichetată ca extremistă.
5. NICOLAE IORGA (5/17 iunie 1871, Botoşani - 27 noiem
brie 1940, Strejnicu, jud. Prahova, înmormântat la
Bucureşti), studii Botoşani şi laşi, licenţa în litere,
diplomat al Şcolii de Înalte Studii din Paris, specializare
la Berlin şi Leipzig, doctorat in filosofie 1892, poliis
toric, carieră didactică universitară, creator al
Institutului de studii sud-est europene, A Scolii române
din Franţa, fondator al Institutului de studii bizantine şi
a Institutului de istorie universală, bogată activitate de
depistare, publicare şi comentare a documentelor din
ţară şi străinătate, publicist, om politic, conducător de
partid, prim-ministru, doctor honoris causa a
numeroase şi prestigioase instituţii ştiinţifice şi de
învăţământ din Europa şi America, membru corespon
dent al Academiei Române 1 898, titular 1910. Vezi

gama acţiunilor antiromâncşti. Amin t i m in

6. ONISIFOR GlUDU (31 mai 1883, S ăli.şte, jud. Sibiu octombrie 1972, Sibiu ), studii la Sibi u , Draşov, teologia
la Sibiu, filosofia şi pcdagogin la Rucurcşti, Rudnpc•tn,
Slras.•bourg, doctor in filosofie la Jena 1909, carieră
didactică, publicist, mcmhru activ al A•trci, mcmhru
corc�pondent al Academiei Romflne 5 iunie 1919.
7. VASIUO STOICA ( 1 889, Avrig, jud. Sibiu - ?), st ud ii la

clarvăzători care au avut tăria de

scrie despre

caracter să spună şi să

Stefan Stefii.nescu, E.I.R., p. 183·184.

acest sens lucrarea lui Aurel Gnciman, Ronui.nia şi
revizionismul ma�:hiur, cdi!iu u 11-u, Tipografia ziarului
"lJniversul", Bucureşti, 1934, 410+IV p .. precum şi
Liga Antircvizionistii condusă de către Stelian Popescu,
directorul ziarului Universul, care, pc parcur.;ul anilor
premergători rapturilor din 1 940 a desfăşurat o amplă
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jud. Braşov - 14 mai 1945, Bucureşti), studii la Lisa, Voila,
licenţa în litere la Bucureşti, istoriograf, carieră didactică
şi administrativă, om politic, deputat, publicist, membru
corespondent al Academiei Române 7 iunie 1919.
20. SABIN 0PREANU (?-?), profesor la Academia
Comercială din Cluj, publicist, cu preocupări pentru
problema minorităţilor. A publicat: Terra, Siculorum,
Cluj 1925; Contribuţiuni la populaţia românească din ţin
utul săcuilor, 1926; Secuizarea românilor prin religie,
1927; Ţinutul săcuilor, 1928; Contribuţiuni la transhu
manţa din Carpaţii Orientali, 1930; Pentru ziua de astăzi,
1930; Ţara noastră România, Sibiu, 1932.
21. CONSTMTIN ANGELESCU (10 iunie 1869, Craiova - 14
septembrie1948, Bucure.ti), doctor în medicină Paris
1897, specializare în chirurgie, carieră medicală şi
didactică, om politic, ministru al învăţământului, refor
mator şi ziditor de localuri pentru şcoli, membru al
Societăţii Ateneul Român, conferenţiar, publicist,
membru de onoare al Academiei Române 24 mai 1934,
reconfirmat 1990. Vezi L.P.-E.C., p. 34.
22. A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 10/1937, f.
194 -196.
23. EuE /la călugărire Miron/ CRISTEA (18 iulie 1868,
Topliţa, jud. Harghita - 6 martie 1939, Cannes - Franţa,
înmormântat in pronaosul Catedralei Patriarhiei
Bisericii Ortodoxe Române), studii la Bistriţa, Năsăud,
licenţa în teologie la Sibiu, filosofia şi filologia mod
ernă, inclusiv doctoratul in litere la Budapesta 1894,
carieră ecleziastică, secretar al Consistoriului, monah
din 1902, asesor, episcop al Caransebeşului 1909/19101919, participant la Marea Adunare Naţională 1 decem
brie 1918, membru al delegaţiei venită la Bucureşti pen
tru a prezenta regelui Ferdinand I documentele Unirii,
Mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române
decembrie 1919, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
1925, regent 1927-1930, prim-ministru 1938-1939, con
silier de Coroană, publicist, membru de onoare al
Academiei Române 1919. Vezi A.N.-D.A.I.C., fond
Miron Cristea, dosar 15, f. 45, cuvântare rostită la 12
iulie 1923 la parastasul de la monnântul lui Andrei
Saguna din Răşinari, jud. Sibiu; fond S.O.N.F.R. - C.C.
Il, dosar 282; fond Onisifor Ghibu, dosar 671/1932; L.P.
E.C., p. 556-557; Elie Miron Cristea, Pagini dintr-o
arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, 436 p;
M.P.-D.T.R., p. 133-134.
24. A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 14/1938, f.
162-197.
25. D u ou VELICU (4 iunie 1905, Ciocăneşti, jud. Ialomiţa 1977), studii teologice la Bucureşti şi Varşovia Polonia, specializare Strassbourg, secretar particular al
patriarhului Miron Cristea, secretar al patriarhului
Nicodim Munteanu, carieră ecleziastică, organizator şi
salvator al arhivei Miron Cristea, publicist. Vezi la A.N.
D.A.I.C., fond Dudu Velicu, inv. 1617.
26. RAouL Bossv Bossu (1894 -1975), diplomat, publi
cist. Vezi Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică
(1918--1940), voi. II (193S-1940), Bucureşti 1993.
27. A.N.-D.A.I.C., fond P.C.M., inv. 299, dosar 4/1937.
28. Ibidem, f. 1-8, 1 1-22, proiectul cuprinde 21 de articole
referitoare la organizarea Subsecretariatului de Stat al
Minorităţilor rezolvând problemele competenţelor,
subordonărilor, modurilor de acţiune.
29. Ibidem, f. 1.
30. Ibidem, dosar 44/1938, f. 195-208.
3 1 . A.N.-D.A.T.C:., fond P.C.M., dosar 44/1930, f. 276.
32. Ibidem, f. 1 1 1 -l l lv.
33. N ICOLAE Cor.AN (28 n oi e mbrie 11'!9:i, Araci, fost

Sibiu, Braşov, Budapesta, Paris, licenţă in litere, activi
tate diplomatică, membru al delegaţiei române la Liga
Naţiunilor, specialist in problema minorităţilor. A făcut
parte din delegaţia României in perioada pregătitoare a
Tratatului de Pace din 10 februarie 1947, om politic,
subsecretar de stat la Propagandă, publicist.
8. IoN LUPAş (9 august 1880, Sălişte, jud. Sibiu - 3 iulie
1967, Bucureşti), studii la Sibiu, Braşov, litere şi filoso
fie Budapesta, Berlin, doctorat în istorie şi limba latină
1904, specializare Italia, carieră didactică, om politic,
participant la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918, membru în Consiliul Dirigent,
ministru, organizator al învăţământului românesc în
Universitatea din Cluj şi al Institutului de Istorie Naţio
nală din Cluj, publicist, membru al Astrei, membru cores
pondent al Academiei Române 1914, titular 1916. Vezi
L.P.-E.C., p. 500-501; Pompiliu Teodor, E.I.R., p. 202.
9. SILVIU DRAGOMIR (13 martie 1888, Gurasada, jud.
Hunedoara - martie 1962, Cluj), studii la Blaj şi Novisad
- Iugoslavia, doctorat in teologie la Cernăuţi, specializare
la Viena, cercetări în arhivele din Viena şi Carlovitz Iugoslavia, Rusia şi Budapesta, carieră didactică, activi
tate in cadrul Astrei, secretar al Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia, profesor universitar la Cluj, publicist,
membru corespondent al Academiei Române 1916 şi
titular 1928. Vezi Pompiliu Teodor, E.I.R., p. 129-130.
10. Desfăşurată pe parcursul secolelor anterioare prin
diverse mijloace, a devenit mai presantă în anii pre
mergători primului război mondial, iar după Marea
Unire procesul a continuat folosindu-se subtile dar
intense fonnule de desnaţionalizare a românilor. În
perioada interbelică o serie de publicaţii periodice pre
cum şi cărţi au abordat acest subiect impunând o reacţie
din partea reprezentanţilor guvernelor României.
1 1 . A.N.-D.A.I.C., fond Onisifor Ghibu, inv. 1836, dosar
565/1931.
12. Ibidem dosarele 567!1934-1944; 568/1935-1938;
570/1938;574/1970-1971; 575/1970.
13. Ibidem fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în continuare P.C.M.), inv. 299, dosar 29/1930, f. 3, 4.
14. Ibidem, f. 5, 5v.
15. Ibidem f. 6, 7, 8.
16. Ibidem dosar 26/1935, f. 1, 3, 33.
17. ALEXANDRU LAPEDATU (14 septembrie 1876, Cenatul
Săcelelor, jud. Braşov - 30 august 1950, Sighet
Penitenciar, jud Satu Mare), studii Braşov, laşi,
Bucureşti, licenţă în istorie şi geografie, activitate la
Biblioteca Academiei Române, Comisiunea Monumen
telor Istorice, Comisia Istorică a României, istoric
medievist, activitate didactică, profesor universitar,
fondator al Institutului de Istorie Naţională din Cluj,
susţinător al acţiunilor pentru promovarea unităţii
naţionale, om politic, ministru, publicist, membru al
Academiei Române din 1918; vezi Viorica Pervaian,
Alexandru Lapedatu, în Enciclopedia Istoriografiei
Române, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1978, p. 196-197; ediţia îngrijită de Ioan Opriş,
Alexandru Lapedatu, Scrieiri alese - anicole, cuvântări,
amintiri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
18. VALER /iu/ PoP (26 august 1892, Buduş, comuna
Budacu de Jos, jud. Bistriţa - Năsăud - 1957), doctor in
drept la Cluj, participant la acţiunile Lcgiunii Române
din Italia 1918-1919, om politic liberal, deputat,
vicepreşedinte al Camerei, ministru de stat al
Ardealului 14 iulie 1931-9 ianuarie 1932,membru în
dcle.gaţia. care, la Viena, o trebuit să pa rticipe Ia raptt1l
impus Romimici prin Di kta t ul Gennani"i hitlcriste şi

=

Italiei fasciste în favoarea Ungariei hortyste; publicist.
1 9. Ul llnRr. l l � PUI'A-LIS�F.ANU (2 octombrie 18(>(>, Lisa,

Arpătac, jud. Covasna - 1 5 aprilit: 1 967, Sibiu), studii la
Braşov, teologia la Sibiu, licenţa în litere Ia Bucureşt i,
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Napoca, 1990, 1 1 1 p.; ION ALExANDRESCU, A slwrt History
of Bessarabia and northem Bucovina, Fundaţia
Culturală Română, laşi, 1994, 88 p.+5 h.; ONISIFOR
GHJBU, De la Basarabia Rusească la Basarabill româ
nească, editura Semne, Bucureşti, 1997, 504 p.; VIRGIL
PANA, Minorităţile etnice din Transilvania intre anii 19181940 - Drepturi şi privilegii, Editura Tipomur, 3 1 1 p.
35. AN.-DAI.C., fond Dudu Velicu, dosarele 1028, 1029;
fond Onisifor Ghibu, inv. 1836, dosarele 298/1940-1942,
299/1940, 300-302, 342/1934-1938, 343-351, 628/1936,
629/1938, 480, 481/1940, 483/1941; VIRGILIU Z.
TEODORESCU, Monumente - simbol al cinstiTii - distruse
prin intoleranţă, în Marisia, voi. XXV, lărgu Mureş,
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ASTRA, ÎN VIAŢA SPIRITUALĂ A
MELEAGURILOR HARGHITENE
Când în 1859 apărea la Arad Almanahul lite
rar "Mugurii", cuprinzând 59 de poezii dedicate
sexului frumos român, nu s-ar fi crezut că volu
mul cu pricina va declanşa o serie de discuţii, în
finalul cărora se va cristaliza ideea necesităţii
întemeierii unei societăţi pentru cunoaşterea
literaturii şi culturii poporului român. Încer
cările sporadice de alcătuire a unor asemenea
reuniuni existaseră şi mai înainte: Societatea lit
eraţilor din Sibiu (1789) şi Societatea filoso
ficească a neamului românesc în mare prinţi
patul Ardealului (1795), rămase, însă în fază de
proiect. Într-un articol publicat în Telegraful
român, la 20 martie 1860 Ioan Puşcariu, luând
apărarea celor care alcătuiseră almanahul se
întreabă . . . Oare avem noi un Panteon român,
nişte sărbători olimpice unde să audă pe bătrâni
româneşte? Iar un alt corespondent din Blaj
îndemna românii să nu mai stea cu mâinile în
sân să le pice mură în gură ci să-şi unească put
erile şi luminile minţii, să nu cruţe nici jertfe,
nici osteneala pentru un scop nobil.
Numele viitoarei reuniuni va fi sugerat de
Ioan Puşcariu: Noi formăm o societate transil
vană pe care o putem numi de exemplu pentru
literatura română şi pentru cultura poporului
român sau şi numai pentru cultura poporului
român.
Statutele noii societăţi au fost dezbătute şi
aprobate de către cei 171 de delegaţi în ziua de
21 martie 1876. După încheierea dezbaterilor
pe data de 4 noiembrie 1861 la Sibiu toţi
inteligenţii naţiunei noastre cari vroiesc a fi
membrii - asociaţiunei - spre a lua parte la
inaugurarea şi deplina constituire a aceleiaşi.
În cadrul adunării, Andrei Şaguna, primul
preşedinte al Astrei schiţează în cuvântarea sa
direcţiile de acţiune ale asociaţiei iar Timotei
Cipariu rosteşte celebrul discurs despre impor
tanţa limbii naţionale.
Scopul asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român (Astra) se preci
zează în art. 2 din Statute: înaintarea literaturii
române şi cultura poporului român în deose
bitele ramuri prin studiu, elaborarea şi editarea
de opere prin premii şi stipendii pentru diferi
tele specialităţi de ştiinţă şi arte şi alte asemenea.

intelectuale din Transilvania: editarea de cărţi
scolastice; alcătuirea unui compendiu de istorie
a Transilvaniei şi a unei colecţii în care să se
strângă toate inscripţiile tipărite şi netipărite
însoţite de un comentariu; publicarea unor
conferinţe şi prelegeri pe teme agricole; pre
ocupări vizând etnografia folclorul românesc
precum şi fauna şi flora ţinuturilor transilvane;
înfiinţarea unor publicaţii etc.
În vederea îndeplinirii acestor deziderate
Astra hotărăşte constituirea secţiilor literară,
istorică, şcolară, ştiinţifică, economică având
menirea de a controla mersul dezvoltării cul
turale a poporului român, piedicile acestei dez
voltări şi mijloacele pentru delăturarea lor, să
urmărească şi sprijinească mişcarea literară
română, să conlucreze la popularizarea ştiin
ţelor, Ia crearea de colecţiuni ştiinţifice, la
expoziţiuni şi alte instituţiuni culturale.
Ca rod al activităţii secţiilor de-a lungul
anilor au fost date la iveală o seamă de realizări
de prestigiu: Enciclopedia română, cea mai
durabilă operă ştiinţifică, Dicţionar portativ
românesc, Revista Transilvaniei. Foaia Asocia
ţiunii Transilvane pentru literatura română şi
cultura poporului român, Revista cultural-lite
rară Tara noastră; colecţia Biblioteca Profesiu
nilor Industriale; Biblioteca Tineretului;
Biblioteca Poporală; Muzeul Asociaţiunii; cur
suri de alfabetizare; expoziţii şi serbări etc.
Prin înfiinţarea despărţămintelor Astra îşi
lărgeşte sfera de influenţă, pătrunzând tot mai
adânc în lumea satelor, insuflând încredere
maselor în ideea înfăptuirii marelui act al unirii
Transilvaniei cu România. Acestea preluau o
seamă de sarcini prevăzute în statutele asoci
aţiunii legate de răspândirea cunoştinţelor cul
turale şi ştiinţifice în rândul ţărănimii: colecţio
narea de producte literare de tot felul; acor
darea de sfaturi privind funcţionarea diferitelor
tipuri de maşini utilizate la muncile câmpului;
înfiinţarea pe lângă şcolile săteşti a unor cur
suri de pomărit şi vierit de grădini şi alte
economii; organizarea de expoziţii, difuzarea
broşurilor şi publicaţiilor editate de Astra con
form îndemnului în fiecare sat o bibliotecă
populară.

De la început A">tra îşi propune un ambiţios
de acţiune care să concentreze forţele

Din 1 922, Astra desfăşoară pc meleagurile
harghi Lcnc o susţinută �ct.ivitatc în scopul înle-

p rogram

1 99

www.cimec.ro / www.mncr.ro

NICOlAE VRABIE
aceste conferinţe să fie mai atractive, se
însoţeau de lecturi de poveşti, de poezie, de
recitări şi de cântece alese.
Asociaţiunea, de cele mai multe ori, le trim
itea gata făcute. Existau însă şi aşa - numitele
conferinţe tip care cuprindeau numai planul de
idei, conferenţiarul având datoria să-I dezvolte
fără a modifica nimic din acele directive
stabilite.
În judeţ, cercurile culturale ţin conferinţe
lunar, sub conducerea unui membru al comite
tului. În zona Topliţei, conferinţele se orga
nizau împreună cu cercurile culturale învă
ţătoreşti.
Lectorii provin din rândul membrilor des
părţământului; cadre didactice, medici, avocaţi,
ingineri, funcţionari ş.a. Uneori, comitetul de
conducere apelează ŞI la conferenţiarii Astrei.
Astfel, la 6 iulie 1922, dr. 1. Lupaş vorbeşte
locuitorilor din Voşlobeni despre Drepturile şi
obligămintele cetăţeneşti.
Din marele număr de conferinţe şi prelegeri
ţinute în cadrul despărţămintelor din judeţ,
consemnăm câteva: Ce vrea Asociaţiunea,
Folosul pomilor, Frumuseţea limbii române,
Folosul şcoalei, Curente noi în literatură, Viaţa
şi activitatea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu,
Alexandru cel Bun, Importanţa evenimentului
de Ia 1 Decembrie 1918 etc.
Despărţământul din Odorhei comunică
Astrei că se vor tine conferinţe cu caracter
popular, cursuri de literatură română şi de isto
rie, iar despărţământul din Topliţa, preocupat
să găsească noi forme de propagandă culturală
editează un ziar cu apariţie bilunară Glasul
Călimanilor foaie pentru popor, având ca scop
poveţele şi sfaturile cele mai bune gospodăreşti
şi sociale (pe care le oferă) ţăranului nostru,
răspunzând, în acest fel unor necesităţi ime
diate ale perioadei respective.
Din dorinţa de a obţine cointeresarea ţărăni
mii la propăşirea ei culturală, Astra avansează
ideea înfiinţării de şcoli ţărăneşti având drept
scop formarea de buni gospodari şi cetăţeni
gânduri de slujbe salariate. Primele încercări
de întemeiere a şcolilor ţărăneşti au loc între
anii 1933-1936, acţiunea luând amploare după
1937, când asemenea forme de propagandă
culturală îşi desfăşoară activitatea în majori

meierii de despărţăminte. Drept urmare aces
tea vor lua fiinţă în localităţile Miercurea Ciuc,
Odorheiu Scuiesc, Gheorghieni, Topliţa,
Cristuru Secuiesc, Ocland, Praid şi Sânmartin.
O atenţie deosebită se acordă înfiinţării bib
liotecilor poporale, Asociaţia asigurând
despărţămintelor din judeţ exemplare din
Biblioteca poporală, Biblioteca tineretului,
Biblioteca Astra, precum şi colecţii ale revistei
Transilvania. Cărţile, adresându-se cu precă
dere ţărănimii, cuprindeau sfaturi privind culti
varea pământului, recomandări în legătură cu
folosirea maşinilor agricole, creşterea ani
malelor, respectarea normelor de igienă, etc. În
acelaşi timp, se urmărea familiarizarea locuito
rilor de Ia sate cu operele de valoare aparţi
nând patrimoniului nostru naţional.
În 1922, Astra întemeiază în comuna
Subcetate un cerc cultural căruia îi donează o
bibliotecă poporală şi o colecţie a revistei
ll"ansilvania.
Simulate de exemplul Asociaţiunii despăr
ţămintele harghitene an de an, înfiinţează tot
mai multe biblîoteci, în această acţiune eviden
ţiindu-se reşedinţa judeţului. Avem totuşi
despărţăminte cari au urmărit îndeaproape
dezvoltarea şi înzestrarea bibliotecilor săteşti.
Le amintim aici: Arad, Miercurea Ciuc,
(ll"ansilvania).
În acelaşi an, 1922, la Miercurea Ciuc se pun
bazele bibliotecii despărţământului. Noul
aşezământ de cultură prin activitatea pe care o
desfăşoară se impune atenţiei Asociaţiunii care
în raportul general va consemna: Biblioteca din
Miercurea Ciuc urmează în rândul al doilea
(după Braşov n.n.). Ea se îmbogăţeşte an de an
prin noi achiziţii. Bibliotecile poporale, înte
meiate de despărţămintele din judeţ au con
tribuit la propăşirea culturală a locuitorilor , la
lăr�rea orizontului lor de cunoştinţe.
In vasta acţiune de luminare a maselor, con
ferinţele şi prelegerile populare se bucură de o
deosebită consideraţie. Prin intermediul lor,
despărţămintele asigură o propagandă cultu
rală mai eficientă, trezind interesul în popor
faţă de chestiuni culturale. Folosind un limbaj
accesibil, conferinţele şi prelegerile conţin
îndrumări privind cultivarea pământului şi uti
lizarea maşinilor agricole; ele relevă avantajele
constitu irii de însoţiri ţărăneşti sau recomandă

tatea dcspăr�ămintclor şi cercurilor culturale.
Dintre cde patru tipuri de şcoală ţărănească
(al Astrci, oficial, danez, rural), despărţă
mintele de pc mel eagu rile harghilene optează
pentru ti pu l Astrei. Din mai mul te sate înveci
nate se recrutcază tim::ri cărora, într-o p erio adă

ţăranilor să se îndrepte spre anumite meserii
folositoare. Totodată, prin conferinţe �i
prelegeri se ia atitudine împotriva supcrstiţiilor
şi a alcoolismului, se dau sfaturi pentru o corec
tă ingrijire şi creştere a copilulu i etc. Pentru ca
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care impresionează publicul prin calitatea
interpretării şi valoarea repertoriului.
Corul dobândeşte un succes de răsunet în
anul 1925, cu prilejul prezentării unui program
în cadrul festivalului cultural consacrat aniver
sării Revoluţiei de la 1848.
La Cristuru Secuiesc, în 1925, corul despăr
ţământului se impune atenţiei generale prin
frumoasele cântări şi declamări. Tot atunci se
prezintă un reuşit concert cu concursul
Societăţii ftlarmonice din Cristur şi Odorhei,
iar revista Transilvania consemnând evenimen
tul, notează: Prima păşire a artei muzicale în
acest orăşel a fost cât se poate de reuşită şi a
impus tuturor.
Şi despărţământul Gheorghieni îşi propune
organizarea de coruri ale Astrei. Cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la Războiul de
Independenţă, corul Ateneul susţine un pro
gram artistic deosebit de apreciat de localnici.
Despărţământul Ocland este preocupat prin
1938 de cumpărarea instrumentelor muzicale
în vederea înfiinţării unei fanfare, a cărei primă
apariţie în public se înscrie ca un succes de
prestigiu fapt apreciat în raportul anual al
Astrei.
În Miercurea Ciuc se organizează în 1938 un
curs special pentru pregătirea conducătorilor
de coruri săteşti la care participă câte un
reprezentant din fiecare cerc cultural. În
acelaşi an apar coruri populare la Ciucsân
georgiu, Imper, Plăieştii de Sus, Sânmartin,
Lăzăreşti, joseni, sândominic, Armăşeni,
voşlobeni, Săncrăieni.
La Praid corul lumesc pe patru voci prezintă
programe culturale în localul cercului
funcţionarilor din localitate.
Succesul depăşeşte aşteptările: Reuşita este
aşa de satisfăcătoare, încât corul se va deplasa
în centrele mai mari ale judeţului.
În stabilirea repertoriului formaţiile corale
folosesc culegerea Cântece poporale româneşti
pentru cor mixt, editată în 1922, de Astra.
Activitatea teatrală se bucură de o deosebită
consideraţie din partea despărţămintelor.
Echipele de teatru, constituite din cadre didac
tice, medici, jurişti funcţionari abordează un
repertoriu variat răspunzând solicitărilor publi
cului harghitean. În general, repertoriul dra
matic era cu grijă ales, urmărindu-se indicaţiile
Astrei de a nu se aduce pe scenă canţonete de
bulevard, picante nici piese de teatru cu subân
ţelesuri.În acest sens, un rol însemnat îl are
revista Transilvania care la rubrica Piese
teatrale vrednice de jucat dă sfaturi de regie

de doua săptamâni, li se predau cursuri prac
tice de agricultură, pomicultură, creşterea
vitelor, cunoaşterea legilor, li se transmiteau
cunoştinţe elementare de istorie, geografie,
igienă, alimentaţie, educaţie fizică, dansuri
naţionale şi muzică corală.
La Miercurea Ciuc, între 24 martie-8aprilie
1937, a funcţionat o şcoală pentru fete; tot în
acelaşi an, 39 de ţărani din Ghimeş urmează
cursurile şcolii ţărăneşti din localitate. Un curs
de lucru de mână şi gospodărie pentru femei
are loc la Voşlobeni între 14 februarie - 1 mar
tie 1937. În 1938 îşi deschid porţile şcolile
ţărăneşti la Miercurea Ciuc, Topliţa, Ocland,
Ciucsângeorgiu, Sândominic, Joseni, Imper
Doboi, Lăzăreşti, Plăieşii de Sus, iar în 1939,
cele din localităţile Sândominic (337 elevi),
Tomeşti (250), Dăneşti (125), Arrnăşeni (70),
Sâncrăieni ( 48), Voşlobeni (38), Frumoasa
(30), Thlgheş (38), Joseni (50), Ciumani (52),
Sânmartin (87).
Întemeierea de şcoli ţărăneşti devenise o
preocupare permanentă în activitatea despăr
ţămintelor între acestea, la loc de frunte situân
du-se cel din Miercurea Ciuc: După cinci ani de
pregătire organizare şi realizări s-a creat aici în
Despărţământul Ciuc n.n .. ) o tradiţie a Astrei.
Asociaţiunea acordă sprijin material despăr
ţămintelor pentru ca acestea să înfiinţeze cât
mai multe şcoli ţărăneşti, contribuind la
propăşirea culturală a locuitorilor. Astfel, în
1937 Astra subvenţionează şcoala ţărănească
din Voşlobeni, în 1938 pe cea din Miercurea
Ciuc, iar în 1939 pe cele din Frumoasa şi
Sânmartin.
Încheierea cursurilor se desfăşura într-un
cadru festiv, se împărţeau premii, diplome,
cărţi. La preţ redus se vindeau ţăranilor grape,
pluguri seminţe.
Programele artistice, susţinute de cursanţi
cu acest prilej, include cântece şi dansuri popu
lare, mici scenete, parada portului popular etc.
Activitatea cultural-artistică a despărţă
mintelor din judeţ cunoaşte de-a lungul anilor,
o continuă dezvoltare se organizează serbări,
festivaluri artistice, serate muzical-literare,
şezători culturale etc.
Un loc de seamă în cadrul activităţii artistice
revine corurilor populare care au prins foarte
bine în propaganda culturală. În Miercurea
Ciuc, corul despărţământului se constituie în
anul 1922, doi ani mai târziu luând numele de
Doina Oltului. Alături de corul Asociaţiei
învăţătorilor, Doina Oltului se deplasează în
localităţile judeţului cu programe culturale
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îndrumări tuturor propagandiştilor în ideea
că în forma dramatică se pot spune ţăranului
adevăruri mari ridicându-1 sufleteşte şi instru
indu-1 totodată.
La Miercurea Ciuc pe data de 12 august
1922 echipa de teatru a despărţământului
susţine o reprezentaţie cu piesa Cinei-Cinei de
Vasile Alecsandri, având o reuşită morală şi
materială peste aşteptare. Tot în anul 1922,
însufleţita tinerime din Odorhei prezintă piesa
genialuluî nostru Caragiale - O scrisoare pier
dută - interpretată cu mult talent artistic.
Urmează Fântâna Blanduziei de Vasile
Alecsandri şi Înşir-te mărgărite de Victor
Eftimiu.
La Cristuru Secuiesc se joacă piesele Se face
ziuă de Zaharia Bârsan, De-ale lui Păcală de P.
Dulfu. Si la Praid, în cazul şezătorilor culturale
care se ţin necondiţionat din două în două săp
tămâni se aduc în faţa publicului piese teatrale
care se bucură de un real succes.
Formaţiile de teatru fac deplasări în local
ităţile judeţului (Tuşnad Băi, Frumoasa,
Făgeţel Dăneşti Armăşeni, Gheorgheni,
Topliţa Cristuru Secuiesc etc.). Revista
Transilvania este de părere că la ţară se joacă şi
acum cu multă plăcere piese teatrale, un sprijin
deosebit îl acordă în această direcţie elevii
liceelor din Odorhei, Miercurea Ciuc, Gheor
ghieni, precum şi cei aparţinând Şcolii normale
din Cristuru Secuiesc.
Cu diferite ocazii se organizează expoziţii de
fructe, de produse cerealiere, lucruri de mână,
de ţesături, desene etc. În 1924, despărţămân
tul din Miercurea Ciuc în colaborare cu
Asociaţia învăţătorilor deschide o expoziţie de
lucruri manuale, iar în anul următor se trimit
Astrei materiale pentru a fi expediate pe
adresa expoziţiilor de artă românească de la
Paris şi Geneva.
Excursiile întreprinse de membrii despărţă
mintelor au ca scop cunoaşterea locurilor
pitoreşti din judeţ şi din ţară, a muzeelor a

monumentelor de artă şi a unor centre indus
triale. Cu prilejul unor asemenea acţiuni au loc
expuneri şi manifestări artistice se înfiinţează
noi cercuri culturale.
Un important eveniment îl reprezintă vizita
la Miercurea Ciuc a Ateneului Popular Tătărăşti din Iaşi, în 1925. Cei peste 600 de
ieşeni sunt primiţi într-un cadru sărbătoresc de
locuitorii oraşului de la poalele Harghitei.
Cu prilejul diferitelor şezători culturale se
organizează întreceri sportive la care participă
în număr foarte mare tinerii din satele judeţu
lui. La 15 martie 1933 ia fiinţă secţia Club tenis
Astra Odorhei care îşi propune cultivarea
printre membrii despărţământului a tuturor
sporturilor în general şi a jocului de tenis în
special.
În 1938 se organizează o serie de activităţi
artistice în vederea strângerii de fonduri pentru
înfiinţarea unei societăţi sportive pentru tinere
tul şi copiii personalului din gara Ciceu.
Activitatea despărţămintelor este în dese
rânduri apreciată de Astra. În 1925 preşedin
tele Asociaţiunii efectuând o vizită în judeţ
remarcă numeroasele succese obţinute în
propaganda culturală iar Raportul general al
Astrei pe anul 1925 laudă frumoasa şi rodnica
activitate. Câţiva ani mai târziu raportul con
semnează: . . . trebuie să înşirăm în anul acesta
ca foarte merituase despărţămintele din
Ocland, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, iar
revista Transilvania menţionează: Activitatea
Astrei înaintează în acelaşi ritm pe care l-am
remarcat cu elogii în raportul nostru general.
În termeni elogioşi se apreciază: Despărţă
mântul Ciuc se aşează prin realizările lui cu
totul excepţionale în fruntea organizaţiilor
Asociaţiunii din acest ţinut.
În cei peste 80 de ani de rodnică activitate
Astra s-a înscris în efortul comun al spiritua
lităţii româneşti de a păstra neatinsă flacăra
demnităţii naţionale devenind după cum scria
T. Cipariu un adevărat reazim al naţionalităţii.
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Astra, în viaţa spirituală a meleaguri/or harghitene
Resume
ASTRA, dans la vie spirituelle des regions de Harghita
Lauteur presente dans 1 etude cipropose que/ques aspects coceT1UUit 1 implication de 1 association ASTRA dans la vie spirituelle
des habitants des regions de Harghita entn; les annees 1922-1940.
La filiale regionale de 1 Astra fondee en 1922 a cree des bib/iotheques populaires a Miercurea Ciuc, Odorhe� Gheorghie�
Topliţa, Cristw; Ocland, Praid, Sânrnartin etc.
Les conferences populaires sur divers themes ont assure une efficace propagande cu/ture/le primi les habitants du departament.
On a fonde des ecoles tuStiques a conceroir par les programmes inities des bona citoyens et fermiers. D un reel succes ont joui les
activites cu/ture/les et artistique d une manierefavorable par 1 association Astra.
Les expositions, les excurssions les activites sportives se sant trouvees dans 1 attention de la filiale.
Dans les 18 ans d activite laborieuse la filiale regionale regionale de 1 association Astra s est inscrit dans 1 effort comun de la
spiritualite roumaine de garder intact le flamheu de la dignite national en devenant un reel suport de la nationalite.

Nicolae Vrabie
Profesor, Colegiul naţional "Octavian Goga"
Miercurea-Ciuc, Str. Thdor Vladimirescu, nr. 40
Tel.: 066/611570
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ÎMREJURĂRILE INSTAURĂRII GUVERNULUI PREZIDAT DE
PATRIARHUL MIRON CRISTEA (10 FEBRUARIE 1938)
Încă din primăvara anului 1937, Garda de
Fier a încercat o apropiere de naţional
ţărănişti, însă Io n Mihalache, dr. Nicolae Lupu
şi Virgil Madgearu se împotriveau acestor legă
turi. Revenit în fruntea partidului, Maniu
dorea să încheie un pact de neagresiune cu
toate partidele politice care se opuneau într-un
fel sau altul unui regim personal al Regelui
Carol al II-lea.
Potrivit unor note informative ale organelor
de siguranţă din 24 noiembrie 1937 între 20-24
noiembrie s-au purtat în casa doctorului
Gerota discuţii între Iuliu Maniu şi Corneliu
Zelea Codreanu mijlocite de gazdă ţi de dr. N.
Lupu. În cadrul convorbirilor, şeful P.N.Ţ. a
expus conducătorului Gărzii de Fier situaţia în
care se află ţara arătând că " aşa cum este
guvernată şi condusă poate duce la destră
"
marea ei morală totală . În vederea opririi
acestui dezastru, 1. Maniu a propus interlocu
torului său " o colaborare pe baza unor puncte
nu de program, ci de principii constituţionale
pentru a înlătura pe toţi acei care s-au interpus
între coroană şi ţară" .
C.Z. Codreanu a înfăţişat nedreptăţile,
ofense, intrigile şi loviturile ce le-au primit din
partea regimului. S-a hotărât ca cei doi fruntaşi
să se vadă, din nou, spre a hotărî în detaliu cum
trebuie concepută şi dusă lupta.
Codreanu şi Maniu au convenit că prima
chestiune este abandonarea stării de asediu şi a
cenzurii. Apoi " se va lupta pentru înlăturarea
tuturor persoanelor care fac parte din Camarilă" .
Adepţii lui 1. Maniu arătau că scopul acţiunii
comune este revenirea ţării noastre la sistemul
democratic " de a apăra libertatea şi a asigura
corectitudinea alegerilor" .4
La 25 noiembrie 1937 s-au desfăşurat
negocierile între Maniu şi Codreanu, purtate la
hotelul Athenee Palace din Capitală, acestora
alăturându-se şi Gh. Brătianu, şeful liberalilor
georgişti. Cele trei formaţiuni au semnat un pact
de neagresiune. Scopul actului era acela "de a
apăra libertatea şi de a asigura corectitudinea
alegerilor. Semnatarii pactului se ridicau
împotriva limbajului de violenţă şi de denigrare"
dar nu împiedicau "afirmarea ideologiei proprii

Alegerile parlamentare din decembrie 1937
şi cele anulate planificate pentru februarie
1936 au semnalat sfârşitul politic cvasi demo
cratic în România.
Alegerile generale din 20 decembrie 1937 se
circumscrie evoluţiei politice generale a anilor
1930-1933. Carol al II-lea a avut relaţii destul
de încordate cu partidele politice pe care a cău
tat să le submineze din interior, încurajând
dizidenţele şi fracţiunile din sânul lor. În acest
context se desfăşoară criza democraţiei parla
mentare româneşti, foarte vizibilă la sfârşitul
anului 1937 şi celui următor.
Alegerile locale din anul 1937 au constituit o
veritabilă radiografie a situaţiei politice din
epocă. Astfel, liberalii au obţinut 30% din
sufragii, naţional-ţărăniştii 28%, iar partidele
de dreapta (Al. Vaida, Gh. Brătianu, Goga
Cuza) au câştigat 40% din voturi. Se avea în
vedere cooptarea în guvern a unei formaţiuni
politice naţionaliste pe eşichierul românesc.'
Regele a încredinţat, din nou, la 17 noiem
brie 1937 lui Gheorghe Tatărescu formarea
guvernului. Tratativele în vederea constituirii
lui avansau greu. Paralel, Gh. Brătianu discuta
intrarea în nou cabinet şi reintregirea liberală.
Dacă la început, negocierile renumitului istoric
cu Gh. Tatărescu se desfăşurau în mod amical,
ulterior aceste pertractări au întâmpinat o serie
de greutăţi din partea unor colaboratori
apropiaţi ai lui Gh. Brătianu: Constantin C.
Giurescu, Ion Sângeorgiu2• În cele din urmă,
"
"georgiştilor resping ideea conlucrării cu pre
mierul noului guvern. Aceeaşi atitudine a avut
şi Grigore lunian, şeful Partidului Ţărănesc
Radical.
În noile condiţii, la 23 noiembrie 1937 s-a
întrunit şedinţa Comitetului Central Executiv
al P.N.Ţ. în care Ion Mihalache şi-a prezentat
demisia din funcţia de preşedinte propunându-1
pe Iuliu Maniu cu aceste cuvinte.: " O-le
Maniu, ia comanda şi dă porunca! " El şi-a
motivat propunerea prin faptul că regimul con
stituţional în România se află la o răspântie a
istoriei, iar pentru păstrarea şi apărarea lui cel
mai nimerit este Iuliu Maniu deoarece îl
socoteşte "simbolul luptei constituţionale" .3
1.

Maniu

a

prel u at şefia P.N.Ţ. într-un

moment decisiv, al unor

alege ri

şi discuţia de bună credinţă". Deci, formaţiunile

politice semnatare îşi păstrau libertatea de acţi

deosebit de

importante, cu o m iză excepţională.

une. Fiecare

partid
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ai poliţiei " .9 Rolul principal în această acţiune

torale. Pactul chema, de asemenea, şi alte par
tide să adere Ia el. Pentru controlul corectitudinii

l-a avut Richard Franaşovici numit subsecretar

alegerilor se avea în vedere crearea unei comisii

de stat Ia Ministerul de Interne întrucât avea

comune care

va stabili modul de procedare şi
"
demersurile care vor trebui puse în aplicare în
cazul infracţiunilor ce ar fi să se producă" .5

experienţă în domeniu. Recunoscând acest
lucru, Regele Carol al II-lea consemna în jur

Acest pact a reprezentat un mare eşec pen

nalul său următoarele: "S-a făcut, înainte, o
remaniere, care 1-a adus pe Franaşovici 1-a

tru Regele Carol al II-lea deoarece a grupat un

Ministerul de Interne. Fost subsecretar Ia

număr însemnat de partide politice. Pe lângă

Interne din timpul lui Ionel Brătianu şi Duca,

cunoştea meseria aceasta " . Totuşi, suveranul

P.N.Ţ. şi Garda de Fier Ia el au aderat P.N.L . 
Gh. Brătianu, Partidul Agrar al lui Constantin

nu a fost mulţumit de prestaţia sa, căci nota în

Argentoianu, Partidul Evreiesc condus de

continuare:

Whilhelm Filderman. Revelând acest lucru,

multă silinţă, drept scuză recomandaţiile ca

dedicată

mareşalului

Guvernul a fost învins" .10

Ion

Antonescu următoarele: Se pot argumenta în

În adevăr, liberalii au suferit o grea înfrân

35,92% din voturi
20,40%, (626612), Partidul
Totul Pentru Ţară 15,5% (478368), Partidul
Naţional Creştin 9,15%, (281167), Partidul
Maghiar 4,43% (136139), P.N.L. - Gh.Brătianu
3,89% (119361), Partidul Ţărănesc Radical
2,25% (69198). Celelalte formaţiuni politice

favoarea tezei că Pactul a fost cea mai mare

gere. P.N.L. a obţinut

(1 103353),

manifestare de unitate politică naţională chiar
a opoziţiei - de Ia Marea Unire încoace. În
orice caz, cuprindea evantaiul politic cel mai
divers " .6 Actul din 25 noiembrie a fost un pre
ludiu Ia eşecul guvernului Tatărescu de a obţine

40%

impresia că nu şi-a dat prea

alegerile să fie cinstite şi rezultatul a fost că

istoricul american Karry L. Watts scrie într-o
monografie

,,Am

din voturile de care avea nevoie pentru a

şi menţine majoritatea în Parlament.

P.N.Ţ.

înscrise în cursa electorală: Partidul Social

Concomitent, P.N.L. a încheiat un cartel

Democrat, Partidul Poporului ş.a.

electoral cu Frontul Românesc desprins din

întrunit pragul electoral de

P.N.Ţ. şi având în frunte pe Alexandru Vaida

valabil exprimate.11

Voevod.

Documentul

a

creato

serie

2%

nu

au

din voturile

După alegerile parlamentare din decembrie

de

nemulţumiri pe plan local în partidul liberal.

1937, fără a ţine seama

Victor Iamandi şeful organizaţiei P.N.L. din

naţiune, Regele Carol al II-lea a adus Ia putere,

28

de voinţa exprimată de

Iaşi a respins cu indignare pe vaidiştii reco

Ia

mandaţi de la centru să candideze pe listele

de Octavian Goga, în ciuda faptului că Partidul

electorale

guvernamentale.

O

decembrie un cabinet personal prezidat

Naţional Creştin a câştigat numai

situaţie

9,15%

din

voturi şi avea un program antisemit pronunţat.

asemănătoare exista şi în judeţul Neamţ.'
Probleme similare s-au întâmplat şi în judeţul

Guvernul a folosit de fapt partidul condus de

Vlaşca. Aica vechii liberali nu au fost de acord

O. Goga şi A.C. Cuza drept un tampon împo

cu

triva Gărzii de Fier şi a Partidului Naţional

numirea în

fruntea

listei

a

lui

D.R.

Ioaniţescu fruntaş al P. Frontul Românesc. În

Ţărănesc. Carol şi-a dat seama că noul cabinet

replică, vaidiştii din judeţul Ilfov nu au acceptat

va fi de scurtă durată ca a inexistenţei unei
majorităţi parlamentare şi a poziţiei sale anti

o listă care era în preponderenţă Iiberală.8

semite, netezind drumul regelui spre un regim

Deoarece partidul care a organizat alegerile
în România nu le-a pierdut niciodată, Carol a

totalitar. EI recunoaşte, de altfel, în jurnalul

crezut că liberalii au putut menţine puterea în

său:

după aceea voi fi liber să pot lua măsuri
"
mai forte, măsuri care să mă descătuşească,

confruntările electorale relativ libere. A fost

atât ţara, cât şi pe mine, de tirania atât de nepa
triotică a meschinelor interese de partid. " 12

desigur o decizie pe care suntem convinşi că a
regretat-o. Totuşi nu trebuie să se înţeleagă că
alegerile parlamentare s-au desfăşurat într-o

Noul guvern Goga-Cuza a instituit regimul

atmosferă absolut liberă. Guvernul a încercat

cenzurii presei, fiind interzise marile cotidiene

totuşi să influenteze într-o anumită măsură
rezultatele în favoarea sa. Un frun taş naţional
ţărănist, viitor colaborator apropi <i l al lui Carol
nota în jurnalul său la 13 decembrie 1 937 urmă
toarele: "0 întrunire naţional - ţărănistă de la
Marna, unde trebuia să vorbească M a n i u este
zădărnicită de gaze lacrimogene de către agenţi

Adevănd, Dimineaţa şi Lupta. Au fost adoptate,

de asemenea, o scrie de legi antievreieşti. Cea
mai dură dintre ele se referă la revizuirea
cetăţeniei şi a fost elaborată la 21 ianuarie
1 93R. Potrivi t noulu i acl normativ se revizuie
ce tăţe nia evreilor. La 9 martie 193R s-a publicat
Regulamentul privitor la revizuirea cetăţeniei.



,
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Împrejurările instaurării guvernului prezidat de Patriarhul Miron Cristea
Interim la justiţie, Victor Iamandi la Educaţie
Naţională şi ad. Interirn la Culte şi arte, dr.
Constantin Angelescu ministru secretar de stat
şi la Lucrările Publice şi Comunicaţii, Ion
Costinescu la Sănătate şi Ocrotire socială,
ţărăniştii A. Călinescu la Interne, Voicu
Niţescu ministrul muncii, Gheorghe Ionescu
Şişeşti de la Uniunea Naţională la Agricultură
şi Domenii. Din guvern mai făceau parte şi o
serie de miniştri de stat pe lângă cei menţionaţi
mai sus: mareşa! Alexandru Averescu, general
Arthur Văitoianu, Gh. G.Mironescu, Al, Vaida
Voevod, N. Iorga, foşti prim-miniştri ai guver
nelor de după 1918.17
După ce a primit jurământul noilor miniştri
în noaptea de 10/1 1 februarie 1938, regele a
declarat: ,,Astăzi suntem chemaţi a începe o eră
nouă în istoria patriei noastre, o eră de
îndreptare, o eră în care erorile trecutului tre
buiesc corectate cu cea mai adâncă chib
zuială" . 18 Suveranul a prezentat apoi textul unei
proclamaţii către români. El a subliniat că
datorită luptelor politice s-a ajuns la "o nes
fârşită nelinişte şi tulburare în viaţa şi sufletul
poporului" . Carol a precizat că " România tre
buie salvată şi sunt hotărât s-o fac" . El a atras
atenţia că singurul gând de care este animat
reprezintă "interesele permanente ale patriei şi
neprecupeţita si întărire" . Şeful statului era
hotărât să pornească cât mai repede spre
îndreptarea stării de fapt. "Pentru aducerea la
îndeplinire a acestui imperativ naţional, am
alcătui, sub preşedinţia patriarhului României,
un guvern de oameni de răspundere, care
mânaţi de cel mai desăvârşit patriotism, descă
tuşaţi de activitatea de partid vor avea răgazul
să-şi închine toate gândurile şi toată munca
numai binelui obştesc" . Carol afirma, în conti
nuare, că vor avea loc schimbări, inclusiv consti
tuţionale, se vor despoliticieniza viaţa adminis
trativă şi gospodăria statului. Toate acestea le
face în numele întăririi şi propăşirii patrie" . 19
Guvernul a elaborat şi dat publicităţii, la rân
dul său, un Apel semnat de Miron Cristea.
Ideile acestui document sunt, de fapt, angaja
mente de forţă ale noului executiv: dominaţia
interesului naţional în toate sferele de activitate;
"ridicarea, instruirea şi întărirea ţărănirni şi a
clasei muncitoare" , pornirea tuturor rosturilor
de muncă "pentru înfăptuirea programului de
investiţii producătoare"; asigurarea celei mai
desăvârşite ordini cu garantarea drepturilor
consacrate de legi l e ţării pentru toţi cetăţenii

Erau exceptaţi de la revizuire cei care s-au evi
denţiat pe câmpul de luptă în primul război
mondial primind decoraţii, ordine şi medalii.13
Cu acordul regelui acest cabinet a început o
campanie în contra mişcării legionare, fapt care
a determinat pe Corneliu Zelea Codreanu să
retragă la 8 februarie Partidul Totul pentru ţară
pe care îl conducea, din campania electorală,
cu toate că semnase cu Octavian Goga un
acord limitat. Scopul era să reducă lupta în
cadrul extremei drepte întrucât deja câţiva
oameni fuseseră omorâţi, mai mulţi grav răniţi
în timp ce 450 de persoane erau arestate de
către autorităţi. Se realizase astfel o unitate de
vederi în cadrul alegerilor. Această încercare
de unificare a extremei drepte I-au alarmat pe
Carol. El a trecut la contramăsuri drastice.14
Asigurat din interior, beneficiind de sprijinul
puterilor aliate şi neutralitatea binevoitoare a
unor cercuri politice din Germania, Carol al
II-lea a trecut la acţiune. În noaptea de 7/8
februarie 1938, sub motivul imposibilităţii
colaborării pe mai departe cu gruparea cuzistă,
Armand Călinescu şi Ion Gigurtu, la cererea
monarhului şi-au înaintat demisiile din guvern
pentru a determina prăbuşirea cabinetului. Cu
prilejul unui dejun al miliardarilor organizat la
9 februarie 1938, cercurile industriale şi finan
ciare din jurul lui Carol au decis instaurarea
dictaturii sale personale. Ultimele măsuri au
fost perfectate în aceeaşi zi într-o consfătuire
convocată de Carol la Palat cu participarea lui
A Călinescu, Gh. Tatărăscu şi Ernest Urdăreanu.
Unul dintre participanţii la această întrunire
secretă, A Călinescu nota în memoriile sale
următoarele: " Guvern compus din comitet de
patronaj (fost prim miniştrii), cu patriarhul
preşedinte, apoi titular eu la interne, Micescu,
generalul Antonescu, Victor Iamandi, Canci
cov, Savu, Cămărăşescu, V. Niţescu, Rădulescu,
general Florescu. Administraţia luată de
colonei în judeţ. Proclamatia Rex apoi stare de
asediu, dizolvarea partidelor" .15
După numai 44 de zile de existenţă, guvernul
Goga-Cuza s-a prăbuşit, iar convocarea ale
gerilor parlamentare a fost anulată. Deşi unii
prieteni sau colaboratori politici I-au cerut să
reziste16, O.Goga a acceptat să cedeze puterea,
iar la 10 februarie 1938 s-a constituit un guvern
de uniune naţională condus de Patriarhul
Miron Cristea.
Toţi miniştrii făcuseră parte din guvernele
perioadei democratice li berali i : Gh. 'Ilităre scu
,

ei"; promov area unei politici externe tradi

mmtstru secretar de stat şi ad. lnterirn la
t::xtcrn c M ircea Cancicov, la finanţe şi ad.

ţio na le in

,

ce nt ru l
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ranităţii şi integrităţii teritoriului ţării; măsuri
severe şi operativa împotriva străinilor aşezaţi în
tară care "slăbesc caracterul etnic românesc. "20
Programul guvernamental era destul de dur
dar trebuie să avem în vedere situaţia econom
ică şi politică dificilă a României, caracterizată
prin lupte între partide. Totuşi nu putem fi de
acord cu subordonarea cabinetului monarhu
lui. Miron Cristea a subscris acestui program
politic, s-a angajat să contribuie la con
cretizarea lui în calitatea de preşedinte al
Consiliului de Miniştri.
Noul prim-ministru avea în special un rol de
decor, înrucât adevăratul conducător al cabine
tului era Armand Călinescu, ministrul de Inter
ne. Relevând acest lucru, cunoscutul ziarist
Pamfil Şeicaru nota într-o lucrare dedicată Parti
dului Naţional Ţărănesc următoarele: " Chiorul
acesta (aluzie la infirmitatea lui A Călinescu
care nu avea un ochi n.n.), afirma Carol unui
gazetar francez venit la Bucureşti în iarna anului
1938, este singurul care vede clar" .21 La rândul
său, englezul Ivor Parter aflat în România ca lec
tor de limba engleză la Universitatea din
Bucureşti scria următoarele: " Obţinând conduc
erea directă, Regele a numit în funcţia de prim ministru pe un om de paie, vârstnicul patriarh
Miron Cristea" .22 O biografă a regelui Carol al
II-lea, Martha Salon scria într-o monografie
romanţată dedicată Suveranului României că
"Regele Carol a pus capăt vieţii partidelor în
România instituind dictatura regală. Noul
guvern, sub preşedenţia Patriarhului Miron
Cristea (10 februarie 1938 ) era un simulacru ".23
Nicu Păun, şeful organizaţiei legionare din
judeţul Buzău, consemna în cartea sa de
rememorări rolul jucat de noul preşedinte de
consiliu. Autorul subliniază faptul că patriarhul
a fost în fapt un paravan. " Se presupunea că
avea un ascendent moral asupra poporului
român" . El mai fusese în centrul vieţii politice
cu zece ani în urmă când a făcut parte din
Regenţă şi se bucura de prestigiu şi populari
tate în rândurile opiniei publice. " Datorită
acestor calităţi şi activităţi, nu numai credincio
sul de rând, omul simplu îi acorda atenţie şi
privea cu veneraţie şi respect către persoana sa,
dar oamenii politici îi purtau respectul, pe bună
dreptate meritată " . Nicu Păun sublinia că

al său, aprig duşman al legionarilor.
Numeroşi oameni politici s-au ridicat
împotriva acţiunilor întreprinse de Carol al II
lea. Cel mai activ a fost Iuliu Maniu. El a fost
în audienţă la suveran chiar în dimineaţa
aceleiaşi zile. Cu acest prilej, preşedintele
P.N.Ţ. s-a pronunţat în favoarea menţinerii sis
temului democratic parlamentar constituţion
al, nefiind de acord cu implicarea coroanei în
actele de guvernare. Maniu a declarat şefului
statului că face " o neiertată greşeală ale cărei
consecinţe sunt incalculabile " . Conducătorul
naţional ţărăniştilor a atras atenţia regelui
Carol că împrejurările internaţionale sunt
nefavorabile, iar acum " este nevoie mai mult ca
oricând să menţineţi sistemul democratic par
lamentar, lăsând răspunderea integral partide
lor politice. Asumând această răspundere, per
sonal Majestatea Voastră vă expuneţi inutil şi
riscaţi chiar tronul" .25
Două zile mai târziu, 1. Maniu condamna în
discursul rostit la şedinţa extraordinară a
Comitetului Executiv al P.N.Ţ. instaurarea
regimului autoritar condus de regele Carol al
II-lea. El declara că "în momentul de faţă o
adâncă indignare şi mi se revoltă întreaga fire
de român şi de cetăţean. Stăm în faţa unei lovi
turi de stat care vrea să răpească naţiunii drep
turile sale cele mai !.finte" .
Revolta şefului P.N.Ţ. era justificate, el fiind
un apărător al regimului parlamentar consti
tuţional, orice încălcare a acestuia fiind o atin
gere gravă a democraţiei. 1. Maniu sesiza faptul
că astfel regele " este izolat de naţiune prin o
camarilă odioasă care personifică cea mai com
plexă imoralitate " , De aceea, el era convins că
noul guvern nu va dura fiind condamnat pieirii,
iar democraţia va triumfa.26
La 1 1 februarie 1938, 1. Maniu scrie lui
Miron Cristea căruia îi cerea în numele vechii
lor prietenii să renunţe la şefia guvernului.
Liderul P.N.Ţ. îşi motiva atitudinea prin faptul
că Majestatea Sa Regele 1-a rugat să intre în
guvern pe care conducătorul Bisericii Orto
doxe Române îl prezida. Semnatarul scrisorii îi
atrăgea atenţia că guvernul intenţionează să
treacă "la înfăptuirea planului său urmărit de
atâţia ani, de a institui o dictatură regală, care

fireşte va putea trece foarte uşor într-un des
potism " . Maniu îşi avertiza prieten u l că acţiu
nile întreprinse pănă acum de guvern converg
către măsuri au toritare: ab oli rea Constitu�iei,
restrAngerea drepturilor $t iibertu�ilor cetii 
ţeneşti. Cunosc şi dispozitiile principale ale noii
orânduiri şi mă cutremur l a gândul că drep-

Regele Carol a u rmări t să obţină girul Patriar
hului "nepălal şi mai presus dt: orice rsproş".2'
Îfi accJa�j timpi dCiiCffillafC� f!QU lui cabinet de
autoritate monarhică, Carol u rmărea să
lovească in Garda de Fier, n u m i nd în fruntea
ministerului de interne un apropiat colaborator
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turile Naţiunii Române dobândite cu atâtea
jertfe ţi cu colaborarea atâtor slujitori ai
Altarului, să fie distruse, cu colaborarea şi sub
patronarea celui mai înalt preot român, se
săvârşeşte o lovitură de stat, în urma căreia vor
fi distruse valori sufleteşti, poate vieţi omeneşti" .
Conducătorul P.N.Ţ. îi reproşa lui Miron
Cristea faptul că prin preluarea preşedinţiei
Consiliului de Miniştri în noile împrejurări îşi
asuma o răspundere istorică deoarece va da o
lovitură de moarte drepturilor înscrise în Actul
Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
document pe care l-a predat în Bucureşti
Regelui Ferdinand.
Iuliu Maniu îi readuce în memorie lui Miron
Cristea clipele frumoase, înălţătoare petrecute
cu aproape două decenii în urmă spunându-I:
Gândeşte că un fiu al Ardealului nu poate să
prezideze opera de răpire a drepturilor
ţăranilor din Vechiul Regat, care s-au jertfit cu
sutele de mii ca dezrobind pe ardeleni să se
dezrobească şi pe ei" . Şeful naţional-ţărăniş
tilor îşi reafirma din nou principiile sale demo
cratice, hotărârea sa neclintită de a ocroti şi
apăra regimul parlamentar constituţional: "cât
mă priveşte, voi lupta pentru apărarea vieţii
constituţionale şi democratice a ţării şi pentru
asigurarea hotărârii de la Alba Iulia, cu supre
ma încordare, cu orice risc şi cu orice jertfe " .
1. Maniu arată, în continuare, că poziţia sa
este îmbrăţişată de întregul popor român, fiind
convins că Patriarhul României ar putea să
patroneze o acţiune, o dictatură care nu este
pusă în serviciul unei idei mari, generose şi nu
se întemeiază pe un curent popular, şi serveşte
un cerc de interese condamnabile şi stări pro
fund imorale este dinainte condamnat şi că nu
e permis să se îngroape sub ruinele ei şi cea mai
înaltă autoritate bisericească şi falnicele noas
tre tradiţii ardelene" .
În final, conducătorul P.N.Ţ. dădea un ultim
avertisment lui Miron Cristea, rugându-1 să nu
uite nici un moment "că eşti preot şi fiu de
iobag din Ardeal " .27 Această scrisoare nu a
avut, din păcatul efectul scontat, capul Bisericii
Române a colaborat, în continuare, cu Regele
Carol, până la sfârşitul vieţii.
În faţa acestei situaţii deosebit de grave, 1.
Maniui, ca preşedinte, iar Virgil Madgearu ca
secretar general au trimis la 19 februarie 1938,
o

scrisoare

juue ! ene

partidele politice nu sunt dizolvate, guvernul
prin măsurile luate "urmăreşte să suspende
orice activitate politică, făcând aproape
imposibilă orice manifestaţie de partid" .
Semnatarii scrisorii erau conştienţi de peri
colul pe care îl reprezintă noul regim politic şi
de aceea îndemnau la rezistenţă şi întărirea
forţei, unităţii şi coeziunii partidului: ,,Avem
datoria să rezistăm şi să păstrăm intactă orga
nizaţia partidului: ,,Avem datoria să rezistăm şi
să păstrăm intactă organizaţia partidului nostru
pentru a fi în stare să luăm răspunderea, când
se va face din nou apel la noi, ca să restabilim
ordinea constituţională şi să salvăm ţara" . Ei
erau în pofida situaţiei grele pe plan politic,
optimişti, considerând că noul guvern este Ia o
existenţă efemeră deoarece foloseşte metode
de guvernare anticonstituţionale şi ilegale" . 1.
Maniu şi V. Madgearu informau organizaţiile
judeţene că în pofida greutăţilor "comitetele îşi
vor continua activitatea conform statutelor" .28
Şeful P.N.Ţ. a refuzat de asemenea, să-şi dea
consimţământul la intrarea unor fruntaşi ai for
maţiunii politice pe care o conducea în guver
nul de personalităţi declarând că naţional
ţărăniştii sunt în măsură să-şi asume răspun
derea guvernării. În schimb, Dinu Brătianu
care realizase unificarea celor două partide
liberale în ziua de 10 ianuarie 193829 a fost de
acord cu intrarea unor fruntaşi liberali în
guvernul condus de patriarhul Miron Cristea.
Oficiosul partidului, ziarul Viitorul afirma că
"Partidul Naţional Liberal, care şi-a impus în
totdeauna o sfântă datorie de a pune primatul
salvării naţionale ( . . . ) a dat întreaga adeziune a
partidului pentru ca personalităţi proeminente
liberale şi foşti preşedinţi şi miniştri ai cabi
netelor să facă parte din o guvernare pe care
Majestatea Sa Regele o voieşte şi o consideră
ca începutul unor eroice măsuri de salvare a
ţării noastre".30 De asemenea, liberalii au fost
de acord cu apelul regal lansat la investirea
guvernului. Dinu Brătianu a declarat că par
tidul pe care îl conduce "înţelege să nu stânje
nească întru nimic acţiunea noului guvern al
Majestăţii Sale Regelui pentru liniştea ţării şi
restabilirea ordinii în stat strâns uniţi în jurul
tronului, P.N.L. asigură pe Majestatea Sa
Regele de întregul său devotament" .31
Cunoscut economist şi finanţist liberal,
Victor Stănescu afuma în memoriile sale că în
ziua de 10 ft:bruaric 1 938 a aVţiţ o întrev�der�

conducătorilor organizaţiilor
le la
cunu�tintă că

aducân du

-

"1 ium1arca guvernului zis

de U niu ne na�ională

cu Dinu Brătianu în prezenţa lui Victor
Iamandi. Şeful P.N.L. a mărturisit că regele l-a
chemat in audienţă la ora 2 Yz la Palatul Regal

este în fapt in trarea într-un regim de dictatură
rcgală". Autorii documentului arată că deşi
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" Regele Carol al Il-lea a hotărât să distrugă
puterea mereu crescândă a şefului ei Corneliu
Zelea Codreanu care a devenit repede rivalul
regelui în cea ce priveşte puterea.
Aceasta este adevărata explicaţie a instalării
joi a cabinetului de Uniune naţională sub
preşedinţia patriarhului Miron Cristea şi
întărirea lui printr-o dictatură regală militară.
Regele a lucrat repede şi fără cruţare" .37 În
opinia publică engleză şi în rândurile cercurilor
politice de la Londra se observă o creştere a
interesului faţă de România. Cel mai fervent
susţinător al acestei idei era Sir Reginald
Hoarer, ambasadorul britanic la Bucureşti.
Sunt semnalate o serie de vizite ale unor
englezi, importanţi bancheri şi oameni de afac
eri englezi, interesaţi în posibilitatea investirii
de capital în România. Ministrul american în
România Franclin Mott Gunter, care a lucrat
cu Hoare, notifica Washintonului "că el a cerut
guvernului său să-şi asume un rol vital aici" .
Diplomatul american aprecia că " dacă Marea
Britanie doreşte serios să oprească Drang nach
osten-ul german, o Românie puternică în care
Marea Britanie are un interes vital ar fi o
serioasă piatră de încercare în calea lui Hitler" .38
Anglia întocmise un plan de angajare eco
nomică şi politică în România. Documentul
elaborat de Sir Maurice Ingram, Sir Frderick
Leith-Ross şi R.H. Hudson urmărea combate
rea influenţei politice, dar mai ales economice
a Germaniei în ţara noastră şi în general în sud
Estul EuropeP9 Acţiunea nu a avut, din păcate,
succesul scontat.
Presa franceză evidenţia faptul că Armand
Călinescu a fost impus de Regele Carol al Il
lea ca ministru de interne pentru a distruge
Garda de Fier şi a se debarasa de toate par
tidele politice.40 La rândul său, ambasadorul
francez în Turcia considera, la 1 1 februarie
1938, schimbarea cabinetului "o parte a unei
veşti bune ( . . . ), o separare decisă faţă de Garda
de Fier şi hitlerism în România" .41 Şi ziarele
nordice surprindeau conflictul existent între
monarh şi Garda de Fier. Ele apreciau că fac
torul determinant în politica României este
Carol. cel care "din 1930 a guvernat România
cu mult curaj şi o in iţiativă persona l ă destul de

ca liberalii să dea concursul unui cabinet con
dus de patriarhul Miron Cristea.32
În favoarea instaurării guvernului prezidat de
Patriarhul Miron Cristea s-au pronunţat şi alţi
oameni politici sau de cultură. Nicolae Iorga a
scris, în paginile ziarului Neamul Românesc pe
care îl conducea, un articol intitulat Sub Cârjă.
Autorul elogia gestul înaltului prelat de a accep
ta inalta demnitate de Preşedinte al Consiului
de Miniştri: "La vârsta sa şi după o lungă şi grea
boală, şeful bisericii româneşti n-a pregetat să ia
asupră-şi o atât de grea sarcină" . Marele istoric
era însă optimist căci nota, în continuare,
încrezător: " Munca zilnică îl întăreşte. ( . . . )
Patrirhuk României va şti să uite şi să biruie
pentru aceasta orice ( . . . ). Va şti să biruie tot ce
va încerca a-1 atrage către rosturile ardelene
atât de respectabile şi de simpatice în ele însele,
dar din care s-a făcut un instrument de partid.
( . . . ) Am intrat acum sub blânda oblăduire a câr
jei, care întrebuinţează viteaz, după marile
noastre tradiţii, cuorinde o taină înaintea căreia
armele cad" .33 Alţii I-au trimis mesaje de feli
citare. Astfdel, chiar în ziua de 1 1 februarie
1938, scriitorul Nicolae G. Rădulescu-Niger îi
expedia părintelui patriarh o scrisoare în care îl
ruga "să binevoiţi a primi călduroase felicitări,
preşedinţia guvernului, dându-vă încă un prilej
de înaltă străduinţă, pentru ţară şi Biserică.
Multă sănătate în indelungata viaţă şi
mănoasă guvernare îndelungată" .34 La rândul
său, Tiberiu Brediceanu îi trimitea din Braşov,
la 18 februarie 1938 o depeşă lui Miron Cristea
în care afirma: " Cu sincer devotament şi veche
neclintită dragoste vin a te felicita şi eu din
toată inima la noua înaltă demnitate Ia care,
spre fala şi mândria noastră a prietenilor tăi ai
fost înaintat. Da Bunul Dumnezeu ca această
istorică însărcinare, cu care ai fost distins, să fie
într-un ceas cu noroc, aducând pentru scumpa
noastră ţară acele roade, pe care sufletul tău
mare la doreşte şi strădania Ta sincer se
îndreaptă în grelele vremuri de astăzi " .35
Comuniştii români, fideli Moscovei, au fost
împotriva cabinetului prezidat de Miron Cristea.
Revista Lupta de clasă scria în numărul din
martie 1938 că monarhul "creează un guvern

fascizant ci un
guvern de reacţionar! oamen i âc-ii.i Regelui".�
nu al unui partid fascist sau

,

Mi ron Cristea s-a bucurat de un important

simpatică".42 Şi pres11 grcccaKă sre dCJ pămr� bă
"Regele a acţionat deci în chip hotărât şi garan
tând după judecata sa pacea l ău n tri că şi st abili 

să lovească în Garda de Fier. Ziarul englez
D a ily Herald din martie 1938 susţ i n e că

alian tă " .•3 Ziarele turceşti considerau că prin

Instaurarea guvernului condus de Patriarhul

pe plan internaţional. Unele publicaţii
afirmă că scopul numirii noului cabinet a fost

ecou şi

tatea ţării". Semioficiosul elen Katnimerini afi r
ma că politi ca externă româ ne ască arc la bază
păstrarea vech i lor prieteni şi fielitatea faţă de
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instaurarea guvernului personal al regelui sta
bilitatea în zonă se va consolida. Publicaţiile
Tan, !stambul, Joumal D'Orient reliefau faptul
că suveranul român " a făcut apel la concursul
naţiunii şi are ca principal obiectiv consoli
darea păcii" .44 La Berlin însă domnea o stare de
consternare, iar noul regim politic era interpre
tat ca fiind "o manevră franco-engleză, favo
rizată de evrei iată istoria crizei româneşti. Din
fericire există Garda de Fier" .45
Este clar faptul că venirea la putere a cabine
tului condus de Patriarhul Miron Cristea s-a
făcut în împrejurări foarte complexe. Pe plan
european regimurile totalitare câştigau tot mai
mult teren. Cu voia sau fără voia sa, noul prim
ministru a făcut jocul Regelui Carol al II-lea.
Acesta din urmă a instaurat practic o dictatură.
Alegerea lui Miron Cristea nu a fost întâmplă
toare. Şeful statului urmărea să discrediteze
partidele politice şi să dea impresia opiniei pub
lice interne şi internaţionale că în viaţa politică
românească începe o nouă eră. Relevând acest
lucru, istoricul spaniol Francisco Veiga consem
na: "Forma de guvern care a fost adoptată ime
diat de către noul regim a fost cea a cabinetului
de uniune naţională, condus de Patriarhul
Miron Cristea, garanţie neutră şi venerabilă a
sprijinului pe care Biserica Ortodoxă Română,
simbol naţional prin excelenţă - îl dădea statu
lui român într-un moment de pericol" .46 Altă

garanţie era asigurată de aşa numitul Comitet
de Patronaj, alcătuit din personalităţi politice şi
culturale de prestigiu, din tabăra, foşti prim
miniştri, care îşi părăsiseră firavele partide cum
ar fi Nicolae Iorga, Al. Vaida Voievod, Gh.
Tatărescu, mareşalul Al. Averescu, alături de o
serie întreagă de miniştri şi tehnicieni.47
Realitatea istorică a fost ănsă cu totul alta.
Regele Carol al II-lea avea concentrată în mâinile
sale întreaga putere. Rolul guvernului era
minor.Rememorând aceste evenimente, Al.
Vaida Voievod, membru al întâiului cabinet
Miron Cristea, scria în memoriile sale urmă
toarele: "guvernarea Cristea, din care au făcut
parte şi consilierii regali a fost de fapt o guvernare
Carol al II-lea şi am fost bucuros că, făcându-se
remanierea - adică guvernul Cristea II mi-am
redobândit libertatea. Aveam destulă ocazie să
mi spun părerea în consiliile de coroană şi în
memoriile pe care le trirniteam Măriei sale" .48
Regimul de dictatură carlistă, instaurat în feb
ruarie 1938, a avut grave consecinţe asupra
evoluţiei ulterioare a României din punct de
vedere economic, dar mai ales politic. Elie
Miron Cristea nu va mai avea ocazia să vadă
sfârşitul acestui regim, la instaurarea căruia con
tribuise cu voia sau fără voia lui, deoarece a
murit departe de ţară la Cannes în seara zilei de
6 martie 1939. A fost adus în ţară şi înmormântat
la 12 martie în cripta din Catedrala Patriarhală.
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Abstract

Circumstances of the appointment of the Govem prezided by
Patri.arch Miron Cristea - 1938, febrnry 10
The RDmanian politica/ scene from the end of 1937 and the beginning of 1938 noted strong contradiction between the objec
lives of each party in the politica/ arena of those times. Carol li had tense relations with the parties, which he tried to undennine
from inside, encouraging inner spliter parties, and coteries.
After the local elections, ]uliu Maniu wanted to conclude a non-aggresion treaty whith the politica/ parties from Romania, to
preveni, to a certain extert, the sening up ofthe personal regim ofKing Carol Il. The treaty was concluded on thr 25th of November
1937 between Iuliu Maniu, C.Z. Codreanu and Gheorghe Bratianu, and it represented the rally of a significanl number ofpoliti
ca/ parties under the same "idear. Despile all these, on the 28th of december 1937 caro/ II ca/led in office a personal cabinet,
presided by O. Goga.
The created governement used the party led by O. Goga and A.C. Cuza as a buffer againsl Garda de Fier (which had become
very strong) and P.N T.
On the JOth of February 1938, the Goga-Cuza govemmenl caved in and a new govemmenl of national union, made up ofthe
representatives of aU the parties and led by the Patriarch Miron Cristea, was fonru!d. Patriarch Miron Cristea had also been in the
center of the politica/ areiUl ten ye-a� t>efore, when he was a member ofthe Regency and had a high reputation.
TI1e appointment of the new govemment hod a importafii positive international echo, according to tlte publicationţ ofthe iime.
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REACŢIILE UNGARIEI LUI HORTHY ŞI ITALIEI LUI MUSSOLINI
LA PLANUL BRIAND DE UNIUNE EUROPEANĂ
Proiectul Briand de Uniune Europeană

(1929-1930)

cadrul Regatului Sârbo-Croato-Sloven (Iugo

reprezintă momentul în care, pen

slavia), Polonia şi Cehoslovacia şi-au obţinut

tru prima dată în istorie, ideea de Europă unită

independenţa statală iar Austria şi Ungaria au

prin consimţământul reciproc a fost promovată

fost reduse la dimensiunile lor naţional-etnice.

la rang de politică de stat, în sfera relaţiilor

Noile graniţe au fost recunoscute juridic prin

internaţionale. Prin acest proiect, ministrul de

Tratatul de Ia 1Hanon

externe francez, Aristide Briand, a încercat să

proclamat Republica Sovietică Ungară (martie

(1920). La Budapesta s-a

instituţionalizeze o cooperare politică şi econo

1919),

mică interguvernamentală în Europa, în cadrul

încheiat o înţelegere cu Rusia bolşevică a lui

condusă comunistul Bela Kun, care a

Ligii Naţiunilor. Briand şi-a lansat planul de

Lenin, vizând invadarea României şi sovieti

Uniune Europeană la Adunarea Societăţii

zarea ei, precum şi reanexarea la Ungaria a

Naţiunilor din septembrie

1929, care a decis ca

teritoriilor desprinse (Transilvania, Slovacia,

guvernul Franţei să elaboreze un Memoran

Croaţia). Armata Română a ocupat Budapesta

dum pe această temă, adresat celor 26 de

în august

guverne europene membre ale Ligii Naţiunilor.

gită şi pentru a salva Europa Centrală de

Guvernele europene au răspuns oficial la

primejdia bolşevică3•

Memorandumul Briand din

17

1930,

pentru a apăra România între

apoi

În Ungaria puterea a fost preluată de vechea

întreaga problematică a fost dezbătută în sep

clasă politică a aristocraţiei maghiare, care a

tembrie

1 930

în

cadrul

mai

1919

unei

conferinţe

instaurat un regim conservator, naţionalist,

autoritar-monarhie, în frunte cu regentul Miklos

europene şi al Adunării Ligii Naţiunilor, fiind

Horthy

în final încredinţată unei comisii de studiu pen

(1920-1944) şi cu
(1921-1931).

Istvân Bethlen

tru Uniunea Europeană1• În răspunsurile lor

guvernul, contelui

Noul regim conser

guvern şi-a expus propria concepţie privind

vator ( "neobaroc" ) dorea să restaureze Ungaria
antebelică atât sub aspectul vechii structuri

construcţia unei eventuale Uniuni Europene,

social-politice, cât şi în privinţa vechilor graniţe

concepţie exprimând interesul său naţional şi

ale Coroanei Sfântului Ştefan. În plan intern, în

oficiale la Memorandumul Briand, fiecare

politica sa externă din acea perioadă. Astfel

1922

guvernul României (condus de Iuliu Maniu) a

agrară extrem de limitată, lăsând neatinse lati

susţinut ferm planul Briand dorind crearea

fundiile, a limitat dreptul de vot Ia doar

unei Uniuni Europene întemeiate pe suverani

din populaţie, reintroducând totodată votul

tatea şi integritatea statelor, având un caracter

deschis la sate şi teroarea electorală aplicată de

1930

Jandarmeria Regală Maghiară. În consecinţă
"
"partidul de guvemământ (Kormânypârt) al
aristocraţiei latifundiare a câştigat în mod pre

prioritar economic. România a acceptat în

să devină membru fondator al proiectatei
Uniuni Europene2•

guvernul Bethlen a înfăptuit o reformă

27,3%

Care au fost însă reacţiile Ungariei lui

vizibil toate alegerile (doar teoretic libere) din

Horthy şi Italiei lui Mussolini, state revizioniste

perioada interbelică. Guvernul Bethlen a acor
dat libertate de acţiune politică Partidului Social

aliate care îşi concertau politicile lor externe pe
baza Tratatului italiano-ungar din

Democrat de opoziţie, dar numai în Budapesta şi

1927? O

în alte câteva oraşe mari, nu şi în zonele rurale,

analiză a acestei probleme propune studiul

fapt acceptat de social-democraţi, care partici

nostru care se întemeiază pe documente din
Arhiva Ministerului Macerilor Externe de la

pau astfel la viaţa parlamentară'. Spre deosebire

Bucureşti, nevalorificate până acum în istorio

de regimul lui Mussolini, regimul lui Horthy nu
se baza pe un partid unic, nu mobiliza masele şi

grafia românească, şi pe o bibliografie străină.

nu avea totuşi un caracter totalitar-fascist5•

În plan extern, Ungaria lui Horthy a dus o
virulentă şi permanentă campanie pentm
revizuirea Tratatului de la Trianun, sub lozinca
"Nu, nu, niciodată! " ("Nem, nem, soha! " ),
invocând dreptul istoric şi continuitatea mile-

Politica revizionistă a regimului Horthy
Prin dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar
multinaţional, pe baza dreptului popoarelor la
autodeterminare, Transilvania şi Bucovina s-au
unit cu România, slavii sudici s-au u ni t in
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SIMION CoSTEA
De aceea premierul Bethlen s-a întâlnit în
anii 1927 şi 1929 cu ministrul de externe
francez, Briand, căruia i-a cerut ajutor finan
ciar şi a oferit francezilor posibilităţi de a
investi în Ungaria. El i-a spus lui Briand că nu
dorea ca Ungaria să rămână sub influenţa
exclusivă a Italiei şi Germaniei, ci intenţiona să
se orienteze şi spre Franţa, în vederea unei
politici de echilibru. De aceea, după cum relevă
azi istoricul maghiar Maria Ormos, Ungaria a
primit iniţial favorabil Planul Briand de
Uniune Europeană care acorda întâietate
cooperării economice, plan lansat de Liga
Naţiunilor în septembrie 1929. Totodată,
Ungaria a perceput Planul Briand ca pe o ten
tativă de soluţionare a crizei economice mondi
ale de supraproducţie din 1929-1933. Ungaria
avea interesul de a se depăşi dificultăţile de
export al produselor agricole central-europene
pe pieţele vest-europene9• Acest scop l-a avut şi
participarea Ungariei la conferinţele agrare de
la Bucureşti (ungaro-româno-iugoslavă) şi de
la Varşovia (a celor opt state central-europene)
din vara anului 1930.
La Budapesta, ziarul guvernamental oficial
în limba germană, Pester Lloyd s-a pronunţat
în favoarea cooperării economice propuse de
Planul Briand în toamna anului 1929.
Secretarul de Stat Elemer Hantos (faimosul
economist) a susţinut în paginile acestui ziar
ideea de "Europaische Zollverein " şi cea de
colaborare economică central-europeană.
Planul Briand a fost susţinut în 1929 şi de opo
ziţia social-democrată maghiară, ca şi de cele
lalte partide social-democrate din Europa10•
Dar, Memorandumul Briand din 17 mai
1930 a fost respins de oamenii politici de la
Budapesta, din cauză că acesta acorda acum
prioritate integrării politice, fapt ce implica
menţinerea graniţelor existente. Diplomatul
maghiar Albert Appony a recomandat guver
nului său să aştepte ca marile puteri să îşi pub
lice răspunsurile torpilând Planul Briand şi
abia apoi să-şi facă şi Ungaria cunoscut răspun
sul său rezervat11•

nară. Revizionismul şi pretenţiile teritoriale
stăteau la baza politicii externe a Ungariei
interbelice, dar şi a propagandei naţionaliste
interne a regimului său, după cum relevă isto
ricul american de origine maghiară Nicholas
Nagy-Talavera6• Ungaria nici măcar nu se pre
făcea că acceptă Tratatul de la Trianon ca per
manent sau obligatoriu, proclamându-şi
deschis obiectivele revizioniste. În acest scop,
Ungaria lui Horthy a încheiat cu Italia lui
Mussolini Tratatul de prietenie şi cooperare
din 1927, care a stat la baza politicii externe
maghiare în următorii 15 ani. Ungaria plănuia
cu Italia şi cu Austria acţiuni militare împotriva
Iugoslaviei şi a sprijinit naţionalismul separatist
croat. Însă guvernul Bethlen a supraestimat
forţa militară reală a Italiei, care făcea o pro
pagandă înşelătoare în acest sens, a supraesti
mat valoarea Italiei pentru interesele maghiare
şi a plătit un preţ prea mare pentru prietenia cu
Mussolini, fiind un satelit obedient al Italiei.
Dar Mussolini a folosit Ungaria, Austria şi
Bulgaria doar ca pioni în politica sa împotriva
Iugoslaviei, Franţei, Angliei şi chiar a
Germaniei. Ungaria s-a apropiat de asemenea
de Germania, Bulgaria, Turcia şi Polonia.
Marea Britanie şi SUA nu aveau interese vitale
în zonă, dar Ungaria îşi făcea propagandă
revizionistă în aceste ţări (cunoscută fiind cam
pania lordului Rothermere, proprietarul ziaru
lui londonez Daily Mailf.
Obiectivul revizuirii era susţinut fervent de
toate grupările politice maghiare, de la extrema
dreaptă la extrema stângă, doar în privinţa
metodelor de utilizat se exprimau opinii dife
rite. Dar revizionismul Ungariei se lovea de
Mica Înţelegere, alianţa dintre România,
Iugoslavia, Cehoslovacia, care era menită să
apere graniţele consacrate prin Tratatul de la
Trianon. Mica Înţelegere se orienta spre Franţa
în interesul comun de menţinere a statu-quo
ului versaillez. Din cauză că Ungaria avea
nevoie de bani din Franţa, guvernul Bethlen a
fost nevoit să-şi atenueze politica revizionistă.
Prin urmare, guvernul Bethlen a fost atacat de
opoziţia naţionalist-extremistă fascistă condusă

Răspu n su l Un gariei ( 1 4 iulie 1 930)
Răspunsul oficial al guvernului Ungariei Ia
Memurandumul Driand, dc�;�i formulat in ter
meni diplomatici e lcganţi condiţiona dur insti
tui re a Uniu nii Euro pene de înfăptuirea obiec
tivelor sale politice naţionaliste şi revizioniste.
Răspunsul maghiar (din 14 iulie 1930) punea
cel pu ţin patru condiţi i revizioniste, in acccp
tabile pentru România.

de Gombos şi de Eckhardt care I-au acLUat că
nu este destul de revizionist, că face prea multe
compromisuri şi vinde interesele nationale ale

Ungariei pentru a obţine bani de la băncile
"evreieşti " din Occiden t. Dar Guvernul Bcthlcn
ştia că Ungaria nu avea nici forţa m i l i tară de a
înfrunta în t r-un război Mica Antantă, nici
capacitatea de a depăşi criza
ban ii Franţei".

,

economică fără
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Reacţiile Ungariei lui Horthy Si Italiei lui Mussolini la Planul Briand de Uniune Europeană
1. Ungaria dorea desfiinţarea Micii Antante,
alianţă creată pentru apărarea integrităţii
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, a
graniţelor lor fiXate prin Tratatul de la Trianon,
împotriva pretenţiilor teritoriale revizioniste
ale Ungariei. În opinia guvernului Bethlen,
"anumite acorduri existente între anumite state
sunt contrare principiilor privind organizarea
pacifică a colectivităţii europene expuse în
Memorandum" , iar " transplantarea" lor în
Uniunea Europeană ar "pune în pericol armo
nia şi colaborarea eficace între naţiunile partic
ipante" . Documentul sugera că Mica Antantă
împiedica afirmarea "egalităţii în drepturi" a
statelor învinse în Primul Război Mondial cu
statele învingătoare12•
2.Ungaria dorea să utilizeze Pactul Ligii
Naţiunilor pentru modificarea statu-quo-ului
interbelic european, prin revizuirea paşnică a
Tratatelor de Pace. Guvernul Ungariei "adera
fără ezitare" la principiul emis de Memoran
dum că Uniunea Europeană nu slăbea "autori
tatea Societăţii Naţiunilor" . Dimpotrivă, în
opinia sa, "una dintre condiţiile esenţiale" ale
înfiinţării Uniunii Federale Europene trebuia
să fie "înlăturarea anumitor lacune ale Statu
tului Societăţii Naţiunilor". "Anumite dispo
ziţii" existente în Pactul Ligii Naţiunilor tre
buiau să fie interpretate, executate şi "folosite
de o manieră eficace " pentru "a asigura situ
aţiei politice generale a Europei o anumită
supleţe care îi lipseşte actualmente" . Docu
mentul susţinea că Pactul Ligii Naţiunilor tre
buia folosit în scopuri revizioniste pentru
"
"organizarea universală a păcii . Sub autori
tatea unei astfel de Ligi a Naţiunilor dorea
guvernul maghiar să se înfiinţeze Uniunea
Europeană13•
3. Ungaria dorea "revizuirea Tratatelor" de
Pace pe cale paşnică. Ungaria refuza clar să
adere la o Uniune Europeană care menţinea
neatinse graniţele statelor europene şi care nu
admitea revizuirea lor. Guvernul maghiar, deşi
"înţelege perfect că Conferinţa proiectată nu se
va ocupa de revizuirea Tratatelor", va participa
totuşi la această conferinţă europeană din sep
tembrie 1930 de la Geneva. Dar Ungaria "nu ar
adera la o soluţie a problemei care, excluzând
posibilitatea unei revizuiri pentru viitor, ar păs
tra neschimbată situaţia actuală creată prin
Tratate". Interesul Ungariei era ca, fie în cadrul
Uniunii Europene, fie în afara ei, să se

mai arzătoare care s-ar putea ridica între
statele membre ale Asociaţiei" UE. De fapt,
guvernul maghiar îşi exprima "ferma convin
gere" că numai prin "rezolvarea pe cale paşnică
a diferendelor" teritoriale între statele
europene, în favoarea statelor revizioniste, se
putea atinge "scopul sublim al pacificării uni
versale" 14.
4. Ungaria solicita imperativ soluţionarea
problemei
minorităţilor naţionale" într-o
"
manieră "satisfăcătoare" pentru guvernul hor
thyst care, se ştie, avea pretenţii extreme în
acest sens. "Guvernul regal" de la Budapesta
considera că "problema minorităţilor naţio
nale" era "o chestiune care atinge Ungaria mai
mult decât oricare altă ţară din Europa" , dorea
"să atragă din nou atenţia asupra acestei prob
leme vitale" şi avertiza că dacă aceasta nu
primea "o soluţie satisfăcătoare", atunci deve
nea "unul dintre obstacolele cele mai serioase
în pacificarea spiritelor pe continentul euro
pean şi în reuşita operei proiectate" de con
struire a Uniunii Europene15.
În aceste patru chestiuni, răspunsul guver
nului Ungariei venea în contradicţie flagrantă
cu răspunsul guvernului României, care insista
asupra menţinerii suveranităţii şi integrităţii
statului naţional unitar român prin respectarea
Tratatelor. Celelalte propuneri din răspunsul
guvernului Ungariei erau compatibile şi cu
interesele României.
Ca şi România, Ungaria adera la "principiul
suveranităţii absolute a statelor şi al egalităţii
lor în drepturi în cadrul Uniunii proiectate",
principiu exprimat de Memorandumul Briand.
Fiind o ţară mică, asemeni României, Ungaria
insista asupra "egalităţii statelor în organele
prevăzute pentru noua asociaţie" a Uniunii
Europene. Guvernul maghiar atrăgea atenţia
că "această egalitate nu există deloc în cadrul
organizării actuale a Societăţii Naţiunilor",
deoarece statele membre permanente sau
semi-permanente ale Consiliului Ligii Naţiu
nilor aveau drepturi mai mari decât statele ne
membre. Însă "Memorandumul caută să evite
orice predominanţă de acest gen în favoarea
unuia sau altuia dintre statele europene", după
cum evidenţia răspunsul maghiar. În acelaşi
sens, răspunsul românesc respingea ideea unui
Comitet politic al Uniunii Europene conceput
după modelul Consiliului Ligii Naţiunilor16.
Ungaria, "ale cărei aspiraţii politice nu

găsească "un mijloc care ar pe rmit e să se
rezolve pe cale paşnică diferendele de natură

depăşesc teritoriul Europei", nu avea intentia
ocupe de problema modului în care insti
t uirea unei Uniuni Europene putea fi pusă de

să se

nonjuridică sau chiar problemele polilice cele
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Benito Mussolini a promovat o politică de con
fruntare cu Franţa, o politică agresivă, revizio
nistă şi revanşardă, de înarmare şi de
ameninţare cu războiul. Scopul său era să facă
din Italia o mare putere europeană şi mondi
ală, să-şi creeze o sferă de influenţă şi de domi
naţie asupra regiunii Balcanilor şi Mediteranei
şi să extindă imperiul colonial italian în Africa.
Dictatorul Mussolini a condus personal politica
externă a Italiei, asumându-şi şi funcţia de mi
nistru de externe în anii 1922-1929, dorind să
câştige astfel prestigiu pentru sine şi pentru
regimul său. În 1924, Italia a ocupat insula gre
cească Corfu, retrăgându-se doar în faţa
ameninţării flotei britanice, a anexat oraşul
Fiume de la Iugoslavia prin Pactul de la Roma.
A făcut din Albania un stat satelit, sprijinind
instaurarea aici a dictaturii lui Ahmed Zogu. În
1927, Italia a încheiat tratate de prietenie între
Austria şi Ungaria, aducându-le în sfera sa de
interese. De altfel, Italia fascistă a susţinut în
permanenţă politica revizionistă a Ungariei
horthyste, culminând cu Dictatele de la Viena,
din 1938 şi 1940. Până în 1938, Italia şi-a exerci
tat influenţa asupra Austriei, opunându-se
Anschluss-ului de teama ameninţării unei
Germanii Mari vecine19•
În anii '20, Italia a avut cele mai bune relaţii
cu Marea Britanie, iar ministrul de externe
englez Austin Chamberlain era un admirator
al regimului italian încă insuficient cunoscut şi
a privit cu îngăduinţă acţiunile lui Mussolini.
Deşi se confrunta cu Franţa pentru influenţa în
ţările Europei Centrale, Mussolini avea grijă
să joace rolul omului de stat moderat în
Europa Occidentală, unde se aflau interesele
majore ale Marii Britanii şi Franţei. Italia a
rămas în Liga Naţiunilor (garantul bunei con
duite internaţionale), a semnat Tratatul de la
Locarno din 1925, care garanta graniţa dintre
Franţa şi Belgia pe de o parte şi Germania pe
de alta, a aderat la Pactul Briand-Kellogg din
1928 care interzicea războiul. Italia şi Marea
Britanie au ajuns chiar la o înţelegere în pri
vinţa stabilirii cu precizie a graniţelor dintre
teritoriile lor coloniale din Africa. Adesea, dic
tatorul fascist utiliza actele şi discursurile sale
de politică externă drept spectacole propagan
distice pent ru atragerea multimilor din Italia

acord cu interesele statelor extra-europene. În
opinia sa, soluţia acestei probleme trebuie dată
de statele europene care aveau interese în
afara continentului. Totuşi, guvernul Bethlen
propunea integrarea Turciei în Uniunea
Europeană, din cauză că Ungaria era legată
printr-o "prietenie tradiţională" de această ţară
şi avea interese în Peninsula Balcanică17•
Respingând concepţia integrării prioritar
politice promovată de Memorandumul Briand,
Ungaria susţinea, ca şi România, ideea inte
grării prioritar-economice. Guvernul Ungariei
înţelegea că, pentru Conferinţa europeană de
la Geneva din septembrie 1930, va fi "foarte
dificil " să rezolve problemele politice ridicate
în răspunsurile guvernelor. Ungaria susţinea
fără echivoc "prima concepţie a domnului
Briand, enunţată de el de o manieră atât de
elocventă în septembrie trecut " 1929 la
Geneva, propunând " să se organizeze coope
rarea mai întâi în domeniul economic " . În spri
jinul opiniei sale, guvernul maghiar aducea
două argumente: 1. necesitatea soluţionării
urgente a " crizei economice mondiale " şi
europene şi 2. dacă se va realiza o anumită
cooperare în domeniul economic, aceasta va
crea "o atmosferă propice pentru soluţionarea
celor mai importante probleme politice" . În
cazul în care s-ar începe cu o cooperare econo
mică, multe dintre condiţiile puse de Ungaria,
în răspunsul său, puteau fi scoase din discuţie,
iar Ungaria, alături de alte naţiuni, şi-ar da
"
" adeziunea cu convingere la noua Uniune . Per
a contrario, considerăm că Ungaria nu adera la
Uniunea Europeană în forma propusă de
Memorandumul Briand. În finalul documentu
lui, Ungaria anunţa că va participa la Confe
rinţa europeană din septembrie 1930 pentru a
discuta toate problemele indicate în răspunsul
său, ca şi oricare alte probleme18•
Considerăm aşadar că Ungaria, ca şi
Germania, Italia şi Anglia, a răspuns negativ la
Memorandumul Briand, contribuind la eşecul
planului de Uniune Europeană. Care era însă
interesul Italiei de a torpila proiectul Briand de
Uniune Europeană?
Politica revizionistă a regimului Mussolini

Itali a a lu ptat în Primul Războ i Mondial al ă
de Antanta victorioasă, dar 'fratatele de
Pace nu au asigurat satisfacerea pretenţiilor
sale excesive. De aceea, în perioa da in terbelică,
Italia s-a alăturat statelor învinse în război,
ducând o politică de revizuire a Tratatelor de
Pace . Regi m ul totalitar fasci s t condus de


spre regi mul său20•
Mussolini a renunţat să mai deţină person al şi
conducerea Ministerului de Externe în perioada
septembrie 1929-iulie 1932, n umindu-1 in
această funcţie pc D ino Grandi. Dictatorul a
l u at această decizie din m ai multe motive: el

turi
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dorea să scape de obligaţia de a participa la
numeroase conferinţe internaţionale din acea
perioadă; să-I lase pe Grandi să conducă poli
tica externă, iar el să-şi rezerve dreptul de a o
aproba sau respinge, în funcţie de rezultatele
obţinute; să poată promova uneori în faţa
opiniei publice un discurs oferit de cel folosit
de Grandi în diplomaţie. Prin urmare, reacţia
Italiei la Planul Briand de Uniune Europeană
(1929-1931) a fost marcată de diferenţele de
abordare dintre Mussolini şi Grandi şi de lipsa
unei bune coordonări între ei în cadrul guver
nului de la Roma, după cum arată istoricul ita
lian Marta Petriccioli21•
Care erau obiectivele şi mijloacele politice
ale noului ministru de Externe? Dino Grandi
considera că Italia fascistă trebuia să lase la o
parte toate prejudecăţile ideologice şi să ducă o
politică de pace, de dezarmare şi de colaborare
cu Societatea Naţiunilor. Pe această cale, Italia
putea să câştige un mare prestigiu internaţional
şi noi relaţii de egalitate şi prietenie cu marile
puteri europene, Franţa şi Anglia. Astfel,
Grandi dorea să submineze influenţa Franţei în
Europa şi să facă din Italia campioana unei noi
politici de pace bazate pe dezarmare. El dorea
să demonstreze falsitatea principiului care înte
meia securitatea Europei pe securitatea Franţei
şi să susţină că la baza securităţii europene
putea sta numai dezarmarea şi întoarcerea
Ligii Naţiunilor la principiile sale originare.
Grandi voia să preseze pe cale diplomatică
marile puteri pentru a accepta crearea unui
imperiu colonial italian22•
Grandi şi-a pus în aplicare această politică
mai întâi la Conferinţa de la Londra asupra
dezarmării navale, unde a cerut energic o limi
tare cât mai accentuată a armamentelor şi pari
tatea flotei italiene cu flota franceză, aşa cum a
fost recunoscută această paritate la Conferinţa
de la Washington din 1922. Franţa a respins
categoric această propunere şi a demarat un
important program de construcţii navale,
dovedind că nu dorea dezarmarea, iar Confe
rinţa de la Londra nu a ajuns la nici un acord.
Prin această tactică Italia a pozat drept campi
on al dezarmării şi păcii, a obţinut o victorie
politică şi a dat o lovitură pretenţiilor pacifiste
şi hegemonice ale Franţei, după cum apreciau
Grandi şi Mussolini. Totuşi, Grandi nu dorea
deloc o ruptură cu Franţa. De aceea, făcând
bilanţul ministeriatului său în Camera

Dar tactica diplomatică a ministrului de
Externe, Dino Grandi, a fost întreruptă brusc
de şeful guvernului, Benito Mussolini printr-o
serie de discursuri ţinute la Livorno, Florenţa şi
Milano. Mussolini a declarat la Florenţa că
Franţa dorea să declanşeze un război împotriva
Italiei, dar italienii erau gata de luptă. Italia
fascistă, " puternic înarmată, va prezenta o
alternativă foarte simplă: fie o prietenie
preţioasă, fie o ostilitate implacabilă" , a afir
mat dictatorul. Dino Grandi a fost şocat şi
dezorientat. El muncise şapte luni pentru a
schimba imaginea externă negativă a Italiei de
ţară care tulbura pacea, şi pentru a câştiga sim
patia opiniei publice internaţionale, iar
Mussolini a distrus totul. Grandi considera afir
maţiile lui Mussolini drept "un mare bluff" ,
deoarece era cunoscut în străinătate faptul că
Italia nu era de fapt înarmată. Prin atitudinea
sa agresivă, Mussolini justifica politica mili
taristă a Franţei. În realitate, Italia nu avea
bani pentru a se înarma şi nu putea aplica în
practică ideile propagandei emfatice a dicta
torului. De aceea Mussolini i-a explicat confi
denţial lui Grandi că discursurile sale erau doar
pentru masele populare. El i-a cerut lui Grandi
să-şi continue netulburat propria politică
externă24•
Regimul fascist a declanşat o campanie de
presă împotriva Memorandumului Briand din
17 mai 1930. Grandi le-a ordonat ziariştilor
italieni să atace planul francez în mod abil,
adică nu de pe poziţii naţionaliste, ci dintr-o
perspectivă mai largă, subliniind limitele aces
tui proiect. Presa italiană trebuia să apere Liga
Naţiunilor şi să susţină o înţelegere mondială
împotriva înţelegerii europene propuse. Planul
Briand trebuia etichetat drept conservator,
particularist şi reacţionar. Grandi s-a gândit
chiar să convoace un congres mondial pentru a
combate planul de Uniune Europeană, dar nu
a trecut la fapte. Grandi credea că prin planul
său, Briand dorea să creeze un bloc format din
Franţa şi aliaţii săi din Mica Antantă care să
atragă şi Germania, ajungând la o axă Paris
Berlin-Moscova, care să lase deoparte Roma şi
Londra. În viziunea sa şi congresul panbalcanic
urmărea crearea unei Paneurope în miniatură.
El era împotriva planului francez de Uniune
Europeană şi Balcanică sub egida Parisului25•
Grandi dorea să saboteze în mod abil planul
Rriand, dar nu putea, din cauză că nu a primit

Deputaţilor la

de la M ussol ini autoritatea de a dirija presa

9

mai

1930,

el a ţinut un discurs

moderat şi conciliant, ga ra n tând posibilitatea
unui compromis franco-italianv.

italiană (subordonată

regi mului) şi

nu

dis

punea de un personal diplomatic destul de
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italian cuprindea un preambul şi trei părţi.
Preambulul afirma disponibilitatea Italiei de a
colabora la toate iniţiativele care aveau ca scop
asigurarea păcii şi a reconstrucţiei materiale şi
morale a Europei după Primul Război Mondial.
Apoi Italia punea o serie de condiţii esenţiale
privind construcţia Uniunii Europene29•
1. "Guvernul fascist" era de acord cu guver
nul Republicii Franceze că Uniunea
Europeană trebuia concepută ca o cooperare
"
"fondată pe ideea uniunii şi nu a unităţii , care
să respecte în totalitate "suveranitatea abso
lută" şi independenţa politică a tuturor state
membre. El cerea aplicarea integrală a ideii
Memorandumului Briand, conform căreia
instituirea Uniunii Federale Europene nu tre
buia să afecteze cu nimic nici unul dintre drep
turile suverane ale statelor membre. Drept
consecinţă, guvernul Italiei cerea să se garan
teze protecţia statelor mici, "să dispară
ultimele vestigii ale diferenţei între popoarele
învingătoare şi popoarele învinse "30• Consi
derăm că, prin această pretenţie, Italia fascistă
se alătura celorlalte state revizioniste, Germa
nia weimariană, Ungaria horthystă, Austria,
Bulgaria, în lupta pentru revizuirea tratatelor
de pace şi pentru asigurarea egalităţii în drep
turi între statele învinse şi între cele învingă
toare în Primul Război Mondial.
Răspunsul italian cerea imperativ ca proiec
tul de Uniune Federală Europeană să fie
"armonizat cu structura şi cu opera Societăţii
Naţiunilor" problemă esenţială pe care el o
dorea rezolvată înainte de toate celelalte. Dar,
"guvernul fascist nu împărtăşeşte totuşi opinia
guvernului Republicii" Franceze că, pentru a
asigura subordonarea Uniunii Federale Euro
pene faţă de Societatea Naţiunilor trebuia ca
dreptul de a accede în această Uniune să fie
rezervat numai statelor membre ale Ligii Naţiu
nilor. Această limitare era, în opinia guvernului
fascist, "în contradicţie cu înseşi principiile" şi
scopurile Uniunii Federale Europene de
apropiere economică europeană prin asigu
rarea unei "solidarităţi de fapt" între state31•
De aceea, Italia cerea să participe toate
statele europene între care această solidaritate
de fapt exista deja. "Guvernul fascist" i-a pro

competent în Ministerul său de Externe.
Grandi considera că Italia nu avea "faţă de
exterior decât o politică internă, dar nu o diplo
maţie, artă subtilă pe care fascismul nu o
cunoaşte încă"26•
În mediile internaţionale se spunea că în
Italia se duceau două politici: politica lui
Mussolini şi politica lui Grandi.
Răspunsul Italiei (4 iulie 1930)
Cum a fost formulat răspunsul oficial al
guvernului Italiei la Memorandumul Briand?
Grandi a elaborat prima versiune a răspunsu
lui, în care a reafirmat ideile proclamate de el
la conferinţa de la Londra. La 2 iulie, el i-a dat
documentul lui Mussolini, care l-a citit, dar nu
l-a aprobat, ci l-a reţinut câteva zile pentru a-l
studia şi corecta. Chiar în acele zile, Mussolini
s-a pronunţat clar împotriva Paneuropei într-un
articol publicat în ziarul britanic "Evening
Standard". Prin urmare ce greutate mai putea
avea răspunsul diplomatic oficial al Italiei, dacă
dictatorul îşi exprimase deja publica ati
tudinea? Era întrebarea pe care şi-o punea
Grandi, aşteptându-se ca Mussolini să respingă
versiunea de răspuns propusă de el. Dar
Mussolini i-a restituit lui Grandi documentul,
mărginindu-se să-i ceară doar să înăsprească
tonul anti-european şi anti-francez al răspunsu
lui. Urmând această indicaţie Grandi a redac
tat forma finală a răspunsului oficial, pe care a
dat-o publicităţii la 4 iulie 1930Z'.
Răspunsul oficial al guvernului Italiei reafir
ma principiile promovate de Grandi la confe
rinţa de la Londra. După cum subliniază
istoricul italian Marta Petriccioli, documentul
cerea revizuirea tratatelor de pace pentru a
asigura egalitatea între state prin înlăturarea
deosebirilor dintre învingători şi învinşi.
Răspunsul italian exprima lupta contra hege
moniei Franţei în Europa prin strângerea legă
turilor Italiei cu Marea Britanie şi cu Germania
şi prin atragerea în sistemul european a unor
forţe noi precum Turcia şi URSS care să con
tracareze influenţa franceză. Insistând îndeosebi
asupra priorităţii dezarmării, răspunsul italian a
răsturnat tripticul francez "securitate - arbitraj dezarmare" . Această ultimă opinie italiană era

pus guvernului Republicii

privită favorabil de guvernul laburist britanic şi

putea fi exploatată de stânga franceză pentru a

guv ernul

pune în dificultate guvernul de la Pa risu .
Faţă de răspunsurile altor state, considerăm
că răspunsul ltaliei era mai lung şi conceput în
termeni negativi mai duri şi mai cxpliciţi,

Uniunii

Franceze să invite

Republicilor

Sovietice

Socialiste şi guvernul Republicii 'liucia "să ia
parte l a procedura de elaborare a proiectului
de Uniune Federal ă Europeană şi la reuniunea

com

care va avea loc

parabili cu ai răspunsului Unga riei . Răspunsul

la Geneva" în septembrie 1930.

I talia dorca să nu prejudicieze adeziunea
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URSS şi Turciei la Uniunea Europeană proiec
tată, punându-le în faţa faptului împlinit al unei
proceduri începute fără ele. Aceasta deoarece
Italia considera că statele europene doreau
colaborarea URSS şi Turciei atât în cadrul
Societăţii Naţiunilor cât şi al Uniunii
Europene. Guvernul Italiei credea că
"Uniunea Federală Europeană nu este de con
ceput decât ca o uniune a tuturor statelor
Europei" sau cel puţin a tuturor statelor a
căror putere economică şi politică era unul din
tre factorii determinaţi ai vieţii Europei. În caz
contrar, Uniunea Europeană putea să devină
un "regim de coordonare" în care câteva mari
puteri, sau chiar una singură, puteau dirija un
grup de ţări mici. Dacă nu erau integrate toate
ţările europene în Uniunea Europeană, aceas
ta ar determina "un regim de secesiune euro
peană şi de divizare a Europei în grupuri şi în
sisteme care ar fi în opoziţie". "Solidaritatea
europeană trebuie deci să semnifice solidari
tatea întregii Europe", a proclamat, principial,
răspunsul italian32•
Considerăm că Italia fascistă a proclamat
aceste nobile principii doar pentru a acuza în
modul voalat Franţa că dorea crearea unei
Uniuni Europene sub hegemonie franceză.
Italia lui Mussolini a propus invitarea Rusiei lui
Stalin (a cărui atitudine anti-europeană era
notorie) pentru a avea un aliat în combaterea
influenţei Franţei şi pentru a torpila de la bun
început proiectul de Uniune Europeană. La
fel, şi Germania a cerut invitarea URSS şi a
Turciei, iar Ungaria a cerut invitarea Turciei,
tot în acelaşi scop. Cu perfidie răspunsul Italiei
susţinea că dorea invitarea URSS şi Turciei
pentru înfăptuirea scopurilor Memorandu
mului francez, între care figura şi remedierea
efectelor fărâmiţării economice pe care
tratatele de pace au accentuat-o prin stabilirea
de noi frontiere politice şi de noi frontiere
vamale. Considerăm că, de fapt, răspunsul fas
cist avea grijă să pună în relief acest obiectiv al
Memorandumului Briand pentru a critica,
voalat tratatele de pace şi noile frontiere
recunoscute de acestea. Totodată Italia pro
punea invitarea la dezbaterile europene a unei
noi puteri revizioniste, URSS, pentru a avea
alături o nouă forţă ostilă tratatelor de pace şi
graniţelor consacrate juridic de acestea.
Il. Abordând "problema constituţională a
Uniunii Federale Europene" în partea a doua a

Naţiunilor şi a respins sistemul instituţional
propus de Briand pentru UE.
În concepţia guvernului fascist nu trebuia
definit numai un sistem de solidaritate şi de
coeziune europeană, ci trebuia să se definească
un sistem care să fie perfect încadrat într-un
regim de solidaritate şi de coeziune mondială.
În opinia sa legăturile statelor europene cu
ţările de pe alte continente erau cel puţin la fel
de importante ca legăturile dintre statele
Europei. Era adevărat că Europa reprezenta o
unitate geografică ce putea sta la baza
soluţionării problemelor tehnice specifice
relaţiilor dintre statele europene. Dar Europa
nu reprezenta o unitate care să poată fi izolată
în soluţionarea problemelor politice şi econo
mice ale lumii. Civilizaţia modernă nu se poate
împărţi în părţile componente. Progresele civi
lizaţiei moderne au determinat o solidaritate
de fapt intercontinentală între naţiuni, o soli
daritate cu caracter universal pe care se înte
meia Societatea Naţiunilor, susţinea răspunsul
italian. Opera Ligii Naţiunilor era doar la
început. După 10 ani de existenţă, Societatea
Naţiunilor avea încă de realiza încă o muncă
vastă, complexă şi dificilă33•
În acest scop, răspunsul italian cerea ca
Societatea Naţiunilor să fie protejată împotriva
tuturor pericolelor care puteau să îi slăbească
eficacitatea sau să-i diminueze autoritatea şi
prestigiul. Guvernul Italiei considera că
Memorandumul francez definea "o grupare
continentală" care, în timp, putea "să infirme
principiul universalităţii şi interdependenţei"
în fenomenele şi raporturile politice şi eco
nomice existente între toate popoarele lumii,
dar şi "să determine formarea de alte grupări
continentale", care "să compromită unitatea
organică a Societăţii Naţiunilor" . Considerăm
că, astfel, Italia respingea ideea de Uniune
Europeană sub motivul că aceasta ar prejudicia
autoritatea şi unitatea Ligii Naţiunilo�.
Din acelaşi motiv, răspunsul Italiei a respins
propunerea lui Briand de înfiinţare a unui
mecanism instituţional al Uniunii Europene
după modelul Societăţii Naţiunilor. "Guvernul
fascist" credea că nu era posibil ca Uniunea
Federală Europeană "să reproducă aceeaşi
organizare " instituţională ca cea a Ligii
Naţiunilor. În opinia guvernului fascist, dacă
Uniunea Federală Europeană reproducea la
scară mai mică Societatea Naţiunilor, aceasta
ar duce la agravarea ra port uri l or dintre
Uniunea Fed era l ă Eu rope a n ă şi Liga

răspunsului său oficial, guve rn u l Italiei a com

bătut ideea înfiinţări unei Uniuni Europene de
pc poziţiile apărării universalismului Ligii

Naţiunilor în loc să le rezolve''.
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cerea ca acest Comitet (numit Consiliu) lărgit
la toate statele şi devenit Conferinţă să fie
unica instituţie a Uniunii Federale Europene.
Deci Italia accepta Conferinţa ca unică insti
tuţie a Uniunii Europene şi respingea Comite
tul şi Secretariatul propuse de Briand.
III. În proiectarea Uniunii Federale Euro
pene Memorandumul Briand a subordonat
problema Uniunii economice faţă de problema
Uniunii politice, pentru a asigura înainte de
toate securitatea europeană. Răspunsul italian
a constatat că Memorandumul francez a pro
pus realizarea mai întâi a securităţii europene,
apoi construirea Uniunii Federale Europene
(în plan politic) şi apoi organizarea Uniunii
Economice Europene. Recunoscând că "este
evident că problema solidarităţii economice
"
are premise esenţialmente politice , răspunsul
Italiei aproba concepţia MemoranJumului
Briand privind prioritatea politicului faţă de
economic. Pe acest temei, răspunsul italian
cerea rezolvarea nu numai a problemei secu
rităţii, ci a tuturor problemelor politice care
stăteau la baza Pactului Ligii Naţiunilor, inclu
siv a problemei dezarmării, după cum va reţine
raportul francez37•
În realitate, considerăm că, acceptând prio
ritatea politicului, Italia respingea categoric
propunerea Franţei de a rezolva mai întâi
problema securităţii europene. Italia dorea
rezolvarea mai întâi a problemei dezarmării. În
conferinţele internaţionale ale vremii, Franţa
propunea
tripticul
securitate-arbitraj
dezarmare. Italia respingea tripticul francez şi
promova un alt triptic, dezarmare-arbitraj
securitate, reluat şi în răspunsul său la
Memorandumul Briand.
Răspunsul guvernului Italiei susţinea că
premisele politice ale Uniunii Federale
Europene (care trebuia să se încadreze în sis
temul Ligii Naţiunilor) nu puteau fi decât cele
care stăteau la baza Pactului Societăţii
Naţiunilor şi care nu erau numai premise de
securitate. Pactul Ligii Naţiunilor era un
ansamblu organic care cuprindea toate ele
mentele şi toate metodele de menţinere a păcii.
Pactul preciza că aceste metode erau limitarea
armamentelor, garanţia contra agresiunilor,

Guvernul de la Roma a apreciat, pe bună
dreptate, că Memorandumul francez se baza
"pe ideea că Uniunea Federală trebuie să fie o
reproducere europeană a Societăţii Naţiu
nilor". Într-adevăr Memorandumul Briand a
propus pentru Uniunea Federală Europeană o
"
"organizaţie constituţională asemănătoare cu
cea a Societăţii Naţiunilor" : o Adunare anuală
în care toate statele membre erau reprezentate,
un Consiliu din care ar face parte numai câţiva
membri ai Adunării şi un Secretariat. Această
organizare, justificată pentru Liga Naţiunilor,
în opinia "guvernului fascist", nu era potrivită
pentru Uniunea Federală Europeană. Italia
cerea insistent ca toate statele membre să fie
reprezentate permanent în conducerea Uniunii
Federale Europene. În opinia sa, statele mici
nu aveau o reprezentare permanentă şi erau
puse într-o poziţie de inferioritate prin crearea
unui Consiliu din care nu făceau parte decât
reprezentanţii câtorva state doar, fie şi alterna
tiv. Aceasta în timp ce "reprezentarea absolută
şi totală" a tuturor ţărilor, mari şi mici, se limi
ta doar la adunările anuale. Era evident că, în
realitate, ca şi la Liga Naţiunilor, în Consiliul
European, marile puteri europene ar avea
"
"fiecare un post permanent , în timp ce pentru
locurile nepermanente s-ar lupta celelalte ţări,
mai mici. Crearea unui Consiliu compus astfel
ar determina "o clasificare ierarhică a statelor"
pe care guvernul Italiei dorea să o evite, aceas
ta deoarece, clasificarea ierarhică a statelor ar
ava drept consecinţă inevitabilă o slăbire a
principiului integrităţii absolute a drepturilor
suverane ale statelor, principiu aşezat de
Memorandumul Briand la baza Uniunii
Federale Europene. Prin urmare, guvernul
Italiei cerea ca toate statele membre ale
Uniunii Federale Europene să fie reprezentate
în Consiliul European, iar acest Consiliu să fie
"organul unic deliberativ şi executiv al Uniunii
Federale"36•
Considerăm că instituţiile Uniunii Federale
Europene propuse de Memorandumul Briand,
Conferinţa, Comitetul politic permanent şi
Secretariatul, erau denumite în răspunsul
Italiei cu termenii de Adunare, Consiliu şi
Secretariat pentru a sublinia faptul că Briand a

reglemen ta re a controverselor internaţionale,
iar p r i n urmare Liga Naţi un i l or era "un sistem

copiat instituţiile Ligii Naţiunilor. Italia a
respins limitarea Comi te t ul u i politic perma

orga n i c bazat pc dezarmare, pc arbitraj , pc
securitate". Pc baza acestui triptic trebuiau să
funcţioneze atât T .iga Naţiunilor cât �i Uni unea
Fet.lerală Eurupeană, susHnea făspumml

nent (numit Consiliu) doar la marile puteri �i a
cerut ca în Comitet să fie repreze n ta te perma
nent toate statele, mari şi mici deopotrivă. Prin

Ul'ft\:lf!, O�mitetul (numit OJnsiliu) UCVCHCR

italian"".

identic cu Conferinţa propusă de Briand. Italia
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Guvernul fascist respingea politica Franţei
bazată pe ideea unui sistem de securitate şi
propunea executarea angajamentelor precise
de dezarmare asumate de state prin Pactul
Ligii Naţiunilor. Câtă vreme nu se înfăptuia
dezarmarea, era ameninţat şi sistemul de secu
ritate construit cu atâta dificultate. În opinia
guvernului de la Roma, exista deja în 1930 un
sistem de securitate, constituit de Pactul Ligii
Naţiunilor (1920), de Tratatele de la Locarno
(1925) şi de Pactul de renunţare la război
(Pactul Briand-Kelogg din 1928). Această
triplă garanţie putea să constituie o barieră
juridică politică şi morală împotriva războiului
numai dacă era completată printr-o reducere
efectivă a armamentelor. Dacă această barieră
era deschisă pentru cursa înarmărilor şi pentru
competiţiile de forţă, atunci cele trei pacte nu
reprezentau nici o garanţie eficace, susţinea
răspunsul italian39•
In viziunea Italiei, "ideea de securitate",
luată în sensul său absolut, determina "ideea
necesităţii armamentelor, iar armamentele au
determinat, întotdeauna, în toate timpurile,
îngrijorarea, suspiciunea, starea de insecuritate
a tuturor şi a fiecăruia, mentalitatea de primej
die şi de provocare, spiritul de război " .
Guvernul fascist îi răspundea Franţei că, dacă
într-adevăr scopul ultim al planului său de
Uniune Federală Europeană era înfăptuirea
unei mai strânse cooperări între naţiunile
Europei, atunci trebuia să rezolve înainte de
toate problema reducerii generale a arma
mentelor. Iar Memorandumul francez nu a for
mulat principiul dezarmării nici în mod expres,
nici în mod incidental. Guvernul Italiei consi
dera că dezarmarea trebuia să constituie "punc
tul de plecare fundamental " pentru soluţionarea
integrală a problemei securităţii şi pentru con
struirea Uniunii Federale Europene40•
Acesta a fost răspunsul oficial al guvernului
Italiei la Memorandumul Briand, trimis guver
nului Franţei. Dar Mussolini a criticat acest
document redactat de Grandi, considerând că
tonul său era insuficient de antifrancez, de
antipacifist şi de antieuropean. Mussolini i-a
sugerat chiar lui Grandi să nu participe la
Adunarea Generală a Societăţii Naţiunilor de
la Geneva din septembrie 1930 şi la Conferinţa
europeană ce urma să se desfăşoare în acelaşi

perioada lucrărilor Consiliului Ligii Naţiunilor
şi să nu ia deloc cuvântul. Astfel, scria el, Briand
trebuia "lăsat să se zbată ca un peşte în plasa
Paneuropei, plasă pe care Anglia o va scoate
din apă pentru a omorî acest peşte într-una
di�tre atât de numeroasele comisii geneveze"41•
Intr-adevăr, Italia a fost reprezentantă la
Adunarea Generală a Ligii Naţiunilor din sep
tembrie 1930 de către ministrul său de externe,
Dino Grandi, care însă a tăcut tot timpul şi a
părăsit Geneva înainte de terminarea
lucrărilor. A fost o greşeală criticată de presa
internaţională, critică ce 1-a iritat apoi pe
Mussolini. La Geneva, Grandi a tăcut în vreme
ce reprezentanţii celorlalte ţări aşteptau discur
sul său ca pe o dezvoltare logică a politicii
externe a Italiei după Conferinţa de la Londra.
Dar Gandi ştia că un astfel de discurs I-ar fi iri
tat pe Mussolini. De aceea, Grandi a decis să se
întoarcă mai repede la Roma, unde a fost pri
mit cu răceală de Mussolini. Numeroşi colabo
ratori ai dictatorului 1-a criticat pe Grandi pen
tru răspunsul Italiei la Memorandumul Briand
şi pentru politica sa pacifistă şi favorabilă Ligii
Naţiunilor, afirmând că această politică "ruina
elanul războinic al cămăşilor negre" fasciste. Ei
spuneau că Mussolini era nemulţumit, îl
acuzau pe Grandi de trădare şi cereau demisia
lui din funcţia de ministru de externe42•
Şocat din nou de aceste reacţii, Grandi i-a
cerut lui Mussolini să indice clar şi precis linia
de politică externă a Italiei, pe care să o urmeze
ministrul de externe. Grandi era dispus să
urmeze orice linie, fie pacifistă, fie războinică,
fie oricare alta, numai să fie sigur de aprobarea
lui Mussolini. Sugestia lui Grandi era ca Italia
să profite de Liga Naţiunilor pentru a da lovi
turi dure Franţei. Dar dacă aceasta era politica
guvernului de la Roma, atunci acest guvern tre
buia să permită reprezentantului trimis de el ia
Geneva să folosească limbajul specific Ligii
Naţiunilor, chiar dacă fasciştii nu agreau acest
limbaj . În problema dezarmării, Italia putea să
demonstreze contradicţiile politicii franceze şi
să denunţe Franţa în faţa Europei. Astfel, Italia
putea să se plaseze în fruntea statelor europene
care se opuneau sistemului francez de alianţe.
Mussolini i-a răspuns că el aproba linia politică
a lui Grandi şi îl încuraja să o continue, că nu
i-a reproşat nimic. Mussolini şi-a dat seama că

elichdâmlu-le d rep t

a greşit şi i-a dat în acel moment mână l iberă
ministrului său. Dar Grandi se îndoia de buna
credinţă a şefului său de guvern. Pe viitor. totul
se va desfăşura ca şi pănă atunci: după ce a
aprobat politica lui Grandi, Mussolini îşi va

L i rn p,

d i c l a loml

rascisl

"logoree pacifistă". Prin urmare, Urandi a afir

mat în scris că Adunarea din sep tembrie 1930
avea o importan�ă redusă �i că d insu�i
intentiona să nu rămână la Geneva decăt în
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exprima din nou nemulţumirea. Dictatorul fas

Ligii Naţiunilor ca la Comisia de Studiu pentru

cist nu avea încredere în acţiunea diplomatică,
ci doar în " legea prestigiului direct", lege care
nu putea fi valabilă decât în timp de război. Dar

economice,

Uniunea Europeană să se discute probleme
să

nu

se

abordeze

nici

relaţiei dintre Comisie şi Liga Naţiunilor.

Italia nu avea forţa economico-militară de a

declanşa un război. La

dar

chestiunea invitării Rusiei şi Turciei, nici cea a

în

Briand dorea dezvoltarea Comisiei Europene

faţa Marelui Consiliul Fascist, Grandi a expus

sub influenţa franceză şi autonom faţă de Liga

2

octombrie

1930,

liniile generale ale politicii externe a Italiei,

Naţiunilor. Acţiunea lui Briand a fost torpilată

privind Liga Naţiunilor, Tratatul de la Locarno,

de Grandi, care a cerut energic de la început

dezarmarea şi Uniunea Europeană, susţi

tocmai admiterea Rusiei şi Turciei. Germania şi

nându-şi propriile concepţii împotriva acuzaţi

Marea Britanie au părăsit înţelegerea cu

Hor de pacifism, locarnism, dezarmism şi

Franţa şi i s-au alăturat Italiei. Franţa a fost

europeism•3•
Pe linia răspunsului său din 4 iulie

constrânsă să cedeze, ajungându-se la o soluţie

1930

la

de compromis prin care Rusia şi Turcia au fost

Memorandumul Briand, Italia a continuat, în

invitate în Comisie. Cele două ţări au acceptat.
În ciuda acestui succes, Mussolini i-a ordo

toamna aceluiaşi an,

să solicite insistent

nat lui Grandi să nu participe la o nouă şedinţă

invitarea URSS şi a Turciei la dezbaterile
privind Uniunea Europeană.

Ca

a

şi Italia, cele

Comisiei

de

Studiu

1931.

pentru Uniunea
Î n lipsa Italiei, a

două state considerau că Planul Briand era

Europeană, în martie

contrar intereselor lor şi ameninţa pacea, cu
atât mai mult cu cât Franţa era campioana
politicii antisovietice şi antiturceşti. Î n cursul

fost schimbată ordinea de zi a şedinţei, astfel
încât Turcia, din raţiuni de demnitate naţio

întâlnirii lor de la Milano din

nală, a refuzat o invitaţie care figura doar la al
treilea aliniat al ordinii de zi. În demersurile

spus lui Grandi că Franţa capitalistă şi mili

că Italia şi Germania se retrăgeau din Comisie

taristă reprezenta adevăratul pericol la adresa

dacă nu erau admise Rusia şi Turcia. Cele două

păcii europene şi că URSS dorea să se apropie
de ţările care contestau Planul Briand. Î n

ţări au fost invitate la sesiunea din mai

26 noiembrie
1920, ministrul de externe sovietic, Litvinov, i-a

sale ulterioare, Grandi era pregătit să ameninţe

1931

a

influenţa la Liga Naţiunilor, şi prin urmare

Comisiei, fără ca Grandi să ajungă să-şi for
muleze ameninţarea•s.
În martie 1931 a intervenit acordul austro

dorea să creeze Uniunea Federală Europeană

german de uniune vamală, determinând reacţii

opinia lui Litvinov, Franţa îşi pierdea treptat

ca instrument prin care să controleze Liga

foarte negative atât din partea Italiei, cât şi a

Naţiunilor. Litvinov dorea ca URSS să parti

Franţei. Italia se temea de un Anschluss şi con

cipe la dezbaterile privind Uniunea Europeană,

sidera că Austria îşi încălca loialitatea faţă de

deşi această opţiune nu întrunea unanimitatea

guvernul Mussolini. Italia a respins vehement
acordul austro-german, dar nu dorea să se ală

la Moscova. Grandi a cerut URSS şi Thrciei să
declare că acceptă invitaţia de a participa la

ture Franţei în acest sens. Grandi dorea o cale

aceste dezbateri, pentru ca Italia să susţină par

italiană, diferită de cea franceză şi de cea ger

ticiparea lor. Italia s-a înţeles cu Germania ca
ambele să insiste pentru participarea URSS şi

mană. El a respins atât planul german, cât şi pe
cel francez, şi a propus un plan italian, pe care

Thrciei la dezbateri...

însă Italia nu avea forţa economică să îl susţină.

Pe Mussolini nici nu îl interesa acest plan. Prin

Italia, reprezentantă de Grandi, a participat
la lucrările Comisiei de Studiu pentru Uniunea
Europeană din ianuarie

1931

urmare, Italia nu a putut întreprinde o acţiune
economică şi politică pentru a-şi crea o sferă de

de la Geneva, cu

scopul de a sabota Planul Briand. Aici Grandi

influenţă în Europa dunăreană. Italia s-a văzut
constrânsă să se limiteze doar la rolul de spec

a repurtat un mare succes. Discursurile sale din
1 6 şi 17 ianuarie 1931, în care susţinea

tator în faţa confruntări între Franţa şi Germania

admiterea Rusiei şi Thrciei

pentru influenţa în zona dunăreană46•

şi subordonarea

Af;auar, Dino Grandi a eşuat în tentativa sa

Uniunii Europene faţă de Societatea Naţiu
nilor, au fost foarte apreciate de M usso lini cu
atât mai mult cu cât au fost ţinute în limba ita
liană pentru prima datA la un for interna ţional .
Grandi 1-a înfrânt dip loma t ic pe Briand.
Ministrul de externe al Franţei ajunsese Ia un
acord cu Anglia, Germania şi cu Secretaria tu l
,

de a face

din Italia factorul determinant în

competiţia franco-gcrmană. Italia a colaborat
cu Germania în p robl eme le Uniunii Europene
şi egalităţii în drepturi intre statele învinse şi
cele învingătoare

(în Primul Război Mondial).
Dar această colaborare a fost stupală de tenta-
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tiva germană de Anschluss. Italia a fost nevoită
să se alăture Franţei în lupta împotriva
Germaniei, pentru a slava interesele italiene în
Europa dunăreană. Franţa obţinea sprijinul
Italiei pentru salvgardarea Austriei, fără con
trapartidă. Pentru interesele Italiei, influenţa
Germaniei în Europa dunăreană era mai peri
culoasă decât influenţa Franţei. Victoriile
diplomatice, pe care Grandi credea că le-a
obţinut asupra Franţei în 1930, au rămas fără
consecinţe practice pentru Italia. Crizele ciclice
în relaţiile dintre Mussolini şi Grandi, care

creau două imagini diferite ale politicii externe
a Italiei, au dus inevitabil la ruptură. În iulie
1932, Mussolini şi-a asumat din nou personal şi
funcţia de ministru de externe47•
În concluzie, politica externă imperialist
naţionalistă şi revizionistă dusă de Italia,
Ungaria şi Germania au determinat răspun
surile lor negative la Planul Briand de Uniune
Europeană. Alături de Imperiul Britanic, cele
trei ţări revizioniste au cauzat eşecul acestei
prime tentative guvernamentale de integrare
europeană.
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Abstract

The Reactions ofHorthy's Hungary and Mussolini's Italy
to the Briand Plan of European Union
1he official responses ofHonhy's Hungary and Mussolinls ltaly, to the Briand PIDn ofEuropean Union (1930) were negatives,
apressing their poliJics of revision of 1919-1920 Peace Treaties and ofthe borders juridically consecroted by them. Comparatively,
Romania's response suppot1ed the creation ofthe European Union with the maintenance ofthe aisting borders.
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ASPECTE PRIVIND APLICAREA REFORMEI MONETARE
DIN 1947 ÎN JUDEŢUL MUREŞ
După al Doilea Război Mondial, Europa de
Est a căzut în sfera de influenţă sovietică şi a
cunoscut un proces de sovietizare. Conform
formulei consacrate a lui Setton-Watson, în
România instaurarea puterii comuniste s-a
desfăşurat în perioada 1944-1947 în trei etape
succesive: coaliţia reală (BND), coaliţia fictivă
(FND, BPD) şi partidul unic concomitent cu
eforturile de preluare a controlului asupra
economiei naţionale1•
În anul 1947 România ajunsese o ţară fali
mentară din cauza efortului de război a
despăgubirilor plătite URSS-ului, a agitaţiei
politice ce a dezorganizat producţia. În 19461947 cheltuielile bugetare au fost de 10 ori mai
mari decât veniturile. Inflaţia a atins cote
nemaiîntâlnite2• În cazul concret al judeţului
Mureş, trupele sovietice au continuat să
staţioneze şi să se comporte ca într-o ţară ocu
pată, săvârşind o serie de abuzuri: rechiziţii,
jafuri, violurP. Seceta din 1946 a lovit şi în
judeţul Mureş, astfel încât documentele de par
tid constau foametea în anumite plăşi situate în
zone geografice mai defavorizate. Judeţul
Mureş trebuia să plătească cote de cereale la
nivelul judeţelor mult mai dezvoltate din
Banat. Sărăcia era atât de mare, încât politi
cianul ţărănist Ion Bozdog a fost denunţat în
presă ca duşman al poporului, pentru că Ia un
control, autorităţile au descoperit la domiciliul
său "uriaşa" cantitate de 35 kg de zahăr. Piaţa
neagră era înfloritoare, dar ceea ce într-o
economie de piaţă se numeşte adaos comercial
şi preţ de piaţă, comuniştii numeau speculă.
Cei care făceau comerţ firesc, liber, erau acu
zaţi că fac speculă Ia piaţa neagră. În mod
bizar, guvernul nu arunca vina pe situaţia reală,
nici pe propria incompetenţă, ci găsea ţapi
ispăşitori în regimul burghez trecut şi în aşa
zişii speculanţi4•
Autorităţile comuniste făceau razii în pieţe,
îi prindeau pe speculanţi şi îi plimbau prin Tg.
Mureş cu plancarde atâmate de gât, după care
îi dădeau pe mâna justiţiei. Judecătorii, care
respectau legea şi nu îi condamnau pe specu
lanţi, erau la rândul lor înlăturaţi de comuniştP.
Reforma monetară pregătită în secret timp

Reforma s-a derulat rapid în decurs de numai o
săptămână 14-21 august 1947. Ca expresie a
confundării partidului unic cu statul, prefig
urând regimul totalitar, Comitetul Judeţean de
Partid Mureş a delegat în fiecare comisie de
schimb câte "un tovarăş de încredere" care să
supravegheze întregul proces6•
Scopul proclamat al reformei monetare a
fost asigurarea stabilizării leului, relansarea
economică, o lovitură decisivă dată speculei şi
speculanţilor, prosperitatea " maselor largi
populare" . În realitate reforma a realizat un
prim atentat Ia proprietatea tuturor cetăţenilor
ţării. Vor urma naţionalizările firmelor şi
caselor, apoi colectivizarea.
Aplicând "Hotărârea Comisiunii Ministe
riale pentru redresarea economiei şi stabi
lizarea monetară " , puterea comunistă din
judeţul Mureş a urmărit retragerea şi interzi
cerea monedelor şi bancnotelor emise până la
14 august 1947 şi schimbarea lor cu noile
monede7•
Jaful practicat de puterea comunistă a con
stat în faptul că nu au fost schimbaţi toţi banii
oamenilor, ci numai o cotă-parte fixată dife
renţiat de la o categorie socială Ia alta. Econo
miile populaţiei, depuse Ia băncile particulare
şi de stat, au fost blocate. Ţăranii au fost
favorizaţi întrucâtva prin faptul că puteau
schimba o sumă de cel mult 5 milioane de lei
vechi pe cap de familie, iar muncitorii puteau
să schimbe maximum 3 milioane de Iei vechi.
Toţi cei care locuiau Ia ţară erau asimilaţi agri
cultorilor. Orfanii şi văduvele de război puteau
schimba tot 3 milioane de Iei vechi. Militarii
schimbau numai 1,5 milioane de Iei vechi.
Peste aceste cote populaţia rămânea cu leii
vechi în buzunar, fără a-i putea folosi şi tre
buind să-i predea ca pe nişte hârtii fără valoare.
Cursul de schimb a fost de 20000 de lei vechi
pentru 1 Ieu nou. Cursul de schimb al leului
nou faţă de dolar era de 150 de lei noi pentru 1
dolar american.
La sediile comisiilor de schimb pe întreg
teritoriul judeţului, comuniştii au organizat
adunări de propagandă şi de lămurire a oame
nilor privind foloasele stabilizării, capaci tând in

innelungat, a fost an u n ! a l ă pc neaşteptate. con
s t i t u ind o surpriză pcntm populalia judclului.

acest scop liderii de opinie, i n tc.::l ectuali şi
prcoli de toate confesiunilt:. În special, căutau
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mai mică. Diferenţa rezultată era însuşită de
membrii comisiei. Activistul comunist delegat
pe lângă comisie, a denunţat această faptă la
Comitetul Judeţean al PCR. Imediat au sosit la
faţa locului doi membri ai Comitetului
Judeţean, Dăscălescu şi Benke, împreună cu
comandantul Legiunii de Jandarmi, Bosăn
ceanu, care i-au arestat pe membrii comisiei,
organizând o nouă comisie11•
În comuna Band unii oameni mai înstăriţi au
vrut să schimbe cu cei nevoiaşi banii lor, plătind
pentru fiecare milion de lei vechi câte 5 lei noi.
Comuniştii au arestat 5 persoane, între care şi
preotul din Band, Viscrean Eroftei, care au
încercat acest lucru. Comuniştii au organizat
adunări de lămurire cu ajutorul a doi preoţi din
satele vecine. Pentru fapte similare au fost
arestaţi 4 cetăţeni din Grebenişul de Câmpie:
Aurel Cosma, Dragomir Petru, Santa Ioan şi
Islay Alexandru12•
Activistul comunist Vaida Alexandru, de la
centrul de schimb Hodrui (de care ţineau satele
Glodeni, Moişa, Dumbrăvioara), raporta că la
dispoziţia sa a stat întreaga comisie, în care îi
cooptase şi pe preoţii reforrnaţi şi greco-catoli
ci. El a luat la cercetări împreună cu poliţia pe
toate persoanele suspecte. El însuşi a fost
inspectat din partea Comitetului Judeţean de
către tovarăşii Cherecheş, Rigo şi Orban13•
Ca efecte ale stabilizării monetare în judeţul
Mureş, documentele comuniste consemnau:
lipsa banilor în circuitul comercial; pauperi
zarea claselor mijlocii; nemulţumiri în rândul
acestora; zvonuri defavorabile puterii; nece
sitatea întăririi propagandei şi a creşterii
producţiei pentru menţinerea stabilizării
monetare; şi în general creşterea influenţei
partidului şi înăsprirea terorii împotriva opo
nenţilor săi1'.

să-i lămurească pe cei mai săraci, care aveau
sume mai mici decât limita la care erau îndrep
tăţiţi, să nu schimbe şi banii celor mai înstăriţi,
care îi rugau să facă acest lucru pentru ei8•
Conştienţi de atmosfera de nemulţumire
contra stabilizării, comuniştii au declanşat
" lupta de clasă atât pe teren politic cât şi pe
teren economic" prin teroare. Conform
instrucţiunilor de la Comitetul Judeţean de
Partid, au fost organizate adunări de lămurire
în uzine, plăşi şi comune, unde conducerea era
în mâna comuniştilor. În restul locurilor nu au
fost organizate adunări. În sate au fost trimise
grupuri de muncitori " care în colaborare cu
autorităţile să distrugă fără nici o milă orice
manifestaţie duşmănoasă" . Fiecare organizaţie
de partid a ţinut o legătură strânsă cu
Comitetul Judeţean, făcându-i acestuia
rapoarte telefonice, "chiar dacă nu s-a întâm
plat nimic excepţional" . Prin Tg. Mureş şi prin
celelalte oraşe ale judeţului, grupurile de
îndrumători în autocamioane purtau plancarde
şi strigau lozinci "pentru a crea o atmosferă
sănătoasă"•. Lozincile, utilizate în cadrul aces
tei popagande atât de intense, erau concepute
într-un limbaj de lemn specific proletcultist:
"
"Leul la stabilizare/ Speculanţii la răcoare ;
Leul
bun
produse
multe/
Trai
mai
bun
ne
va
"
aduce", "Trăiască stabilizarea în folosul
poporului! " ; " Să împiedicăm pe speculanţi de a
înfometa poporul " ; "Trăiască PCR, iniţiatorul
stabilizării " 10•
Un caz special îl prezintă centrul de schimb
monetar din Sântana, unde comisia, avându-1
ca preşedinte pe notarul local Almăşeanu, a
încercat să ocolească instrucţiunile oficiale.
Membrii comisiei scriau în registre suma maxi
mă pe care fiecare cetăţean avea dreptul să o
schimbe, chiar dacă cetăţeanul schimba o sumă

Note
Rapoarte ale Comitetului Judeţean de Partid Mureş
către CC al PCR.
5. Ibidem.
6. Ibidem, dos. 37, f. 23-26.
7. Ibidem.
8. Ibidem, f. 29-30.
9. Ibidem
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1866-1947, Bucureşti, 1996, p. 533-581; FLORIN
CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului român,
Bucureşti, 1997, p. 434-483.

10. Ibidem, r. 55 ..
1 1 . Ibidem, f. 2
12. Ibidem, f. 6; vezi şi Ardealul Nou, "" 11, nr. 88 din 24
august 1 944, p. 3.
13. Direcţia Jmlc�cauii Mureş a Arhivelor Nation,.le, loc.
cit., f. 1 2.

2. GHITĂ IONESCU, Comunismul în Romflnia, Bucu reşti,
1994, p. 166-1 69.
3. Dircqiu Judeţean;; Mureş a Arhivelor Naţionlllc, fund
nr. 411, Prcfccturu J udeţului Murcş, dos 1, f. 2!1, 31, 80-81,
Rapoarte ale Legiuni! de Jamlann.i Mureş către Prcfectur.l.
4. Ibidem, fond nr. 2, PCR, Com itetu l Judctcllil de Partid
Murcş, dos 15, f. 71 -72, 76-77, 102, 108, 1 47- 1 49;

14. lhillem, f. 23-30, 147.

226

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Aspecte privind aplicarea reformei monetare din 1947 în judeţul Mureş
Abstract

The monetary reform from 1947 in the Mures county
In august 1947, the communist power from Romania made a monetary reform, with the aim to pass over the economic crisis
and to consolidate his control over national economy. In the county ofMures, as in other regions of the country, the monetary
reform was made into an atmosphere of terror and intensive propaganda. The consequence of this reform was the pauperization
ofpopulation.

prof. Maria Costea,

Tg. Mureş
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ŞEMATISMUL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
A COVASNEI ŞI HARGHITEI*
deznaţionalizare a comunităţilor parohiale
româneşti, iar 25 au fost distruse în anii 19401944, în timpul ocupaţiei fasciste ungare. În
afara celor 32 biserici a căror dispariţie este
atestată documentar potrivit tradiţiei sau unor
ipoteze există încă multe biserici foste orto
doxe, care astăzi aparţin altor culte.
Biserica unitariană din Chichiş, construită în
prima jumătate a sec. al XV-lea avea iniţial o
absidă circulară în stil bizantin, cu altarul ori
entat spre răsărit. Numai în cursul sec. al XVI
lea când biserica a devnit protestantă, s-a făcut
transformarea ei în stil gotic. În tradiţia locală
românească se spune că biserica reformată din
Cemat a fost o veche biserică ortodoxă, care ar
fi dăinuit până în anul 1560, când a trecut la
calvini.
La biserica unitariană din Chilieni, cu ocazia
executării lucrărilor de restaurare, sub straturile
succesive de tencuială s-a găsit pictura origi
nală de factură bizantină, iar într-o nişă obiecte
de cult ortodoxe. Despre biserica romana
catolică din Ghelinţa, valoros monument de
artă din sec. al XIII-lea (aflată pe lista monu
mentelor UNESCO), exista puncte de vdere că
ea a fost Ia origine românească. În acest sens
Silviu Dragomir, dovedeşte în 1932 că peste
stratul iniţial al picturii au fost aplicate alte
straturi de pictură şi tencuială, iar Kos Karoly,
afirma că biserica a fost ridicată în sec. al XV
lea şi restaurată în sec. al XVIII-lea, iar ca pro
prietari menţionează pe " secuii greco-catolici
un�uri" .
In legătură cu bisericile dărârnate, nici unul
din motivele invocate de reprezentanţii de ieri
şi de astăzi ai comunităţilor maghiare din loca
lităţile respective (răzbunarea " umilinţelor"
suportate în anii " stăpânirii româneşti " , parti
ciparea " forţată" a cetăţenilor maghiari la ridi
carea bisericilor respective ş.a.) nu pot scuza
aceste acte de maximă intoleranţă. După cum
se ştie acţiunea a fost dispusă de către contele
Teleki, prim ministru al Ungariei şi urmărea
"
" curăţirea satelor secuieşti de bisericile
"
"valahilor construite în stil bizantin. De

Pentru istoria Bisericii Ortodoxe, şema
tismul constituie un izvor important de infor
maţii. Conform şematismului actualizat pentru
lucrarea " Romanii din Covasna şi Harghita.
Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură", aflată în pre
gătire pentru tipar la Editura " Grai romanesc" ,
în anul 2001, în Episcopia Ortodoxă a Covasnei
şi Harghitei, există 145 de biserici şi capele
ortodoxe (dintre acestea 9 sunt în construcţie),
din care 78 în protopopiatul Sf. Gheorghe şi 67
în protopopiatul Miercurea Ciuc. După anul
construcţiei, acestea se grupează astfel: în sec.
XVII şi XVIII -16 (11% din total); în secolul al
XIX-lea 38 (26% ), iar în sec. XX 90 (63% ).
Din cele 90 de biserici construite sau aflate în
construcţie în sec. XX 46 au fost înălţate între
anii 1900-1940 (majoritatea după Marea
Unire), 17 între anii 1945-1989 (majoritatea în
judeţul Covasna: Ariuşd, Brădet, Ciumani,
Floroaia Mare, Lădăuţi, Ojdula, Podu Olt,
Sărmaş, Sf. Gheorghe (catedrala), Zăbrătău,
iar în judeţul Harghita: Bălan, Capu Corbului,
Ciceu şi paraclisul de Ia Mânăstirea Topliţa, iar
un număr de 31 de biserici şi capele ortodoxe
au fost construite după înfiinţarea Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, cu sprijinul
nemijlocit al P.S. Ioan Selejan.
Aproape jumătate din bisericile existente
( 46%) au fost înălţate pe locul celor vechi.
Doar 21 de biserici (15%) sunt de lemn,
majoritatea din rândul vechilor lăcaşuri de cult,
care au rezistat vitregiilor timpului. Din şema
tism rezultă consecinţele benefice pentru
comunităţile româneşti a decretului de tole
ranţă religioasă adoptat de Iosif al II-lea, în
1783, concretizate în " explozia" de biserici din
zid construite în anii următori.
Din totalul bisericilor existente, numai 72
sunt pictate. Dintre acestea 18 au fost pictate
până în 1940, 37 (peste jumătate) între anii
1945-1989, şi 17 după 1994.
O pagină dureroasă din istoria bisericilor
româneşti din Covasna şi Harghita o reprezin
tă cele 57 de biserici dispărute de-a lungul tim
pului, după diminuarea până la dispariţie prin
-

,

*Din lucrarl'a

j

Violeta Piilrun el;

"Românii din Covasnu şi Tlargllita. Istoric. Biserică. Şcoală. Cultură. " de Ioan Lăclltuşu,
in pregătire pentru tipar la Editura Grai Românesc, Miercurc� Ciuc, 2002.
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IOAN l..AcAruşu-VIOLETA PATRUNJEL
menţionat că toate bisericile dărâmate
samavolnic în anii 1940-1944, erau construite în
centrul satelor (fapt ce nu a putut fi acceptat de

cei obişnuiţi ca modestele biserici ale
românilor să se afle amplsate la marginea
aşezărilor "secuieşti" .

A. Protopopiatul Ortodox Sfântu-Gheorghe
1. Biserici existente

1. Aita Mare - bis. "Sf. Gheorghe" - anul cons
trucţiei (în continuare: a.c.) 1937, pictată de
P. Gaşpar (1999) şi bis. " Sf. Nicolae " - a.c.
1866; pr. Mihăilescu Alin Marius, cântăreţ
bisericesc Hora Ioan.
2. Aita Medie - bis. " Sf. Gheorghe " - a.c. 1903
(înlocuind pe cea veche), pictată de Petre
Schipor (1999), pr. administrator Mihăilescu
Alin Marius.
3. Aita Seacă - bis. " Sf. Simeon Stâlpnicul" a.c.1928 (înlocund pe cea veche), pr. admin
istrator Tomozei Gheorghe; filia Valea
Zălanului, bis. " Buna Vestire " - a.c. 1893.
4. Araci - bis. " Sf. Dumitru " - a.c. 1964
(înlocuind pe cea veche), avariată de
cutremur, capelă amenajată în fostă casă
culturală - 1910, pr. Fărcaş Iuliu, cântăreţ
bis. Pleşa Ioan.
5. Arcuş - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1998 (înlocu
ind pe cea veche), se pictează de către Vasile
Silaghi, pr. Cucu Dorin Vasile; fiiii Valea
Crişului, Zoltan, Calnic.
6. Ariuşd - bis. ,,Adormirea Maicii Domnului " 
a.c. 1960 (înlocuind pe cea veche), pr. Todor
Octavian Gheorghe, cântăreţ bisericesc
Barbu Ioan.
7. Acriş - capela " Prea Cuviosul Onufrie " - a.c.
2000, biserică nouă în construcţie, pr. Lihor
Claudiu,
8. Baraolt - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavril" - a.c. 1932 (înlocuind pe cea veche),
pictată de pr. Ioan Cucu ( 1977) şi bis. " Sf.
Trei Ierarhi " - a.c. 1939, pr. Lazăr Adrian;
9. Barcani - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1896, pic
tată de Ştefan Chioreanu (1975), pr. Radu
Gheorghe, cântăreţ bisericesc Bocârnea
Pavel.
10. Băcel - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1889, pictată
de Toma Condrea şi iconostasul de Iosif
Vasu (1979), pr. Răţulea Gheorghe, cântăreţ
bis. Iuga Ioan.

12. Belin bis. ,.Adormirea Maicii Domnului" 
a.c. 1776 (înlocuind pe cea veche) şi bis.
·
"
Î
" nălţarea Sfintei Cruci , 1948; pr. Ioan
Roman, cântăreţ bisericesc Hora Virgil; filia
Belin-Vale.
13. Bicfalău - bis. " Sf. Ap. Petru şi Pavel" - a.c.
1936 (înlocuind pe cea veche), pictată 1937
de N. Anghelescu; pr. - vacant.
14. Bixad - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1835 (înlocu
ind pe cea veche) şi bis. " Sf. Dumitru " - a.c.
1939, pictată în 1939 de Costin Petrescu; pr.
administrator Gheorghe Pop.
15. Brădet - bis. " Naşterea Maicii Domnului " 
a.c. 1945, pictată de Dumitru Brăiescu, pr.
Minea Sorin, cântăreţ bisericesc Popica
Constantin.
16. Breţcu - bis. " Sf. Nicolae " - a.c.1783 (înlo
cuind pe cea veche), pictură veche în frescă,
preot Mircea Florin Ciobanu, cântăreţ bis.
Alexandru Vlej, fiiii: Oituz, Lemnia, Mereni,
Lutoasa, Cărpineni, Belani.
17. Boroşneu Mare - fără biserică (cele două
biserici româneşti au dispărut după 1940),
pr. - vacant.
18. Cernatul de Jos - bis. " Sf. Gheorghe " - a.c.
1782 (înlocuind pe cea veche), pr. Velimiro
vici Ioan. fiiii: Moacşa, Dalnic, Albiş,
Pădure ni.
19. Chichiş - bis. - a.c. sec. XVIII, biserică de
lemn şi bis. " Sf. Treime " 1940, pictată în 1948
de N. Anghelescu (pictura refăcută în anul
2001 de către Cezar Ivana şi Alexandra
Ognean din Bucureşti), pr. Ioan Gavrilă,
cântăreţ bis. Floroiu Gheorghe.
20. Căpeni - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1712, troiţă
pe locul bisericii dărâmate în toamna anului
1940, pr. administrator Adrian Lazăr; fiiii
Racoşul de Sus, Micloşoara.
21. Ciumernic, bis. " Sfinţii 40 de mucenici " a.c. 1956 (înlocuind o capelă), pictată în
-

1 956 de Iosif Vasu;

Băţanii Mari - b is. "SfGheorghe " - a c. 1900
(înlocuind pe cea veche), pr. Tomozei

11.

pt. Lupu Remus, cân

tăret bisericesc Murea Marcel Adrian.
22. Covasna - Vo i ne şt i , bis. " Sf. Nicolae " 1 794-1800 (înlocuind pe �:�:a veche), pictată

.

Gheorghe, cânt. bisericesc Niculina Nechita;

f"llla Uodoş, bis. " Sf Nicolae"
a.c. 1 932
(inlocuind pe cea veche); filia Bătanii M ici

de

-

Iosif

Vasu; biserică în construcţie, se

piclează de Vasile Munteanu, pr. Măciucă
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Ioan Ovidiu, cântăreţ bis. Săndulea
Dumitru. fiiii: Comandăo, biserică " Naşterea
Sf. Ioan Botezătorul" - a.c. 2000, de lemn,
Chiuruş, Pachia, Surcea.
23. Covasna staţiune, fără biserică (în perioa
da interbelică a existat o capelă), pr. vacant.
24. Dobârlău - bis. "Adormirea Maicii
Domnului " - a.c. 1795 (înlocuind pe cea
veche), pictată în 1965 de V. Precup; pr.
Băilă Gheorghe, cântăreţ bis. Gabriel
Neagu.
25. Dobolii de Jos - bis. " Sf. Dumitnt " - a.c.
1895 (înlocuind pe cea veche), pictată în
1994 de V. Munteanu; pr. Damian Viorel,
cânt. bis. Pleşa Nicoleta; fiiii Ilieni şi Sâncrai
26. Doboşeni - ruina bisericii dărâmată în
toamna anului 1940, conservată în 1998; pr.
vacant, fiiii: Talişoara, Brăduţ, Filia.
27. Ghelinţa - bis. " Sfântu Nicolae " - a.c. 1880
(înlocuind pe cea veche), de lemn, pr. Ilie
Vasile.
28. Floroaia Mare - bis. " Sfântu Gheorghe " 
a.c. 1959 pictată de P. Chichişeneanu; pr.
Petru Galonton, cântăreţ bisericesc Baciu
Nicolae.
29. Hăghig - bis. " Schimbarea la Faţă " - a.c.
1854 (înlocuind pe cea veche), pr. Dragoş
Eugen, cântăreţ bisericesc lstrate Ioan.
30. Herculian
ruina bisericii dărâmate în
toamna anului 1940, conservată în anul
1998; pr. vacant.
31. larăş - bis. Sf. ,,Arhangheli Mihail şi Gavril"
- a.c. 1932 (înlocuind pe cea veche), pictată
în 1938 de Csiki Janos, (pictură refăcută în
1997 de Bici Iuliu), pr. Vasilcoi Lucian.
32. Întorsura Buzăului 1 - bis. " Sf. Gheorghe "
- 1848 (înlocuind pe cea veche), pictată de
Iosif Vasu în 1954; biserica în construcţie, pr.
Popica Ciprian, cântăreţ Scoarţă Gheorghe.
33. Întorsura Buzăului II, pr. - vacant.
34. Lădăuţi bis. " Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril "
a.c. 1972, pictată în 1985 de C.
Savu; pr. Apafi Mihai jr; cântăreţ bis. Stroie
Constantin.
35. Lisnău - bis. " Sfinţii Apostoli Petnt şi Pavel "
a.c. 1813 şi bis. "Adormirea Maicii
Domnului " - a.c. 1913, pr. administr. Cucu
Dorin Vasile; filia Lisnău-Vale.
36. Lunea Mărcuş - biserică în construcţie, pr.
- Gheorghe Dorin Ciobanu, cântăreţ bis.
Ioan Pătrunjel.

38. Malnaş-Băi - bis. " Naşterea Maicii
Domnului " - a.c. 1993, pictată de Liviu
Dumbravă în 1993; pr. Gavril Todea; fiiii
Bodoc, Olteni, Zoltan, Malnaş Sat.
39. Mărcuş
bis. " Sf. Dumitnt " - a.c. 1864
(înlocuind pe cea veche), pictată în 1957 de
C. Nicolescu, pr. Bogdan Vasile, cântăreţ
bisericesc Comşa Gheorghe.
40. Mărtănuş
bis. ,,Adormirea Maicii
Domnului "
a.c. 1796 (înlocuind pe cea
veche), pr. Florin Ciobanu
41. Micfalău - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1878
(înlocuind pe cea veche), pictată de A
Cărămidă şi 1. Ciocan, pr. Gheorghe Pop,
cântăreş bis. Lucia Pop.
42. Ojdula - bis. " Sf. Ioan Botezătorul " - a.c.
1975 (înlocuind pe cea veche), pictată de Pr.
Plămădeală Nicolae în 1999, preot Iov
Moşuţ.
43. Ozon - bis. " Naşterea Maicii Domnului " 
a.c. 1830 (înlocuind pe cea veche), pictată în
1980 de M. Anuţei, pr. Nedelea Vasile, cân
tăreţ bisericesc Şosu Andrei.
44. Păpăuţi - bis. " Cuvioasa Paraschiva " - a.c.
1814, biserică din lemn şi biserica Cuvioasa
Paraschiva, 1936; pr. Raia Nuţă, cântăreţ
bisericesc Buţu Adrian.
45. Podu Olt - bis. " Înălţarea Domnului " - a.c.
1986, pictată în 1987 de V. Munteanu, pr.
Solovăstru Simion, cântăreţ bisericesc
Moldovan Gheorghe.
46. Sărămaş - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1964, pic
tată 1958 de 1. Vasu; pr. Cocârţă Adrian,
cântăreţ bis. Marin Nicolae
47. Sfântu Gheorghe 1 şi III - bis " Sf.
Gheorghe " şi " Sfântu Nicolae " - a.c.
1939-1983, pictată în 1983 de 1. Vasu şi
colaboratorii ce i-au urmat; preoţi: Cucu
Ioan şi Bujoreanu Corneliu, diacon Staicu
Ciprian Ioan, cântăreţi bisericeşti:, Pârvu
Sebastian-Lucian şi Coteaţă Cornelia. fiiii:
Ghidfalău, Coşeni şi Chilieni, biserica
"
" Naşterea Sf. Ioan Botezătorul - a.c. 2000,
pictată în anul 2000 de Vasile Silaghi.
48. Sfântu Gheorghe II - bis. " Sfântu Gheorghe "
- a.c. 1790 (înlocuind pe cea veche), pictată
în 1992 de V. Munteanu, pr. Hagiu Ioan
Oliviu, filia Ahgheluş
49. Sfântu-Gheorghe IV
biserică în cons
trucţie, pr. administrator Nicolae Floroiu;
Filia Câmpu Frumos.
50. Sita Buzăului - bis. ,,Adormirea Maicii
Domnului " - a.c. 1925 (înlocuind pc cea

-

-

-

-

-

-

-

-

:n. Lunea Ozunului - bis.

- a.c.

" Sf.

-

Vasile cel Mare "

1 997, pictală de Sorin Ap:m în 1 1JIJ9,

veche), pict<�ti'i în 1927 de D. Brăilescu, pr.

pr. adm i n istrator Vasile Nedelea.

Tohăncanu

Florin,
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51. Sântionlunca - bis. " Sfântu Nicolae " - a.c.
1928 (înlocuind pe cea veche), pictată în
1936 de H. Anghelescu; pr. Pozna David,
filie Comolău; troiţă pe locul bisericii dărâ
mate în toamna anului 1940.
52. Tg. Secuiesc 1 - bis. ,,Adormirea Maicii
Domnului " - a.c. 1754 (înlocuind pe cea
veche) , biserica " Pogorârea Duhului Sfânt " 
a.c. 2000, pr. Niţu Ştefan, cântăreţ bis. Mihai
Trufaşu; fJ.!ia Poian, bis. "Sfinţii Arhangheli
a.c. 1762, din lemn;
Mihail şi Gavriil "
Turia, Casinul Mic, Valea Scurtă, Cătălina,
Sânzieni, Lunga, Imeni, Estelnic, Mărcuşa.
53. Tg. Secuiesc II, pr. - vacant.
54. Valea Dobârlăului bis. " Sf. Constantin şi
Elena " a.c. 1979 de M. Anuţei, pr. luga
Gheorghe, cântăreţ bis. Mocanu Teodor.
55. Valea Mare - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil" - a.c. 1793 (înlocuind pe cea veche),
pictată de Marcel Codrescu (2000), pr.
Floroiu Nicolae, cântăreţ bisericesc Fumea
Zamfira; fiiii Pava, Tamaşfalău, l\lfalău,
Leţ, Dobolii de Sus, Boroşneul Mic,
Aninoasa.
56. Vâlcele - bis. " Sf. Teodor Stratilat " - a. c. 1843
(înlocuind pe cea veche); pr. Tamaş Ioan,
cânt. bis. Bucşa Iosif Marian. Filie: Hetea.

57. Vârghiş - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil " - a.c. 1814 din lemn, pr. administr.
Adrian Lazăr, cântăreţ bisericesc Popa Dan.
58. Zagon - bis. " Sf.Arhangheli Mihail şi
Gavriil " - a.c. 1814 (înlocuind pe cea veche),
din lemn, biserică în construcţie, pr. Hagiu
Nicolae, cântăreţ bis. Popa Dan.
59. Zăbala - bis. ,,Adormirea Maicii Domnului " 
a.c 1777 din lemn şi bis. Sfântu Ilie - a.c. 1943,
se pictează de către Petre Schipor, pr. Bercu
Ioan, cântăreţ bisericesc Bercu Ioan jr.
60. Zăbrătău - bis. " Sfânta Treime " - a.c.1955,
pictată în 1983 de V. Munteanu; pr. Urmă
Ioan, cântăreţ bisericesc Mitrofan Vasile;
filia Crasna.
61. Garnizoana Militară Sf. Ghorghe - capela
"
" Sf. Gheorghe - a.c. 1999, pr. militar Ioan
Cucu jr.
62. Mânăstirea Mărcuş bis. ,,Acoperământul
Maicii Domnului " şi " Sf. Români " - a.c.
1990; stareţă - monahia Comşa Serafima.
63. Mânăstirea Sita Buzăului - bis. " Schimbarea
la Faţă " - a.c. 1997; stareţă - vacant, preot
duhovnic, Gheorghe Trif
64. Mânăstirea Valea Mare - bis. " Naşterea Sf.
Ioan Botezătorul" a.c.1999. Stareţ ieromo
nah Avram Gheorghe.

-

-

-

-

-

II. Biserici dispărute şi dărâmate
a. Biserici dispărute

7. Ghidfalău - biserica ortodoxă menţionată în
documente în 1733 (preot Moise Boieru) şi
în 1762, la sfîrşitul sec. XVIII a devenit
greco-catolică. În 1872, "un vânt puternic a
distrus complect biserica românilor". De
atunci nu s-a mai ridicat altă biserică
românească.
8. Icafalău - la biserica " Sf. Ioan ", în 1794, slu
jea "popa Gheorghe" .
9. llieni - la biserica ortodoxă din localitate, în
anul 1733, slujea "popa Ştefan ". După tre
cerea la uniaţie, în 1882, credincioşii greco
catolici au ridicat biserica de lemn cu hramul
" Cuvioasa Paraschiva ", locaş care a existat
până în perioada interbelică.
10. Lemnia - la biserica ortodoxă din localitate,
în anul 1733, slujea preotul Dragomir. După
trecerea Ia uniaţie, în 1856, credincioşii
greco-catolici au construit o nouă biserică pe

1. Băţanii Mici - capela ortodoxă ridicată în
1926, exista încă în 1970.
2. Bodoc - la biserica ortodoxă din localitate,
în 1699, slujea "popa Kosztin ", iar în 1733,
"
"popa George . Nu se cunoaşte soarta ulte
rioară a acestei biserici.
3. Boroşneul Mic - biserica de lemn "foarte
mică şi sărăcăcioasă" (avea casă parohială şi
preot), a fost mutată în cătunul Valea Mare,
împreună cu majoritatea credincioşilor. În
Boroşneu Mic nu s-a mai ridicat altă biserică
ortodoxă.
4. Chilieni - vechea biserică ortodoxă este
menţionată şi în documente din sec. XIX.
5. Coşeni - despre fosta biserică greco-catolică,
aminteşte vechiul clopot cu inscripţie în
l imba m agh iară aflat până nu de mult în
clopotniţa d i n cimitirul satului, îm p reună cu
,

6.

locul celei vec h i O furtună din anul l 951î a
uislrus sti n t u l locaş, riimas din 1 940 fără
.

celălalt clopot donat în perioada interbelică,
de Scoala Normală din Brăila .
nnlnic - biserica ortodoxă cu hr amu l "Sf.
Gheorghe " este menţionată în documente în

preot şi credincioşi .

1 1. Leţ

biserica ortodoxă la care in 1733 slu
jea "popa neunit lona!;(;u", este amintită şi la
începutul sec. al XIX-lea.

anul l792.

-
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17. Thria - biserica ortodoxă este atestată de
documente la 1750 şi 1781 (când avea ca
preot interimar pe Bucur Stoicovici). În anul
181 1, credincioşii români, împreună cu bise
rica lor, au trecut la greco-catolici. Biserica
"
" Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil zidită în
1877, în anul 1960, a fost doborâtă de o fur
tună mare. La fel ca şi credincioşii de odini
oară, deznaţionalizaţi şi trecuţi la romano
catolici, clopotul fostului lăcaş de cult româ
nesc, aparţine azi bisericii catolice din sat.
18. Valea Crişului - în anul 1750, este consem
nat în documente preotul român din Valea
Crişului, iar în 1762, biserica ortodoxă. După
trecerea la uniaţie, în 1795, "popa Bucur"
este transferat Ia parohia din Lemnia. De
atunci nu se mai ştie nimic de soarta bisericii.
19. Zoltan
despre fosta biserică ortodoxă,
mărturiseşte un înscris de pe o Cazanie, din
1752.

12. Măgheruş - biserica ortodoxă a fost cti
torită în 1786 de negustorul braşovean
George Radu Leca.
13. Moacşa - biserica ortodoxă din sat, rămasă
fără credincioşi datorită vitregiilor vremii,
s-a dărmat în jurul anului 1870.
14. Micloşoara - altarul semicircular cu cornişă
poligonală, provenit de la o veche biserică
românească - aşa cum afirmă unii cercetători
- este înglobat în biserica romano-catolică.
15. Olteni - despre fosta biserică românească
vorbeşte o scrisoare a preotului Boier din
Olteni din 1813 adresată preotului ortodox
Streja din Glăjăria Malnaşului (Micfalău).
16. Sânzâieni - fosta biserică ortodoxă este
menţionată în anii 1733 (când slujea "popa
Andrei" ), 1750 şi 1762. Din păcate, şi în
acest caz, în anul 1772 "un vânt puternic a
distrus complect biserica românilor" .
Datorită scăderii numărului credincioşilor
ortodocşi, nu s-a mai ridicat altă biserică.

-

b. Bisericii distruse în anii 1940-1944, în timpul ocupaţiei fasciste ungare
1. Biserica ortodoxă din Biborţeni. Biserica a
fost construită în perioada 1935-1937.
Sfinţirea s-a făcut de către Mitropolitul
Nicolae Bălan, în prezenţa lui Nicolae Iorga,
a altor autorităţi judeţene şi locale. În toam
na anului 1940 a fost dărâmată, preotul
Hariton Eşeanu silit să părăsească locali
tatea, iar credincioşii au fost obligaţi să
treacă la confesiunea reformată. Pe locul
bisericii a fost amplasată o cârciumă.
2. Biserica ortodoxă din Boroşneul Mare. A
fost construită în perioada interbelică, însă
tragicele evenimente din 1940 a făcut ca
biserica să nu poată fi sfinţită. În septembrie
1940 a fost dărâmată până la nivelul feres
trelor. Ruinele acestei biserici, împreună cu
cele ale bisericii greco-catolice din localitate
au rezistat până în 1961, în timpul Regiunii
Autonome Maghiare, când au fost dărâmate
pentru "sistematizarea " centrului comunei.
3. Capela greco-catolică din Comandău. A fost
construită în perioada interbelică şi distrusă
în toamna anului 1940. (În 1999-2000, pen
tru credincioşii ortodocşi din localitate s-a
construit o biserică de lemn sfinţită de P.S.
Ioan Selejan).
4. Biserica ortodoxă din Căpeni. A fost cons
truită în 1937. În toamna anului 1940 a fost
dărâmată; împreună cu o troiţă amplasată în
centrul sa t u l u i .

siliţi să treacă la confesiuni de expresie
maghiară. (Prin grija Ligii cultural - creştine
"Andrei Şaguna" , în 1996, pe locul fostei
biserici a fost ridicată o cruce, sfinţită de
către P.S. Ioan Selejan). În localitate există
biserica veche, monument istoric de la 1712,
care a scăpat furiei din 1940.
5. Capela ortodoxă din Catalina. A fost cons
truită în 1939 şi dărâmată în toamna anului
1940, împreună cu clopotniţa şi cu troiţa de
lângă capelă.
6. Biserica ortodoxă din Doboşeni. A fost cons
truită între 1935-1937. După instalarea
administraţiei maghiare, noile autorităţi, cu
sprijinul militarilor horthyşti, au obligat
credincioşii ortodocşi să-şi dărâme propria
biserică. (După 1995 ruinele au fost curăţate
de tonele de gunoaie depozitate în decursul
anilor, şi aceste sfinte relicve au fost consol
idate şi conservate de catre P.S. Ioan Selejan).
7. Biserica ortodoxă din Filia. Construcţia bise
ricii a început în 1939, a ajuns în 1940 până
la centura de beton deasupra ferestrelor, iar
în septembrie 1940 noile autorităţi civile şi
militare ungare au ras de pe faţa pământului
clădirea neterminată a bisericii, iar credin
cioşii rămaşi fără preot au fost siliţi să treacă
la confesiunile de expresie maghiară.
8. Biserica ortodoxă din H�r�;,•!i�n. A fost

Preot u l Nicolae Colceriu a

fost izgoni t, i a r credincio�ii

construită şi pictată între 1935-1937, iar
sfinţirea ei a fost făcută de mitropol itu l

nrlndocşi au fost
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Nicolae Bălan. În decembrie 1940 a fost
dărâmată, iar ruinele au fost transformate în
groapa de gunoi a satului. (Prin grija P.S.
Ioan Selejan, ruinele sfintei biserici de odin
ioară au fost curăţate, consolidate şi prote
jate prin construirea unui acoperiş).
9. Biserica ortodoxă din Comolău, comuna
Reci. A fost construită între anii 1938-1940.
În toamna anului 1940 a fost dărâmată şi
arsă până la temelie, preotul Ioan Rauca a
fost izgonit din localitate, iar credincioşii au
fost siliţi să treacă la confesiunile maghiare.
(Din iniţiativa Ligii cultural-creştine "Andrei
Şaguna " în toamna anului 1997, a fost
înălţată o troiţă pe locul fostei biserici).
Terenul pe care fusese construită biserica a
fost atribuit pe baza Legii 18 unui localnic de
etnie maghiară.
10. Biserica ortodoxă din Racoşu de Sus. A fost
construită între anii 1934-1937 şi sfinţită de

către Mitropolitul Nicolae Bălan în 1937.
Biserica a fost distrusă în decembrie 1940.
Pe locul bisericii a fost ridicată o grădiniţă,
iar pe locul Sfăntului Altar a fost amplasat
atunci, ca semn suprem de profanare, un
W.C. Preotul Ilarie Căpâlnean a fost izgonit,
iar credincioşii trecuţi cu forţa la confesi
unile maghiare.
11. Biserica ortodoxă din Vârghiş. A fost cons
truită între anii 1935-1937 şi sfinţită de
Mitropolitul Nicolae Bălan. În septembrie
1940 a fost dărâmată până la temelie, preotul
Ioan Popa izgonit, iar credincioşii forţaţi să
treacă la confesiunile maghiare. (După 1990,
reprezentanţii români ai societăţii civile din
jud. Covasna, au solicitat Primăriei locale
autorizaţia pentru amplasarea unei troiţe pe
locul bisericii dărâmate, obţinând-o doar în
1999, după intervenţia românilor din dias
poră, fiind înălţată şi sfinţită în 8 iulie 2001).

B. Protopopiatul Ortodox Miercurea-Ciuc
1. Biserici existente

1. Barasău (comuna Corbu) - bis. " Naşterea
Maicii Domnului " - a.c. 1910, bis. de lemn,
pr. Constantin Curcă, cântăreţ bis. Cristinoi
Alexandru.
2. Băile Tuşnad - bis. ,,Adormirea Maicii
Domnului " - a.c. 1940, pictată de Profeta
Eugen în 1980, pr. Constantin Gane, cân
tăreţ bisericesc Marian Hogea; Fiiii,
Carpitus, Tuşnad Sat, Tuşnadul Nou.
3. Bălan 1 - bis. " Sf. Iorest şi Sava " - a.c. 1978,
pictată de Mihail Fordea 1985, pr. Panaite
Dimitrie, cântăreţ bisericesc monahia Maria
Moldovan.
4. Bălan 2 - bis. " Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului " - a.c. 1972, de lemn, pr. Teofil
Tecuschi.
5. Bilbor 1. - bis. " Sf. Aposoli Petru şi Pavel " 
a.c. 1937, pictată de C. Călinescu în 1974, pr.
Dumitru Apostu, cântăreţ bisericesc
Dumitru Ţifrea.
6. Bilbor 2 - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1800
(înlocuind pe cea veche), de lemn, pr. admi
nistrator Dumitru Apostu; filia Rechitiş
7. Borsec - bis. " Schimbarea la Faţă " - a.c.
1847, de lemn, noua biserică fiind Începută
în

1992), bis.de lemn (înlocuind pe cea veche
dinainte de 1700) ; filia Secuieni.
9. Capu-Corbului - " Înălţarea Sf. Cruci " - a.c.
1949, pictată de N. Belizarie şi Ioana Micu în
1956, pr. Druţă Ionel, cântăreţ bis. Lăbonţ
Petru, cu iconostas de la biserica de lemn dn
Borsec distrusă în toamna anului 1940.
10. Călimănel - bis. " Duminica tuturor Sfinţilor"
- a.c. 1994, se pictează de către Sorin Ioan
Apan, pr. Alexandru Filip, cântăreţ bis.
Veszpremi Tibor, filia: Vâgani - bis.
,Adormirea Maicii Domnului " - a.c. 1999,
bis. de lemn, pr. adm. Alexandru Filip.
1 1. Ciceu - bis. " Sf. Ap.Petru şi Pavel " - a.c. 1983
(înlocuind capela construită în 1934 )pictată
de Liviu Dumbravă în 1986, pr. Păncescu
Gh. Ionel, cântăreţ bis. Voşloban Claudiu;
filile Siculeni, Racu, Satu Nou.
12. Ciucsângeorgiu - biserica " Sf. Mucenic
Gheorghe " - a.c. 1840 (înlocuind pe cea
veche), pr. Dan Oancea; filile Armăşeni,
Ciobăniş, Egerrsek, Potiond.
13. Corbu - bis. " Pogorârea Duhului Sfânt " a.c. 1930 (înlocuind pe cea veche), pictată de
Antoni u V. .Zeiter, pr. Liviu Tepeş; capela
" Sf.

şi aflându-se acum în construcţie, pr.
Ciu pu dea n, cântăret bisericesc Crislina
Aglaia Ciupu dean .
Bodogaia - bis. " Sf. Nicolae" sau Sf. Arhan
1 999

8.

amplasată în cimitirul

14. Crăciuoel - Me rc şt i bis. " Sf. Apostoli Petru
şi Pavel" - din Crăciunel, a.c.1877, pr.

"

gheli Mihail şi Gavril " - a.c. 1700

Ioan Sta/pn icul "

satului.

N.

(reclădită în

administrator
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28. Livezi - bis. " Naşterea Maicii Domnului " 
a.c. 1910, pictată de Ioan Căzilă în 1970,
pr.Călin Suciu, cântăreţ bis. Gabor Dumitru.
29. Miercurea-Cioc 1 - bis ,Sf. Nicolae " - a.c.
1936, pictată de Dumitru Belizarie în 1936,
pr. Viorel Mihoc, cântăreţ bis. Viorica
Mihoc; filia Ciba
30. Miercurea-Cioc II - bis. " Sf. Ap. Petru şi
Pavel " - a.c. 1930, pr. Emil Pop, cântăreţ bis.
Adin Tifrea; filiile Harghita Băi, Şumuleu
Ciuc, Delniţa.
31. Odorheiu-Secuiesc 1 - bis. " Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena " - a.c. 1938, pictată de
Nicolae Bama, pr. Gheorghe Mareş, cân
tăreţ bis. Potlog Dumitru; filia Petecu - bis.
"
" Sf. Arhangheli - a.c. 1938, pr. administra
tor Gheorghe Mareş; filiile Feliceni, Forţeni,
Teleac, Dârjiu, Muşna.
32. Odorheiu-Secuiesc II - bis. " Schimbarea la
Faţă " a.c. 1938 (înlocuind pe cea veche),
pr. Pavel Puiu Mihai; filiile Dealu, Brădeşti,
Satu Mare, Tamoviţa, Sub Cetate.
33. Praid - bis. " Sf. Treime " - a.c. 1936
(înlocuind pe cea veche), pictată de Lau
renţiu Moldovan în 1939, pr. Simionca Ignat,
cântăreţ bis. Maria Simionca; filiile Ocna de
Jos, Ocna de Sus, Vârşag, Corund, Atia,
Atid, Crişeni, Lupeni, Bulgăreni.
34. Platoneşti - bis. ,.,Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul " - a.c. 1999, pictată de Teglaş
Petru în 1999, pr. Viorel Pop, cântăreţ bis.
Cristian Zbârcea.
35. Poiana Veche (Thlgheş) - bis. " Sf. Dimitrie "
- a.c. 1993, bis.din lemn, pr. Vasile Tanase,
cântăreţ bis. Claudia Tanase.
36. Pintic (comuna Thlgheş) - bis. " Sf. Ilie " 
a.c. 1930, biserică din lemn, pr. administra
tor Vasile Tanase.
37. Porumbenii Mari - bis. " Sf. Nicolae " - a.c.
1787 (înlocuind pe cea veche), pr. adminis
trator Gheorghe Mareş;filiile Mugeni, Ulieş,
Petecu - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril "
38. Săcel - bis. " Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil "
- a.c. 1847?, pictată de Nicolae Plămădeală
în 1972, pr. Gheorghe Munteanu; fiiii
Şoimuşu Mare, Şoimuşu Mic, Avrămeşti,
Goagiu.
39. Sândominic - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil " - a.c. 1787, pr. administr. Dimitrie
Panaite; filiile Cârţa, Ineu, Tomeşti, Dăneşti,
Mădăras.
40. Sărmaş - bis. " Naşterea Maicii Domnului " 

Ocland, Satu Nou, Mărtiniş, Comăneşti,
Locodeni, Sânpaul
15. Cristuru-Secuiesc - bis. " Sf. Gheorghe " 
a.c. 1938 (înlocuind pe cea veche), pictată de
Nicolae Brana în 1939, pr. Gheorghe Stroe;
filiile Filiaşi, Şimoneşti, Beţind, Cădaciu
Mare, Cobăteşti, Rugăneşti.
16. Eliseni - bis. " Sf. Nicolae "
a.c. 1887
(înlocuind pe cea veche), pr. administrator
Gheorghe Muntean
17. Făgeţel - bis. " Sf. Proroc Ilie " - a.c. 1934
(înlocuind pe cea veche), pictată de Andrei
Vlăduţu în 1999, pr. Victor Bucur; filiile
Lunea de Jos, Linca de Sus; Poiana Fagului,
Valea Recea, Păltiniş-Ciuc, Comiat.
18. Filipea - bis. " Sf. Ioan Pustnicul" - a.c.
2000, bis. de lemn, pr. administrator
Gheorghe Oană
19. Frumoasa - bis. ,.Adormirea Maicii Dom
nului " - a.c. 1879 (înlocuind pe cea veche),
pictată de Septimiu Marian, pr. vacant.
20. Gălăuţaş - bis. ,.Adormirea Maicii Domnului "
şi " Sf. Nicolae " - a.c. 1791 (construită la
Topliţa şi adusă la Gălăuţas în 1903
înlocuind pe cea veche), de lemn, pictată de
Nicolae Gavrileanu 1983, pr. Marcel Stanca;
filiile Dealul Armanului, Gălăuţaş Pârău
21. Gheorghieni 1 - bis. " Sf. Gheorghe " a.c.
1938, pictată de Gh. Belizarie în 1938, pr.
Emil Nan; filiile Lacu Roşu, Visafolio,
Lăzarea.
22. Gheorghieni 2 - bis. " Naşterea Maicii
Domnului " - a.c. 1900 (înlocuind pe cea
veche), pr. Dumitru Paul; filiile Ditrău,
Remetea, Valea Strâmbă, Munteni, Plopiş,
Toloşeni.
23. Hodoşa - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavril " - a.c. 1937, pr. Vasile Alb. Cântăreţ
bis. Ruf Petru.
24. lmper - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril "
a.c. 1884 (înlocuind pe cea veche), pr. Cota
Daniel Remus Ioan, cântăreţ bis. Vancea
Maria; filiile Plăieşi de Jos, Plăieşi de Sus,
Casinul Nou, Iacobeni.
25. lzvoru Mureşului - bis. " Buna Vestire " - a.c.
1936, pictată de Valerian Diaconu în 1985,
pr. Ioan Ovidiu Bidaşcă, cântăreţ bis. Tinca
Nicolae.
26. Joseni -bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil "
- a.c. 1850 (înlocuind pe cea veche), pr.
Constantin Chirteş, cânt. bis. Rafila Chirteş;
filiile Borzont, Ciumani, Suseni, Chilieni.
27. Lăzăreşti - bis . Sf. Nicolae " - a.c. 1711,

�

-

-

-

-

-

a.c. 1907 (înlocuind pc cea veche), pictată de
Thodor Varahil Moraru în ! 9R2, pr. Gavril
Cantor, cântărcţ bis. Balaj Ioan; filia Runc.

..

biserică de lemn, pr. administrator Dan
Oancca; filiilc Sânmartin, Ciucani, Cozmcni.
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41. Sâncrăieni - bis. " Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena " - a.c. 1936, pr. administrator Dan
Oancea; filiile Fitod, Leliceni, Misentea,
Sântimbru, Sânsimion, Cetăţuia.
42. Subcetate - bis. " Sf. Dimitrie " - a.c. 1902
(înlocuind pe cea veche), pictată de
Constanttin Petride în 1909, pr. Gheorghe
Oană, cântăreţ bisericesc Constantin
Negrea; filia Buda.
43. Topliţa-centru - bis. " Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavriil " - a.c. 1867, pictată de Dimitrie
Belizarie în 1938 (înlocuind pe ce veche), pr.
Ilie Pintea, cântăreţ bisericesc Ioan-Marin
Pop; filia Luncani, Măgheruş, Moglăneşti.
44. Topliţa-deal - bis. " Sf. Nicolae " - a.c. 1925,
pictată de Nicolae Gavrileanu în 1980, pr.
Filip Gavril, cântăreţ bisericesc Ovidiu
Mureşan.
45. Topliţa-vale bis. " Înălţarea Domnului " a.c. 1999, pr.Constantin Cojocaru, cântăreţ
bisericesc Constantin Pop; filia Secu.
46. Topliţa-Zencani - biserica " Întâmpinarea
Domnului " - a.c. 2000, pr. Vasile Alin
Câmpean.
47. Thlgheş 1 -bis. ,,Adonnirea Maicii Domnului "
- a.c. 1882 (înlocuind pe cea veche), pictată
de Nicolae Gavrileanu în 1986, pr. Vasile
Şuteu; filia Hagota.
48. Thlgheş II (Recea) - bis. " Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena " şi Rezu-Mare - bis. " Sf.
Apostoli Petru şi Pavel " - a.c. 1912, bis. de
lemn; pr. administrator Vasile Şuteu.
49. Uilac - bis. " Sf. Mucenic Gheorghe " şi " Sf.
Nicolae" - a.c. 1784, adusă în 1905 de la
Boiu, pr. administrator Gheorghe Muntean.
50. Vidacut - bis. ,,Adonnirea Maicii Domnului "
- a.c. 1868 (înlocuind pe cea veche) pr. Ioan
Rusu, cântăreţ bisericesc Constantin Costea.
5 1 . Vlăbiţa
capelă paraclis " Sf. Mucenic
Grigorie ", a.c. 1999, pr. administr. Gheorghe
Mareş; filiile Băile Homorod, Lueta.

52. Voşlobeni - bis. " Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil " - a.c. 1864 (înlocuind pe cea veche),
pictată de Ioan Căzilă în 1969, pr. Vizoli
Gligore, cântăreţ bisericesc Alexandru
Ciubotaru.
53. Mânăstirea Doamnei - bis. " Naşterea Maicii
Domnului "
a.c. 1658, pictată de Maria
Popa în 1981, stareţă Elena Murariu.
54. Mânăstirea Făgeţel - bis. " Taierea capului
Sf. Ioan Botezătorul " şi " Sf. Treime " - a.c.
1932, pictată de Mihai Chioaru şi Dumitru
Macovein 1999, stareţ pr. Andrei Moldovan.
55. Mânăstirea Izvorul Mureşului - bis.
,,Adonnirea Maicii Domnului " - a.c. 2000,
pictată de Liviu Dumbravă şi Marcel
Codrescu, stareţă Miriam Oprea.
56. Mânăstirea Topliţa - bis. " Sf. Prooroc /lie "
monument istoric din 1847 adus de la
Stânceni în 1924, pictată de Dimitrie
Belizarie în 1927 şi biserica (paraclis)
"
" Izvorul 1ămăduirii a.c. 1994, pictată de
Manolache Pătraşcu, arhimandrit Mihail
Goia-exarh, arhimandrit Emilian Telcianu
stareţ.
57. Mânăstirea " Sf. Nicolae " - paraclis în incin
ta centrului eparhial din Miercurea-Ciuc,
a.c. 1995, stareţă Horisa Cruceanu.
58. Schitul Dumbrăvioara (din jud. Mureş) capelă " Sf. Arhangheli " - a.c. 1991, egumen
pr. Teodosie Colceriu.
59. Schitul Gura Izvorului-Secu, capela " Sf.
Simion Stâlpnicul " - a.c. 2000, bis. " Duminica
Tuturor Sfinţilor" - în construcţie, egumen
Ghenadie Copiirnulţi.
60. Garnizoana militară Miercurea-Cioc capela " Sfântu Nicolae " a.c 1997, pr. militar
Mihai Mitrea şi capelă militară " Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena " în Lunea de Jos.
61. Penitenciarul Miercurea-Cioc - capelă
" SfinţiiAp. Petru şi Pavel'� pr. Iulius Berindei.
-

-

-

Il. Biserici dispărute şi dărâmate

a. Biserici dispărute
4. Cozmeni - biserica " Sf. Simion Stâlpnicul "
ridicată în 1875 (foarte probabil renovată la
acea dată, nu mai exista în 1932)

1. Aldea - biserica de lemn construită în 1727
dispare "copleşită de vremi" în 1787. În
acelaşi an s-a ridicat o altă biserică din lemn,

Goagiu - documentele ecleziasticc româneşti
menţionează existenţa unei biserici ortodoxe
în secolul al XVlll-lea.
6. Ghiduţ - printr-o circulară a episcopului
Alba-Iuliei din august 1918, cei 79 de credin
cioşi grcco-ca tolici, împreună cu biserica lor,
au fost trecuţi la trecuţi la catolicism.

cu hramul "Sf. Nicolae", dispărută ulterior.
- unii autori sunt de părere că a fost o
biserică românească dispărută la finele sec al

5.

2. Atia

XVII-Ieo

3. Corund - în deceniul trei al sec. XX, docu
mentele consemnau faptul că biserica
românească de la Corund era total n1inată.
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12. Plăieşi de Sus - conscripţia din 1760 confir
mă existenţa bisericii. Biserica de demult a
fost de lemn, urmată de cea de zid, ale cărei
ruine se mai vedeau cu cîteva decenii în
urmă.
13. Şoimuşu Mare - despre fosta biserică orto
doxă stă mărturie însemnarea de pe
Apostolul tipărit la Blaj: " Eu, popa Vasile de
la Soim�u, au dresu această carte la 1795."
13. Tomeşti - ruinele bisericii de zid, distrusă
de tătari în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, dăinuie şi astăzi pe dâmbul rămas
în afara satului, în cimitir, unde majoritatrea
numelor de pe cruci sunt ale unor români
maghiarizaţi.

7. Lunea de Sus - biserica de lemn din 1800 a
"
"cedat locul celei din piatră, azi dispărută.
8. Mădăraş - în 1787 s-a construit o biserică
nouă, însă pe cărţile bisericeşti proprii erau
însemnări din 1692.
9. Mătişeni - În anul 1752, "popa Mihai din
Mătişeni a pus zălog pe un exemplar din
Îndreptarea legii în Rusul Bârgăului cu o
jură pentru 10 florini " .
10. Nicoleşti - biserica de lemn refăcută în anul
1846, a fost devastată în 1943-1944, apoi a
fost părăsită şi a dispărut în timp.
1 1 . Porumbenii Mici - conscripţia din 1733
menţionează aici existenţa unei biserici fără
preot, cuprinsă în "districtul Cichindealului. "

b. Bisericii distruse în anii 1940-1944, în timpul ocupaţiei fasciste ungare
credincioşi trecuţi cu forşa la Biserica
catolică.
7. Biserica greco-catolică din Mihăileni. A fost
construită în 1937. După septembrie 1940,
credincioşii romîni au fost forţaţi să treacă la
romana-catolicism, fiind complet deznaţion
alizaţi, proces care a continuat şi în anii
Regiunii Autonome Maghiare. Din această
cauză, în 1976, Episcopia ortodoxă de Alba
Iulia, este nevoită să recurgă Ia un compro
mis, fiind de acord cu condiţia pusă de
autorităţi de demolare a bisericii rămasă ast
fel fără credincioşi, pentru a aproba constru
irea bisericii ortodoxe din Bălan.
8. Biserica greco-catolică din Mereşti. A fost
construită între 1938-1939, înlocuind pe cea
veche. În decembrie 1940 a fost distrusă,
preotul izgonit, iar credincioşii trecuţi cu
forţa la romana-catolici şi unitarieni. Astăzi
se mai văd doar ruinele, martore a urgiei din
anii Dictatului de la Viena.
9. Capela ortodoxă din Mugeni, construită în
perioada interbelică, a fost distrusă după
1940.
10. Biserica greco-catolică din Ocland. A fost
construită între anii 1937-1939. În septem
brie 1940 a fost distrusă, iar preotul greco
catolic Augustin Popa izgonit. Din materi
alele bisericii dărâmate, noile autorităţi au
construit un local şi o sală de gimnastică.
1 1 . Biserica ortodoxă "Sf Dimitrie ", de lemn
din Poiana Veche (comuna Tulgheş), con
struită în 1936, a fost distrusă prin ardere în
anul 1943 " de mâni nelegiuite" .
12. Capela greco-catolică din Satu Mare. A
fost amenaj ată într-o casă p rivată in anul
1937. După 1 940, pr� u tu l Petru Suciu a fost

1. Biserica greco-catolică din Aldea. A fost
construită în 1937, înlocuind pe cea veche,
atestată încă din sec. al XVIII-lea. În toam
na anului 1940, biserica a fost distrusă, preo
tul Gheorghe Todoran izgonit, iar credincioşii
forţaţi să treacă la confesiunile maghiare.
2. Biserica ortodoxă din Borsec. Construită din
lemn şi ctitorită în 1925 de Patriarhul Miron
Cristea, în septembrie 1940 a fost distrusă.
Catapeteasma a fost salvată de un credincios
din Capu Corbului. (cu sprijinul Episcopiei
ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a unor
generoşi sponsori se află în construcţie o
nouă biserică).
3. Biserica greco-catolică din Crăciunel. A fost
construită în 1935 înlocuind-o pe cea de la
1877. După pronunţarea Dictatului de Ia
Viena, biserica a fost distrusă într-o singură
noapte şi toţi credincioşii trecuţi cu forţa la
cultele maghiare.
4. Biserica greco-catolică din Ditrău. A fost
construită pe locul uneia mai vechi şi sfinţită
în 1936. În toamna anului 1940 a fost dărâ
mată, preotul Eugen Arieşan izgonit, iar
credincioşii forţaţi să treacă la romana
catolicism. (în 1999, Liga Tineretului
Ortodox din Sf. Gheorghe a solicitat
Primăriei autorizaţie pentru ridicarea unei
troiţe, dar solicitarea a fost refuzată).
5. Capela ortodoxă din Lueta - a fost amena
jată în anul 1933 într-o casă a unui credin
cios român. În toamna anului 1940, a fost
desfiinţată, iar credincioşi trecuţi la cultele
de expresie maghiară
6. Bis_erica greco-catolică din Mărtiniş. A fost
con stru i t ă în 1 935, sub păstorirea preotului
Ioan Suciu.

"

In 1943, biserica afusL uărmaLă ::;i
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izgonit, iar credincioţii trecuţi la cultele
maghiare.
13. Capela ortodoxă din Vlăhiţa. A fost zidită şi
sfinţită în 1937, cu hramul "Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel". În toamna anului 1940,
împreună cu noua biserica aflată în con
strucţie din anul 1939, a fost distrusă, preo
tul Emil D. Colceriu izgonit, iar credincioşii
forţaţi să treacă la confesiunile maghiare.(în
anul 1999, P.S. Ioan, cu sprijinul unor gen
eroşi sponsori, a cumpărat o casă în care s-a

amenajat capela-paraclis, cu hramul
" Sfântul Mucenic Grigore, episcopul
Armeniei. " După refuzul consilierilor locali,
de a acorda autorizaţie de construcţie pentru
o nouă biserică ortodoxă, în fmal s-a reuşit
începerea unui nou locaş de cult ortodox).
14. Capela ortodoxă din Zetea. În anul 1937,
pentru credincioşii ortodocşi din parohie şi
din filiile Dealul, Tamoviţa şi Brădeşti s-a
construit o capelă ortodoxă, care a fost des
fiinţată în toamna anului 1940.

Anexărn hărţile celor două protopiate cuprinzând: bisericile existente (p/anşa 1 - protopopiatul
Sf. Gheorghe, p/anşa 2 - protopopiatul Miercurea Ciu); bisericile dispărute şi cele distruse în anii
1940-1944 (p/anşa 3 - protopopiatul Sf. Gheorghe, p/anşa 4 - protopopiatul Miercurea Ciuc)
Ioan Lăcătuşu
Muzeograf Drd.,
Centrul Eclesiastic de Documentare
"
" Mitropolit Nicolae Colan
Sfântu Gheorghe, Str. Şcolii, nr. 2
Tel. 067/313534
Violeta Pătrunjel
Muzeograf,
Centrul Eclesiastic de Documentare
"
" Mitropolit Nicolae Colan
Sfântu Gheorghe, Str. Şcolii, nr. 2
Tel. 067/313534
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Protopopiatul Sf. Gheorghe
(Jud. Covasna)
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FOLCLORUL MUZICAL INTEGRAT OBICEIURULOR TRADIŢIONALE
DE PESTE AN (ŢARA BÂRSEI ŞI COVASNA)
1. Folclor şi folclorişti

·

Covasna au fost obţinute de profesorul clujean
Ioan Radu Nicola (1913-1981). În câteva expe
diţii de teren (3-5 august 1933; 28 ianuarie-6
februarie 1955 şi 23-27 mai 1959), I.R. Nicola a
înregistrat numai din subzona Breţcu Covasna, peste 250 de piese din care a tipărit,
în 1926, 26 de creaţii muzicale tradiţionale
(colinde, cântece de nuntă, balade, cântece
propriu-zise, cântece diverse, cântece vocale de
dans şi melodii instrumentale de joc)!' În
acelaşi spaţiu de preocupări, I.R. Nicola a mai
elaborat şi un important studiu privind circu
laţia baladei Mioriţa în subzona Breţcu Covasna.•l
Un alt grup de folclorişti profesionişti alcă
tuit din persoane cunoscute etnomuzicologiei
noastre - Ilarion Cocişiu, Constantin Zamfir,
Adriana Sachelarie şi Lucilia Stănculescu - a
luat în atenţie două dintre satele covăsnene şi
anume: Întorsura şi Vama Buzăului; la data
culegerii respective (30-31 martie 1949) s-au
înregistrat şi notat după auz un număr de 21 de
piese muzicale folclorice!6
Sporadice şi de scurtă durată, culegerile de
folclor muzical întreprinse în Ţara Bârsei şi
unele localităţi din judeţul Covasna nu au
reuşit încă să formuleze o privire de ansamblu
asupra muzicii populare din această parte de
sud-est a Transilvaniei.

Situată în sud-estul Transilvaniei, Ţara
Bârsei se defineşte ca o vatră folclorică de
veche tradiţie. Dezvoltată pe fundalul trăsă
turilor esenţiale ale folclorului românesc,
creaţia muzicală bârsană şi-a conturat o seamă
de trăsături stilistice proprii şi se regăsesc atât
în repertoriul vocaP cât şi în repertoriul obi
ceiurilor tradiţionale de peste an2, în cele ale
vieţii de familie şi în melodiile de joc3 etc.
Îndeosebi de Ia mijlocul secolului al XIX
lea, adică începând cu epoca lui George Bariţiu
şi până astăzi, aceste trăsături au fost puse trep
tat în lumină de numeroşi cercetători, între
care şi muzicienii Constantin Brăiloiu, Tiberiu
Alexandru, şi Emilia Comişel, Vasile D.
Nicolescu, Ioan Radu Nicola şi alţii.
George Bariţiu, împreună cu fraţii Andrei şi
Iacob Mureşianu (ziaristul), Ştefan Emilian,
Dimitrie Cioflec etc., a pus bazele unui puter
nic cerc de folclorişti braşoveni'. Aceste pre
ocupări folclorice au fost evidenţiate chiar
anterior culegerilor lui Vasile Alecsandri5•
Rezultatul lor s-a reflectat de timpuriu în
creaţii ale genului cult printre care şi dansurile
de salon Căluşarul şi Romana, apreciate ca
făcând parte dintr-un capitol din cele mai
pasionate privind utilizarea surselor folclorice
în plămădirea artei culte6•
Sporul cel mare în publicarea folclorului
românesc, în general, revine foilor braşovene:
"
"Foaie pentru minte, inimă şi literatură \
"8, cu prelungire în revis
Gazeta
Transilvaniei
"
tele "Ţara Bârsei"9, "Plaiuri săcelene " 10 precum
şi în culegerile de folclor literar apărute în
Editura Ciurcu din Braşov.11 Către Şcheii
Braşovului, pentru un sondaj pe urma cânte
celor lui Anton Pann, se îndreaptă Constantin
Brăiloiu, Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel,
iar Constantin Zamfir dezleagă felul cum s-a
răspândit colinda Pleacă Lina la fântânăY
Sabin Drăgoi întreprinde cercetări în câteva
sate din Ţara Bârsei şi în alte câteva aşezări
mărginaşe acesteia: Întorsura Buzăului, Vama
Buzăului, Buzău) Ardelean, Belin, Mărcuş.13
Dar rezultatele cele mai notabile în acţiunea

2. Folclorul muzical şi unele obiceiuri
tradiţionale de peste an
Diversitatea obiceiurilor de peste an
întruchipează diversitatea îndeletnicirilor şi
preocuparea oamenilor de a găsi acele modali
tăţi rituale privind rodirea, înmulţirea şi
ocrotirea vegetaţiei agricole şi pastorale. Ca
urmare a vechilor noastre îndeletniciri, reper
toriul folcloric al acestui calendar se compune
astăzi dintr-o bogată succesiune de producţii
artistice autohtone. Iarna sau primăvara, vara
şi toamna, cântecele şi jocurile tradiţionale,
urările şi strigăturile, momentele de teatru cu
măşti, împletesc o evidentă varietate de obi
ceiuri strămoşeşti. Colindatul maturilor şi
copiilor, zoritu l sorcova şi pluguşorul, vasilica,
junii, drăgaica şi borda, sântil ia împreunatul şi
,

,

de culegere şi studiere a folclorului muzical din
aşezărilc româneşti ale actualului judet

răvăşitul oilor consti luie o suită de manifestări
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CONSTANTIN CATRINA
Ceata din Feldioara şi Rotbav, îrnpărţindu
se pe vecinătăţi, jumătate dintre feciori cu văta
ful mare, jumătate cu vătaful mic, însoţiţi de
câte un lăutar cu vioara, sau de un fluieraş,
colindând astfel:
Nemerim la cest om bun
Flori da verde măr
Cest om bun că nu-s acasă
Că-i în codru la vânat.
După el cine-a mănat?
Merge unu dintre noi,
Dintre noi, dintre - amândoi.

tradiţionale, caracterizate printr-o largă vari
etate de origine, mod de desfăşurare, trăsături
stilistice şi compoziţionale.
Ca manifestare etnică românească, colinda
tul a atras severe sancţiuni feudale. Astfel, con
siderându-se că obiceiul tineretului din satele
bârsene de a colinda în ajunul Crăciunului cân
tând şi mai având cu ei şi o brezaie (histrionen
vulgo Turka) s-a transformat într-o activitate
inadecvată, magistratul din Braşov interzice
colindatul, zoritul, şezătorile, iar dacă cineva nu
ar respecta opreliştea, să fie arestat şi pedepsit
cu 25 de toiege dacă constituţia corporală o
permite, sau ca arest de 8 zile la apă şi pâine .. •'
O situaţie asemănătore este înregistrată şi la
anul 1837 când, de pildă, se ordonă birăului din
Vlădeni ca, în viitor, să fie cu mare grijă ca
tineretul din sat, pe lângă aspră pedeapsă, să nu
mai indrăznească la nici o sărbătoare să cânte şi
să cerşească bani, colaci şi carne.18
Ca pretutindeni la români, colindatul este
genul cel mai răspândit şi mai reprezentativ
pentru obiceiurile de iarnă.
Împânzind satele, în număr de 5-7 sau chiar
de 20-25 de cetaşi, aceşti păstrători şi continua
tari ai tradiţiei folclorice româneşti colindă
toate vârstele şi profesile satului. Pe drum şi
uliţe, prin dosul grădinilor şi prin porţiile
cunoscute de vecinii lor, colindătorii poposesc
la fiecare gospodărie zicând una după obiceiul
locului: familie tânără, cu feciori sau copii, fie la
cererea gazdei. La Araci, judeţul Covasna după
colindatul propriu-zis (Viflaeme veseleşte-te, Tu
eşti lumina cea sfântă, Sub cea poală de dumb
ravă, Cam după munţi înalţi, Coborât-a
Dumnezeu toate având melodii frumoase care
ne-au legănat sufletele noastre19, vătaful mare
se adresează astfel gazdei: "Bună sara, bună
sara, în seara de Crăciun jupâne găzdoaie, dăm
laudă şi mulţămită, că am ajuns şi seara de astă
seară şi sfântul anul nou şi Sfântul Botez să-I
"
ajungeţi sănătoşi lJJ iar după ce colindătorii îşi
primeau darurile (un cozonac şi o bucată de
"
carne), "crâşmarul cetei mulţumea celor din
casă în următorii termeni: " Luaţi nume de
bine, cinstit orsagul nostru, că s-arată jupânul
gazdă şi jupâneasa găzdoaie c-un stog de grâu,
c-o mână de galbini, de unde dumnealor au
luat şi or golit şi pe noi ne-or cinstit, Dumnezeu

Rachirie rasă, masă
Rămâi gazdă sănătoasă
Ca o garoafă frumoasă
Ca un fir de trandafir
Ca o albină din stupină
Noi vă zicem să trăiţi,
La mulţi ani şi fericiţi!23
(pentru melodie vezi anexe, exemplul nr. 1)

.

Cu adresă către cel colindat, prin conţinutul
lor optimist colindele transmit o supremă bucu
rie. Prin comparaţii şi metafore, cel colindat
dobândeşte un statut de voinic-vânător, viteaz
încercat în luptă cu leul, sau asemenea fetelor 
grădină cu flori, a băciţelor bărbaţi etc.
Din punct de vedere muzical, colindele din
Ţara Bârsei şi împrejurimile ei au o melodică
silabică (şi melismatică, în unele cazuri), cu
ritm aşezat (giusto-silabic), cu un contur preg
nant şi cu salturi melodice de cel mult o cvartă,
cvintă sau sextă (anexa, ex.emplul nr. 2).
Versurile de şase şi opt silabe sunt grupate în
mod liber. La multe dintre colindele respective,
refrenul propriu-zis se constituie într-un ele
ment specific; multe dintre colinde fiind
recunoscute, ca titlu, după refrenul ce le înso
ţeşte: Întrebaţi, întrebaţi la boieri; Leagănă-se,
clătinase; Măru-i cu florile dalbe; Daliană fată
dalbă etc.
Strofa melodică a colindelor enumerate
fUnd constituită mai ales din două rânduri
melodice cu refren (A ref. B ref.) sau din două
rânduri melodice cu refrenul la sfârşit (AB ref.)
"
etc.; modul de interpretare "în grup sau "în
"
două cete (antifonic).
Culegerile de colinde efectuate la diferite

-

să le dea cu mia, cu suta, cu darul Sfinţiei Sale

perioade de timp demonstrează, cel puţin pen

ca să crească şi să izvorască, că de unde o luat
să n u se mai cunoască".21 Mai i n teresantă n i s-a
părut urarea de rămas bun, sub formă versifi
cată, întăl nitll. in repertoriul zuritorilor din
Vam a Buzăului.22

tru Şcheii Braşovului, pennancnta lor conti
nuitate. Aceleaşi colinde culese de Stcric
Stinghe"" în anul 1934, le va înregistra, în 1942,
Constantin

Brăiloiu
Sus fn

poalele cerului;
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Sub
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mai în sus; Mult întreabă mari boieri; Între lin,
între mălin; Doamne, cel peşte de mare, şi în plus
la C. Brăiloiu, Pleacă Leana la fântână.'Jj Nu se
regăsesc însă, între aceste colinde, titlurile: Mai
departe-n cea livade; Acel fiu de-mpărat mare şi
Sub cereştile bolte, notate de George Ucenescu
( 1828-1896) la sfârşitul secolului al XIX-lea.26
De asemenea, Sabin V. Drăgoi menţionează
pentru câteva sate covăsnene alte câteva colinde
interesante, mai ales din punct de vedere ritmic:
Mese-ntinse sus îs puse; Sub cel deal de răsăritu;
De când Domnul s-a născut (în două variante);
Tu eşti lumina cea sfântă; În oraşul Viflaem; Sus
la poarta raiului; Viflaeme, veseleşte-te şi Sub cea
poală de dumbravă27 (anexă, ex. nr. 3).
Colindele, în general, păstrează în "structura
lor poetică forme vechi de creaţie, uneori sub
aspectul unor vestigii inscripţionate, pe lespezi
de piatră ciuntite de vreme" .28
Plu�oruf9 şi sorcova, urăturile de fertilitate
se întâlnesc în toată Ţara Bârsei; în timp ce în
Buzaie şi Bran urătorii sunt la vârsta deplinei
adolescenţe sau a maturităţii, în celelalte sub
zone copiii le stăpânesc în întregime. Oraţiile
recitate cursiv, cu vocea ridicată, sunt între
rupte pe alocuri de pocnetul bicelor, al buhaiu
lui30 şi al îndemnului de Mânaţi, măi!
La Yoineşti-Covasna prima urare se petrece,
de pildă, în piaţa satului, momentul respectiv
purtând denumirea de "urătura nimănui ". Din
acest loc, cei 30-40 de urători plecau la calin
dat. ,,Dacă treceam o casă remarca un local
nic, ne chemau înapoi".31
Din aceeaşi grupă de obiceiuri ce se întâl
nesc cu prilejul Anului Nou face parte şi
Vasilica (anexa, exemplul nr. 4). O astfel de
urare (melodie şi vers) a fost culeasă de I.R.
Nicola în anul 1955, de la Silvia Şelaru-Boia din
localitatea Zagon-Covasna32• De asemenea
capra (sau "clanţa " - Şcheii Braşovului) şi ursul
sunt deopotrivă prezente atât pe Buzaie cât şi
pe Ţara Bârsei; originea acestor obiceiuri fiind
raportată, ca provenienţă, la ţinuturile româ
neşti extracarpatice (Moldova, Buzău). Aceste
aspecte privind circulaţia elementelor de folclor,
de viaţă cotidiană, pot fi observate şi datorită
fenomenului demografic; în acest caz, noii veniţi
prin căsătorie vor aduce în noua lor vatră de
adopţie33 piese de port tradiţional, obiceiuri şi
practici rituale, sau îşi vor manifesta o anume
preferinţă pentru o anumită muzică tradiţională
(cântece şi jocuri, practică lăutărească).
În Tara Bârsei (Şcheii Braşovului) şi satele

regele iudeilor; Baltazar, Gaşpar şi Melchior,
regi din Orient; îngerul; călugărul; tălrnăcitorul
lui Irod; ciobanul, precum şi doi soldaţi.
Culegerile de folclor muzical din secolului
XIX (George Ucenescu)34 şi XX (Sterie
Stinghe)35 sau unele manuscrise muzicale în
notaţie psaltică (1876)36, confirmă cu stăruinţă
perpetuarea acestui obicei încadrat teatrului
religios creştin.
Din notaţiile muzicale, " din materialul man
uscriptic şi din unele prezumţii, această mani
festare dramatică cu caracter popular se pare a fi
cunoscută înainte de secolul al XIX- lea1� de
când o avem atestată în variantele folclorice.
Ideea a venit din Apus ori prin Bizanţ, supra
punându-se peste obiceiul cu steaua, care 1-a dat
impuls şi o natură atât de populară, necunoscută
în alte părţi ".Jil
3. Obiceiuri agrare cu elemente specifice
ceremonialului de nuntă
Drăgaica
Prezentat mai întâi de Dimitrie Cantemir
sub denumirea de drăgaică39, acest obicei a fost
mult răspândit în toate provinciile istorice
româneşti.40
Cu câteva zile înainte de 24 iunie (la
sânziene)41, perioada "când dă grâu/ în copt':
băietele din Feldioara, adică copilele de 9-10
ani, de pe aceeaşi uliţă, organizate în ceată, îşi
aleg dărdaica42• Frumos îmbrăcate, ceata de
băiete ieşea în curtea gazdei şi, după ce o col
indau, pornea în sat. " Cântarea o ziceau toate
băietele, numai dărdaica sta aşa smerită ca o
mireasă '143• Pe aceeaşi melodie (anexa, exem
plul nr. 5) se şi juca, împreună cu dărdaica,
făcându-se trei paşi înainte şi trei înapoi. În
acest fel se umbla pe la toate casele oamenilor,
fie ei români, germani sau maghiari, de
dimineaţa până seara.
După terminarea cântecului, colindătoarele
primeau de la gazdă, bani, covrigi, nuci, etc.
În versuri octosilabice, textul înfăţişează,
prin comparaţie şi într-o nuanţă de veselie,
intensa activitate a dărdaicei:

-

Taci dărdaică nu mai plânge
Hai, la,la, la, la
Că pe tine tot te-om duce
Unde boii nu te-o-mpunge;
Nici tu lapte nu-i mânca
Să te doaie inima.

săcclcne, m a i ales, a dăinuit in timp drama litur
gică Irozii, in care

se succed

ca

Vai sărat:a dărdaica

Cum o dor picioarele

personaje: Irod,
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moment urma masa. Pentru început, mesenii
serveau rachiu, după care ciorbă de fasole,
ardei umpluţi, papară şi bulz.
Obiceiul bordei avea loc - în trecut - la toate
gazdele care organizau o zi de secerat50 cu
lucrători.
Borda, aşa cum am descris-o, rămânea la
gazdă. Peste an, spicele din bordă se foloseau la
confecţionarea vrâstei, purtată de feciori la
căciulă sau pălărie, sau ca boabe de grâu pen
tru păsări, ca să fie ouătoare51•
La data investigaţiilor noastre nu am
întrezărit posibilitatea reconstituirii vreunei
melodii sau a unor versuri referitoare la cere
monialul amintit. Asemănarea însă dintre
momentele principale ale desfăşurării bordei
cu unele momente din ceremonialul de nuntă,
dintre care amintim: alegerea miresei şi a mire
lui; gătitUl bordei; stropitul cu apă; masa de la
gazdă; jocul şi chiuitu� " ne oferă posibilitatea să
presupunem că în ritualul nupţial se includeau
practici din ceremonialul agrar, având ca element
comun ideea de fecunditate ". 52

C-a călcat ogoarele;
Cum o dor şi mânele
C-a frământat moldele,
Moldele cu chitele.44
Contaminarea poeziei obiceiurilor de fami
lie cu unele obiceiuri de peste an devine şi în
acest caz un posibil model privind vehicularea,
dintr-un gen în altul, a producţiilor artistice
tradiţionale autohtone.
Borda sau hoarda

Termanul de bordă sau hoardă înseamnă, în
înţelegerea localnicilor (din Feldioara, jud.
Braşov) coroană, coroniţă sau cununiţă. 45 Obi
ceiul studiat de noi nu este altceva decât străve
chea manifestare tradiţională desfăşurată la
terminarea secerişului; obiceiul se întâlneşte
atât în satele din Bistriţa Năsăud, cu denumirea
de cunună%, sau Dealul Mohului, în Ţara Oltului47,
precum şi Buzduganu� în Mărginimea Sibiului48•
La Feldioara, obiceiul avea loc în aceeaşi zi
în care un gospodar al satului organiza dacă
pentru secerat. Despre acest aspect al muncii
de întrajutorare se ştie de pildă că ,,ajutorul re
ciproc, pe care ţăranii noştri şi-1 dădeau la şeză
tori şi clăci era de origine străveche, probabil din
timpul orânduirii gentilice. El nu trebuie confun
dat cu claca în folosul boierului sau pus în legă
tură cu prestaţia feudală " 49
În desfăşurarea obiceiului borda se desprind
următoarele momente organizatorice: a) făcutul
bordei şi alegerea fetei sau femeii ce va purta
această cunună; b) drumul ceremonial, înce
pând cu locul de muncă al secerătorilor până la
casa gospodarului, organizator de dacă şi c)
ospăţul de la gazdă, organizat pentru persoanele
care au luat parte la ziua de muncă la secerat.
Când se gătea fata sau femeia cu borda, cele
lalte participante secerătoare ziceau că ,fac o
mireasă·: pentru care alegeau dintre feciorii
participanţi la dacă şi un mire. Feciorul
("mirele ") îndeplinea, în principal, aşezarea
bordei pe capul ,,miresei ". În felul acesta,
borda, urmată de alaiul participant în acea zi
de dacă, pornea către sat chiuind şi strigând ca
după mireasă sau "de uliţă ". Pe parcursul dru
mului, ca şi la trecerea pe la porţile gospodar
Hor, borda era stropită cu apă. La intrarea în
curtea, gazdei alaiul cânta "Hora Unirii" �i

Concluzii:
1. Stadiul acţiunii de culegere şi de cercetare
a folclorului muzical din Ţara Bârsei şi
Covasna, deşi aflat încă într-o etapă medie de
valorificare, pune în lumină existenţa încă vie a
unor obiceiuri tradiţionale precum şi legătura
acestora cu repertoriul de cântece vocale şi
instrumentale(rituale) ce le însoţesc.
2. În totalitatea lui, folclorul obiceiurilor de
peste an (Colindatul maturilor şi copiilor; zorit
ul; sorcova şi plu�orul; vasilica; teatrul religios
irozii; apoi junii; dărdaica şi borda; sântilia;
împreunatul şi răvăşitul oilor) se constituie într
o suită de manifestări tradiţionale, caracteri
zate printr-o varietate de origine, mod de
desfăşurare, trăsături stilistice şi compoz
iţionale ce ţin, în configuraţia lor intimă, de
specificul culturii artistice populare din
Transilvania de Sud şi a legăturilor acesteia cu
marile zone limitrofe româneşti: Moldova şi
Ţara Românească.
3. Cercetările de viitor, în echipă, vor aduce
după părerea noastră, noi lămuriri asupra felu
lui în care acest tezaur autohton a determinat
un specific etnic şi un limbaj muzical românesc

.

desfăşu ra un joc cu paşi obişnuiţi. După acest

inconfundabil.
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Editura Scrisul Românesc, SA, 1931, p. 250-255 (ex.
281-289).
14. Câte daruri sunt pe lume. Culegere defolclor muzical din
sud-estul Transilvaniei. Editie alcătuită şi îngrijită de
VtOREL GANEA şi MIHAI WEBER, Braşov, Casa Creaţiei
populare a judetului Braşov, 1969, p. 1 1-19; 29-31; 5557; 89; 105-106; 149-153; 275; 295-299.
15. l.R. N t COLA, Mioriţa în secuime, în Lucrări de
Muzicologie, vol.l0-11, Ouj-Napoca, Conservatorul de
muzică Gh. Dima, 1979, p.221-243.
16. FELICIA DICULESCU, Folclor muzical din Depresiunea
Întorsura Buzăului. Materiale din Arhiva Institutului de
Etnografie şi Folclor Constanlin BrăiloiU: in AnBust!\!1 ��

(folclor mUiical, HUCUfl!�li. EditUtll Didăe!ltA ş;

Pedagugica., 1967, p. l 99) .

Sfânlu Gheorghe, 1998, p.223-270; Pcnlru alte culegeri
de t"olclor de ace�t gen. efectuate in ull imii ani oi sec

olului

38. 011. VRAIItt;, 1i!atrul popular romanesc, în Studii

XX, vezi la C. CATRINA, lnsemnări pe T1Ulrginea
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şi Folclor, Bucureşti, nr.:l-

CoNSTANTIN CATRINA
43. Fişă de teren (17.1X.1%7): Feldioara, jud. Braşov;
inform. Maria Mercheşan, 62 ani (Colecţia C. Catrina).
Cu prilejul unei alte convorbiri, Achim Mercheşan, 84
ani, a făcut şi următoarea subliniere: "Până umbli ca o
dărdaică nu mori !" (16.X.1966).
44. Vezi nota 42.
45. C. CATRINA, Borda, dăniaica şi mulţQmita - trei obiceiuri
agrare din Feldioara {lllra Bâr.;ei), în Cwnidava, voi. II,
Braşov, 1968, p. 335-340.
46. IL COCIŞIU, Cântece de seceriş, în Studii şi Comunicări,
voi. IV, Sibiu, AEF, 1982, p. 21 -79; ELISABETA
MOLDOVEANU-NESTOR, Cununa - sărbătoarea seceri
şului din ţinutul Năsăud, în REF, Bucureşti, nr. 6, 1964,
p. 615-634; ldem, nr.1, 1%5, p. 43-79.
47. C. BRAILOIU, Dealul Mohului, cânkc ritual lil clilca
secerişulu� când se face Buzduga� în Sociologie
Românească, Bucureşti, nr. 1, 1936, p. 10; 1.1. IONICĂ,
Dealul Mohului. Ceremonie agrară a cununii în Tara
0/tulu� Bucureşti, Editura Minerva, 1966. Ediţie îngri
jită , studiu introductiv, bibliografia scrierilor autorului
şi indici de Constantin Mohanu; T. PAMFll.E, Agricultura
lil român� Bucureşti, 1913, p. 137.
48. C. STOIA, Buzduganul sau obiceiul de seceriş, Mohu Sibiu, în "Hunedoara noastră", Hunedoara, nr. 2, 19431944, p. 3-5.
49. H. MIHA.E.SCU, Cântecul de muncă lll greci şi roman� în
Studii şi Cercetări de Istorie literară şi Folclor,
Bucureşti, nr. 3, 1945, p. 63-73.
50. Despre acest obicei se mai vorbeşte , doar ca amintire,
şi în localităţile: Stupinii Braşovului; Cristian (jud.
Braşov) unde se spunea despre cunună că "vine cu
gata "; Araci, jud. Covasna).
51. Fişă de teren (16.X.1966 şi 17.1X.l967): Feldioara, jud.
Braşov, inform. Achim Mercheşan, 85 ani (Colecţia C.
Catrina).
52. ELISABETA MOLDOYEANU-NESTOR, stud. cit., p. 63;
Elemente arhaice comune in ceremonialul nunţii fi obi
ceiul agrar Cununa secerişului din Transilvania, în
Samus, voi. 1 ( 1976-1977), Dej, 1978, p. 150-157; D.
POP, Între obiceiurile calendaristice şi cele legate de vârsta
omulu� în Studii şi Comunicări, voi. IY, Sibiu, AFE,
1982, p. 1 1-18.

4, 1957, p.530. În cercetarea teatrului folcloric desprin
dem, în modul cel mai elocvent, o bogăţie de motive
tematice care îşi află izvorul în raporturi de muncă, în
reprezentări legate de ciclul natural, de comportament
social. Este sedimentat aici, în modele de o respectabilă
vâr.;tă, un întreg limbaj, ceremonia tinzând spre armo
nia unui sincretism. Oarecum pe profilul jocurilor
teatrale se desfăşoară şi astăzi în localităţile Măeruş,
Fcldioara, la saşii din Hălchiu, Prejmer, Sânpetru, unele
forme de teatru improvizat. Spectacolul cu măşti - cu
variantele întâlnite de noi: turca, bârdăhoazele, ursu�
cama�·alul sătesc, sau roata camavalulu� glogoazele
(Cristian), jocul copiilor mascaţi ce înconjoară Focul lui
Sumedru (Moeciu-Cheia), este astăzi receptat la un
grad mai mare de interes, chiar faţă de cântecul şi jocul
popular (N. Nadin şi C. Catrina, Actualitatea teatrului
folcloric, în ,,Astra", Braşov, nr.3, 1969, p. 8). Din con
vorbirile avute cu unii informatori aparţinând locali
tăţilor Barcani-Întor.;ura Buzăului, am reţinut câ " Şi lil
noi s-au făcut măşt� dar se speria lumea - în special
copiii - şi aşa s-a renunţat" (Fişă de teren din 3UG.
1966), Barcani, jud. Covasna; inform. Elisabeta Goşman,
68 ani; Gheorghe Bocâmea, 81 ani şi loniţă Purcel, 85
ani (Colecţia C. Catrina).
39. EMIUA CoMIŞEL, Obiceiuri şi genuri folclorice atestat de
Dimitrie Cantemir şi actualitatea lor; în Muzica,
Bucureşti, nr. 9, 1973, p. 30-38.
40. T. HERSENI, Unităţi sociale, Bucureşti, 1944, p. 11.
41. Fişă de teren (17.1X.1%7): Feldioara, jud. Braşov;
inform. Maria Mercheşan, 62 ani (Colecţia C. Catrina).
Dintr-o succintă descriere, semnată de înv. Nicolae
Pană din Săcele, aflăm că la Sânziene sau drăgaică (Sf.
Ioan de vară, 24 iunie), " e un obicei al fetelor, ca in
această zi de dimineaţă să strângă flori, cu cari se gătesc
(împodobesc) pe cap şi umblă prin sat şi joacă prin curţile
oamenilor; lil unnă ele primesc de lil stăpânul casei cin
stite în bani. Uneia dintre fete i se dă numele de Driigaica.
E credinţa că aşa a lăsat Dumnezeu " (lzvoraşu� Bistriţa
Mehedinţi, nr.6, 1936, p.239).
42. Fişă de teren (17.IX.l%7): Feldioara, jud. Braşov;
inform. Rafrra Mailat, 65 ani; Achim Mercheşan, 84 ani
(Colecţia C. Catrina).

Abstract
The musical folklore ofyears customs [rom Tara Bârsei and Covasna
1he stage reached by the collection and research ofthe musical fo/Jdore from Tara Bârsei and Covasna, presented in the first
part ofthe study, emphasizes the stiU intense elistence of some customs, as we/1 as their connection with the repertoire ofvocal and
instrumental songs which accompany them.
As a who/e, the fo/Jdore ofyear's customs (adults and children caro/ing, "zorituf', "sorcova" "plugusorur, "vasilica", "junii", "dar
daica" and "borda, etc.), consists ofa series of traditional events, characterised by various origins, methods ofdisplay, stilistic and
compositional pattems which be/ong, in their inner structure, to the specific features of the folk art cu/ture from Southem
Transy/vanill and to ils connection with the great RDmanian bordering areas: Moldova and Tara RDmâneasca.
The future team researches will help explilin the way the aboriginalfund, part of the national heritage, determined a specific eth
nical character and an unmistakable RDmanian musical language.

Conf.

Constantin Catrina

Univ. Dr., Universitatea "Transilvania"
Braşov, B-dul Eroilor, nr. 28
Tel.: 068/132570 (domiciliu)
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CMLIZAŢIA TEHNICĂ TRADIŢIONALĂ ŞI CONTINUITATE
ETNOCULTURALĂ ÎN ZONA TOPLIŢA
Pornind de la ideea afirmată de Simion
Mehedinţi în lucrarea sa " Caracterizarea etno
grafică a unui popor prin munca şi uneltele
sale "1, potrivit căreia, " acela care vrea să-şi dea
seama ştiinţific despre elementele civilizaţiei unui
popor şi să cerce a-1 caracteriza ca o variantă a
omenirii, trebuie să culeagă cu cea . mai mare
îngrijire toate uneltele muncii sale şi anume, în
exemplare autentice care să poarte semnul
muncii " - investigaţia noastră a căutat să sur
prindă unele aspecte ce pot ilustra, pe de o
parte, continuitatea civilizaţiei tehnice, iar pe
de altă parte, continuitatea etnică în zona
Topliţa a Mureşului Superior.
Cercetarea etnografică am încercat să o
orientăm în direcţia descifrării, descoperirii
diversităţii tematice şi tipologice a instrumen
tului tehnic tradiţional precum şi a instalaţiilor
tehnice tradiţionale, deoarece forţa progresului
tehnic devine elocventă în definirea propriei
noastre culturi într-un spaţiu interetnic, de care
ne ocupăm. Interesul nostru este cu atât mai
mare cu cât dorim să aducem şi să oferim noi
argumente în demonstrarea vechimii civiliza
ţiei autohtone româneşti pe acest teritoriu, pre
cum şi continuitatea de viaţă şi creaţie a
românilor de-a lungul vremii, într-o zonă de
convieţuire cu etnia maghiară.
Cercetările sporadice de până acum referi
toare Ia zona Topliţa, nu au reuşit să definească
prea clar specificul etno-cultural al acesteia.
Acestea, completate de investigaţiile noastre,
au reuşit să surprindă interdependenţa sis
temelor ocupaţionale, unitatea etnodemo
grafică şi interferenţa materială şi spirituală
dintre regiunile învecinate - care toate,
reuşesc să surprindă aspecte privind specificul
zonei, cât şi includerea lor în ansamblul civi
lizaţiei populare româneşti.

O cunoaştere cât mai amănunţită a evoluţiei
şi specificului (particularităţilor etnice) civili
zaţiei tehnice reprezintă cel dintâi demers
ştiinţific, atât în ştiinţele istorice, cât şi în cele
etnologice, pentru înţelegerea şi explicarea
obiectivă a istoriei oricărui popor pentru o cât
mai justă caracterizare etno-culturală a sa2•
Tot Simion Mehedinţi afirma că " numai
când urmărim unealta în legătură cu toate împre
jurările muncii, putem ghici geneza şi semnifi
caţia ideilor relative la tehnica, arta şi cugetarea
unui popor, şi numai pe calea aceasta putem
ajunge la dreapta lui caracterizare'').
Dacă am încerca să definim instalaţiile, aces
tea reprezintă acele ansambluri tehnica-cons
tructive şi funcţionale având o dispunere fixă în
cadrul spaţiului de producţie, care încorpo
rează unealta clasică, fiind capabile, sub acţi
unea unor surse de energie diferite, să modifice
şi amplifice impulsul iniţial, să vehiculeze sau
să transforme materialele modificându-le pozi
ţia, forma sau structura, în cadrul unor procese
mecanice, ftzice sau chimice'.
Încercăm, în cele ce urmează, o prezentare a
celor mai importante instalaţii tradiţionale de pe
teritoriul zonei Topliţa, urmând clasificarea ce a
stat şi la baza elaborării chestionarului pentru
Atlasul etnografic al României, după următoarele
principii ordonatoare: materia primă, procesele
de prelucrare şi procedeele tehnice, iar criteriile
structurării seriilor tipologice instrumentale au
fost sistemele energetice, principiile mecanice
de acţionare, sistemele de transmisie, particular
ităţile morfologice şi funcţionale, tehnicile şi
materialele de transmisie. De asemenea, am
început fiecare serie de instalaţii cu categoriile
de unelte simple, care nu sunt instalaţii propriu
zise, dar stau la baza principiului istorica-evolu
tiv, energetic şi tehnica-constructiv al"clasificării.
•

Instalaţii tebnice
1.3. Prin vânturare şi cernere:
- cu lopata, sita de mână
- ciurul cu trepied

1.

Instalaţii pentru prelucrat materiale agro
alimentare
1. Instalaţii pentru obţinut seminţe cerealiere
1.1. Prin batere:

2. Instalaţii de zdrobit semin�e prin batere

- cu ml! iul şi coşul

(piue)
2. 1 . Acţionalt: de om:

- cu îmblăcitul
1 .2. Prin zdrobire cu batoza
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7.2.2. Mori cu curea de transmisie
7.2.2. 1. După tipul roţii:

2. 1.1. De mână cu:
- pisălog de mână, simplu
- pisălog cu mânere
3. Instalaţii pentru zdrobit fructele prin batere
3.1. Piuă de lemn cu pisălog
3.2. Piuă de lemn cu grătar perforat şi pilug
piston

- cu roată verticală

7.2.2.2. După tipul transmisiei:
- simplă, într-o treaptă
- dublă, în două trepte
7.2.2.3. După numărul instalaţiilor:
- cu o instalaţie
7 .2.2.4. După gradul de perfecţionare:
- fără site
- cu site

4. Instalaţii pentru prelucrat seminţele, fructele
prin stoarcere
4. 1 . Prin presare pe principiul pârghiei:
- prin apăsare directă
- prin fixarea unei greutăţi

Il. Instalaţii pentru prelucrat tutik

1. Instalaţii pentru zdrobit (frânt) şi curăţat
cânepa (frângătoare, meliţe)
1.1. Acţionate manual
1.1.1. Prin batere cu maiul
1.1.2. Prin apăsare, pe principiul pârghiei
(frângătoare, meliţe)
1.1.2.1. a) Simple:
- cu o pârghie (limbă)
- cu două sau trei limbi
b) Duble:
- cu două limbi paralele acţionate simul
tan (foarte rare)
1.1.2.2. Frângătoare cu meliţă

5. Instalaţii pentru prelucrat lactatele prin pre
sare (crinte)
5.1. Prin presare directă
6. Instalaţii pentru prelucrat lactatele prin
batere
6. 1 . Prin batere lineară (verticală) în putinei

7. Instalaţii pentru zdrobit seminţele cerealiere
prin măcinare
7.1. Râşniţe
a) după construcţie:
- simple
- cu ax distanţier şi pârpăriţă
b) după sistemul de acţionare:
- simple, acţionate direct cu mâna
- cu mâner fixat excentric pe faţa superioară a pietrei alergătoare
- cu pârghie (dublă) fixată excentric pe
piatră
c) după materialul din care sunt con
fecţionate:
- din piatră
7.2. Mori de apă
7.2.1. Mori de apă cu angrenaj de trans
misie şi roată verticală
7.2.1.1. După sistemul de admisie:
- cu jgheab monoxil
- cu jgheab din scânduri
7.2. 1.2. După tipul roţii şi sistemul
admisiei:
- cu roată cu aripi de curent şi admisie
inferioară, simplă (cu un colac)
7.2.1.3. După numărul instalaţiilor:

2. Instalaţii pentru scărmănat (curăţat şi răsfi
rat) firele textile (piepteni, darace)
2.1. Prin pieptănare
2.1.1. Acţionate manual
2.1.1.1. Prin mişcare lineară:
- piepteni cu cuie mari
- pieptănuşi
2.1.1.2. Prin mişcare pendulatorie:
- daracul " lup"
2.2. Acţionate hidraulic prin batere (părul de
capră)

3. Instalaţii pentru filat şi tors (fuse, furci, roţi
de tors)
3.1. Acţionate manual
3.1.1. Fusul şi druga
3.1.2. Roata de tors cu pedală
3.1.3. Roata de tors cu manivelă
3.1.4. Roata de tors părul de capră
4. Instalaţii pentru depănat (înfăşurat
desfăşurat) firele (vârtelniţe, sucale, roţi de

- cu o singură instalaţie
7.2. 1 .4. După tipul transmisiei:
- cu transmisie simplă intr-o treaptă
7.2. 1 .5 . După dotările auxiliare:
- fără site
7.2. 1 .6. După dispunc.:rc.:a morii:
- pe sol

depănat)
4. 1 . Vârtclniţe
4 . 1 . 1 . Simple
4. 1 . 1 . 1 . Cu braţe orizontale şi cuie verticale
4.1 . 1 .2. Cu distanţa fiXă
4. 1 . 1 .3 . Cu distan�a rcglabilă
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4. 1.1.4. Cu cuie simple (uneori, fuse)
4.1 . 1 .5. Cu cuie crestate
4.1 .2. Cu raze verticale
4.1.2.1. Cu patru braţe
4.1.2.2. Cu mai multa braţe
4.1.3. Cu braţe orizontale
4.2. Sucale
4.2. 1 . Acţionate manual prin impuls
4.2.2. Cu manivelă
4.3. Roţi de depănat (cu curea de transmisie)
4.3.1. Orizontale, cu manivelă
4.3.2. Verticale, cu bielă-manivelă

ş i curea d e transmisie
2.1 .2. Acţionate cu piciorul, cu bilă
manivelă şi curea de transmisie
2.2. Pe principiul mişcării circular-alternative
2.2.1. Acţionate manual
2.2.2. Acţionate cu piciorul
3. Instalaţii pentru tăiat lemnul (fierăstraie,
joagăre)
3.1. Acţionate manual
3.1.1. Pentru o persoană
3.1.1.1. Simplu
3.1. 1.2. Cu arc şi punte
3.1 .2. Pentru două persoane
3.1.2. 1. Acţionat orizontal, simplu
3.1 .2.2. Acţionat în plan vertical, simplu
3.2. Acţionate hidraulic
3.2. 1. Cu împingerea manuală a saniei
3.2.2. Cu sania acţionată hidraulic
3.2.3. Cu o singură lamă (pânză)
3.2.4. Cu două sau mai multe pânze (gater)

5. Instalaţii pentru urzit (întins şi grupat) firele
5.1. Urzitoare
5.1.1. Cuie fiXate pe o construcţie
5.1 .2. Urzoiul vertical
5.1 .2. 1 . Cu raze simple (drepte)
5.1 .2.2. Cu raze crestate
5.1 .2.3. Cu raze perforate şi cuie din lemn
5.1 .2.4. Cu patru raze
5.1 .2.5. Cu şase raze

4. Instalaţii utilizate în diferite meşteşuguri de

6. Instalaţii pentru ţesut
6.1. Războaiele verticale
6.2. Războaiele orizontale
6.2. 1. Cu spetează
6.2. 1 . 1 . Cu două suluri
6.2. 1 .2. Cu trei suluri
6.2.1 .3. Cu patru suluri

prelucrare a lemnului
4. 1. Pentru confecţionarea şiţei, şindrilei
4.1.1. Scaunul pentru tras şiţa, şindrila
4.2. Pentru confecţionarea roţilor de car
4.2. 1 . Scaunul de rotărit, pentru fixat
spiţele, cu cuie de lemn sau de fier
4.2.2. Scaunul pentru curbat obezile
4.3. Pentru confecţionarea produselor de
tâmplărie
4.3.1. Şurubul menghină
4.3.2. Tejgheaua de tâmplar
4.3.3. Scaunul rindea

7. Instalaţii pentru spălat şi îndesit ţesăturile
din lână (vâltori)
7.1. Cu vârtej orizontal şi admisie prin jgheab
7 .2. Cu vârtej vertical şi admisie prin tub
(butoi)

W. Insta/Qţii pentru prelucrat piatra de var prin
ardere, pentru obţinerea varului (cuptoare de var)
1 . Î n raport cu solul
1.1. Ingropate
1 .2. De suprafaţă

8. Instalaţii pentru bătut (îngroşat) ţesăturile
din lână (piue)
8.1. Acţionate manual
8. 1.1. Scaunul de piuat şi maiul
8.2. Acţionate hidraulic
8.2. 1 . Cu ciocane orizontale (maie) şi
mişcare pendulatorie
8.2.2. Cu ciocane verticale, acţionate prin
cădere (pisălogi)

2. În raport cu amenajarea vetrei
2.1 . Cu vatră simplă
2.2. Cu prag marginal
3. În raport cu amenajarea gurii de foc
3.1. Cu gura simplă
3.2. Cu gura divizată
3.3. Cu gura acoperită
3.4. Cu gura liberă

III. Instalaţii pentru prelucrat lemnul
1. Instalaţii pentru găurit (sfredele) lemnul
1.1. Sfredel simplu
1.2. Sfredel cu arbore cotit (coarbă)
2.

Instalaţii pentru strunj iL lemnul
2 . 1 . Pc principiul mişcării circular-continue
2. 1 . 1 . Acţionate manual, printr-o m anivelă

4.

Î n raport cu profilul i nslalatiilor
4. 1 . Tronconice
4.2. Cilindrice
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V. lnsta/Qţii pentru prelucrat metale

3.1. Acţionate manual
3.1.1. Cute
3.1.2. Tocilă cu manivelă
3.1 .2.1. Cu manivelă ftxă sau mobilă
3.1.2.2. Cu manivelă şi curea de transmisie
3.2. Acţionate prin călcare cu piciorul
3.2.1. Cu pedală şi bielă-manivelă

1. Prin încălzire, cu suflare de aer (foiuri)
1.1. Acţionate manual
1.1.1. Foiuri mici, cu mânere
1.1.2. Foiuri mari, cu pârghie
1.2. Acţionate prin călcarea cu piciorul
1 .2.1. Foiuri cu pedală

W. Alte instalaţii

2. Prin batere (ciocane)
2.1. Acţionate manual
2.1.1. Ciocane, baroase
3. Prin ascuţire

1 . Instalaţii de fărâmiţat iarba pentru hrana
animalelor
1.1. Soacică

•

similare din zonele carpatice diferite cu care,
din acest punct de vedere, zona abordată de noi
are numeroase tangenţe, geografice, istorice şi
culturale. În cadrul acestor zone, din cuprinsul
şi din preajma Carpaţilor, în depresiuni intra
montane, pe cursuri de apă, întâlnim până
astăzi, un mare număr de instalaţii tehnice
ţărăneşti, construcţii şi unelte de o mare vari
etate şi ingeniozitate, grupându-se adeseori
tipologie, pe anumite suprafeţe, şi devenind
caracteristice pentru anumite zone5•
Oprindu-se doar asupra uneia din multiplele
încercări de a defini civilizaţia tradiţională,
Romulus Vulcănescu include în acest concept
patrimoniul de bunuri şi valori materiale pro
prii unei comunităţi etnice, axat pe tradiţie şi
continuitate. Renumitul etnolog mai arată că
civilizaţia tradiţională se explică prin teoria
persistenţei activităţilor materiale ale unor
comunităţi etnice străvechi în funcţie de
mediul ambiant, de însuşirile ergonomice, de
capacitatea de creaţie propriu-zisă; totodată
include şi relicte etnografice, în baza cărora se
poate reconstitui structura şi funcţionalitatea
obiectelor iniţiale, în vederea stabilirii unui
aspect al complexului de civilizaţie sau cultură
din care face parte integrantă, precum şi sur
prinderea, pe lângă unele bunuri şi valori mate
riale care se menţin ca atare, şi bunurilor şi
valorilor materiale în parte dispărute6•
Din aceste perspective de înţelegere a com
plexei problematici a civilizaţiei tradiţionale, în
mod general, şi civilizaţiei tehnice populare, în
mod special, încercăm să surprindem şi în zona
Topliţa unele aspecte ce pot contribui în cele

Urmează ca pe viitor, pe măsură ce vom
aprofunda cercetarea noastră, să identificăm
alte instalaţii tehnice tradiţionale care să
susţină teza privind continuitatea etnoculturală
în zona Topliţa. Trecerea în revistă a princi
palelor categorii de instalaţii tehnice şi a unor
unelte care nu sunt propriu-zis instalaţii, dar au
stat evolutiv la baza constituirii lor, reprezintă
doar o etapă în cadrul desfăşurării studiului
nostru în legătură cu civilizaţia tradiţională,
populară din zona Topliţa.
Alături de ocupaţiile tradiţionale principale
(agricultura, creşterea animalelor şi păstoritul,
pădurăritul etc.), meşteşugurile şi industriile
populare reprezintă unul din capitolele funda
mentale ale etnografiei, deoarece acestea scot
în evidenţă felul în care şi populaţia acestei
zone de care ne ocupăm a ştiut să valorifice prin
munca sa bunurile naturale în cadrul condiţiilor
istorice date, pentru satisfacerea diferitelor
nevoi ale vieţii, cele legate de trai (hrană,
îmbrăcăminte, adăpost, transport), creând şi
folosind unelte. Ca şi în alte zone etnografice,
practicarea acestor meşteşuguri şi industrii
populare ne îndreptăţeşte să apreciem inge
niozitatea şi uneori talentul creator al locuito
rilor acestui spaţiu, care, de multe ori au fost
puşi în situaţia de a găsi soluţii tehnice pentru
rezolvarea unor probleme de natură tehnică.
În zona Topliţa, nu se poate afirma că au
existat sau că mai există sate specializate în
diferite meşteşuguri, ci doar sate în care s-au
practicat şi se mai practică şi astăzi doar unele
meşteşuguri necesare în menţinerea activi
tăţilor umane. Perpetuarea acestora însă de-a
lungul vremii, a putul asigura o continuitate şi
o stabilitate etnoculturală a satelor.
ÎH vedere:t unei întclegeri mai t"meini� �
civilizaţiei tradiţionale populare din zona
Topliţa, de un deosebit interes istorico-etno
Wafic este cunoaşterea situaţiilor funcţionale

din urmă la evidenţierea raporturilor ce pot
exista între elementele componente ale acestor
fap te de cultură.
Î n încercarea de a defini ceea ce este speci
fic, prezintă inlei-es acele categorii de obiecte,
ustensile, unelte, instalaţii intrate în uz care se
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încadrează în seria unor tipuri sau variante cu
răspândire zonală, regională. Din acest punct
de vedere, nu este încă dificil de a surprinde
acest specific în zona de care ne ocupăm, având
în vedere că similitudini şi identităţi găsim pe
mari spaţii geografice. Mai degrabă, evi
denţierea acestor elemente susţine, odată în
plus, caracterul unitar al faptelor de cultură
materială din acest spaţiu cu altele din spaţiul
tradiţional din zona Carpaţilor. Î n ceea ce
priveşte creaţia artistică, de exemplu, obiectele
de artă populară pot fi considerate astfel atât
cele făcute de cel care le foloseşte, cât şi cele
executate de meşteşugar, în măsura în care ele
îndeplinesc cerinţele estetice şi sunt preluate
de către colectivitate7•
Ca o caracteristică esenţială a specificului
creaţiei artistice, portul popular, ale cărui piese
rezultă şi prin folosirea instalaţiilor tehnice
pentru prelucrarea textilelor, gustul artistic
este dublat din dorinţa de asociere cu decorul,
motivele, tehnica, etc. a elementelor identitare;
dacă în cazul uneltelor şi instalaţiilor, după
cum afirmam, este mai dificilă surprinderea
elementelor specifice, datorită caracterului lor
mai universal, în cazul creaţiilor artistice acest
demers devine mult mai lesnicios. Dar portul
popular intenţionăm să-I descriem într-un capi
tol special, care nu face obiectul acestei lucrări.
Şi în zona Topliţa, instalaţiile tehnice
ţărăneşti folosite pentru prelucrarea diferitelor
produse - cereale, seminţe, oleaginoase, tex
tile, lemn - au evoluat din uneltele casnice de
mână. Mecanismele simple de acţionare ale
diferitelor tipuri de instalaţii se datorează, în
primul rând, preocupării generale a producăto
rilor de bunuri materiale de a-şi uşura munca.
În funcţie apoi de forţele motrice, energetice,
aflate la îndemână, apă, vânt, animale, etc., au
evoluat tipologie diferite instalaţii mult mai
complexe.
Astfel, am întocmit un prim tablou sinoptic
al principalelor instalaţii tehnice răspândite în
zona Topliţa, unele dintre ele funcţionând şi
astăzi, altele fiind dezafectate (intră în prio
rităţile Muzeul Etnografic Topliţa recuperarea
acestora şi instalarea lor în spaţiul muzeului).
Urmând criteriile folosite şi de distinşi
cercetători cu experienţă deosebită şi rezultate
unanim recunoscute pe plan naţional şi inter
naţional8 în studiul instalaţiilor tehnice tradiţia�
nale populare, am realizat următoarea grupare:
- instlllaţii pentru prelucrat materiale agro

- instalaţii pentru prelucrat lemnul;
- instalaţii pentru prelucrat piatra de var
prin ardere;
- instalaţii pentru prelucrat metale;
- alte instalaţii;
În general, se observă procesul de dezvoltare
la toate categoriile de instalaţii, pornind de la
unelte simple acţionate de mână spre forme tot
mai complicate, acţionate de diferite forţe de
energie. Un loc aparte, desigur, îl ocupă insta
laţiile acţionate de forţa naturală a apei.
Aceasta a fost posibilă datorită configuraţiei
hidrografice a zonei, unde pe lângă Mureş, o
serie de afluenţi ai săi au fost şi mai sunt uti
lizaţi în funcţionarea unor instalaţii telurice.
În continuare vom descrie doar câteva dintre
instalaţiile tehnice tradiţionale descoperite de
noi în zona Topliţa şi vom preciza şi frecvenţa
precum şi aria lor de răspândire.
În ceea ce priveşte instalaţiile de zdrobit
seminţe, se constată mai întâi existenţa în
număr mare, în colecţia Muzeului Etnografic
Topliţa şi în unele gospodării din valea supe
rioară a Mureşului, a diferitelor piue ("pc'iua ")
cu pilug de mână, folosite pe de o parte la zdro
bitul boabelor de cereale, pe de altă parte la
producerea uleiului de cânepă, in, jir, dovleac,
ş.a. Mai evoluate au fost însă zdrobitoarele cu
săgeţi mânate cu roţi de mână, ca cele din
Ciobotani, lângă Topliţa, un exemplar existând
în colecţiile Muzeului Etnografic din Reghin,
studiate şi constituite de etnograful Anton
Badea. Spre deosebire de instalaţiile cu cio
cane acţionate cu picioarele, unde era necesar
câte un om la fiecare ciocan, acţionarea acesto
ra necesita doar doi oameni, operând la cele
două roţi. Acest tip de instalaţie dispunea de
un sistem de pene montate pe un grindei,
ridicând într-o anumită ordine săgeţile. A fost
răspândit pe valea Mureşului Superior, în
satele de sub Munţii Călimani şi Câmpia Tran
silvaniei, coexistând cu zdrobitoarele acţionate
cu ciocane de picior9•
Un alt tip de instalaţii de zdrobit seminţe,
pentru storsul uleiului, au fost teascurile cu
"
"zăvoare (pene) verticale sau orizontale. Cele
cu pene verticale au fost răspândite pe valea
Gurghiului, o parte a văii Mureşului şi satele de
sub Munţii Călimani şi Subcetate. Pe valea
Topliţei şi împrejurimi, au existat teascurile cu
pene orizontale, întâlnite de Anton Badea şi pe
versantul moldovenesc al Carpaţilor, la Ceahlău.
Pe lângă acest tip, după primul război mondia l
au apărut teascurile cu şurub de fier, procurat
de la frânele vagoneţilor de cale ferată îngustă,

alimentare;
-

i n sta l a ţ i i

pentru prelucrat textile;
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brică de bere10• Comitetul de stat al apelor, în
1957, înregistra pentru Topliţa 6 mori, Jolotca
şi Hodoşa - afluenţi ai Mureşului
4 mori,
pârâul Câlnaci - Subcetate 5 mori. Aici mai
funcţionează şi astăzi o moară cu întreaga
instalaţie tradiţională (în gospodăria văduvei
Maria Vizoli), o moară cu îmbunătăţiri la sis
temul de transmisie prin curele (gospodăria
Câmpean Ana). Mai există şi o moară dezafec
tată, în gospodăria Hurubă Ion. Cele două
mori sus-menţiopatre macină şi astăzi pentru
nevoile gospodăreşti dar şi pentru cei doritori
din sat. Aceste mori datează din secolul trecut
(1825, 1870, 1837 după declaraţiile proprie
tarilor actuali, urmaşi).
Mecanismele şi părţile componente ale aces
tor mori sunt cele clasice, tradiţionale şi
anume: o roată verticală cu cupe sau cu aducţi
une superioară; pe fusul orizontal al roţii verti
cale este montată o roată cu măsele din lemn
de măr. Acestea angajau în turaţii mai rapide o
altă roată, de pe un fus vertical de fier, la al
cărui capăt superior se afla piatra alergătoare.
Roata de pe fusul vertical era mai mică, se

toate morile de acest gen11• Apa era condusă la
roată printr-un jgheab din scânduri suspendat
pe piloţi sau direct printr-un canal îngust.
Din categoria marilor cu curea de trans
misie amintim şi pe cea din comuna Tulgheş,
dar care face parte dintr-un complex de insta
laţii, împreună cu un joagăr (proprietar fiind
Olaru Gheorghe) ce funcţionează şi astăzi. Aici
sistemul este modernizat prin diferite roţi cu
curele de transmisie şi roţi cu dinţi din metal.
Însă roata principală verticală, admisia, este
după sistemul clasic, tradiţional.
Din categoria instalaţiilor pentru prelucrat
textilele, în continuare facem câteva precizări
referitoare la instalaţiile pentru spălat şi îndesit
ţesăturile din lână, şi anume vâltoarea. Pe valea
Pârâului Topliţa mai funcţionează şi azi două
vâltori, care făceau parte dintr-un complex,
împreună cu morile respective. Odată cu coo
perativizarea agriculturii, morile au fost deza
fectate la ordinul autorităţilor comuniste. În
gospodăria lui Antal Sabin funcţionează o vâl
toare mai mică, dar în cea a lui Vodă Duşa Ioan
zis Leon funcţionează două vâltori în serie, aici
existând, după cum spuneam, până în anii '60,
un complex de instalaţii alcătuit dintr-o moară,
două vâltori şi joagăr. După afirmaţiile propri
etarului, acest complex a fost instalat în jurul
anului 1850. Aducţiunea de apă măsoară aprox.
1000 m lungime, din Valea Topliţei, cea. 40 m
având numai "canalul ", disipând apa la prima
vâltoare printr-un jgheab superior, fixat pe
piloţi la o înălţime de cea. 2 m, confecţionat din
scândură de brad.
Principiul constructiv al vâltorii este cel
tradiţional, ea având forma tronconică, cu vârful
în jos, formată din scânduri de frasin legate cu
colaci de stejar şi fixate pe un fund de lemn, unde
se produce o puternică mişcare circulară a apei.
Tot din categoria instalaţiilor pentru prelu
crat textile amintim şi instalaţia de răsucit funii
din cânepă, existentă (demontată) în gospo
dăria lui Stan Alexandru, din Subcetate.
Dispozitivul de răsucire prevăzut cu 4 cârlige,
fixate între două scânduri cu mânere, poartă
numele de " colătaie ". După ce se agăţau în
cârlige firele depănate cu " sucala " pentru fire
de cânepă, acestea erau răsucite şi întinse la
celălalt capăt (8- 12 m) de un cărucior prevăzut

învârtca mai repede şi era alcătuită din două
rot i ţ e de scândură tarc, între care se aflau bare
rotunde din lemn rezistent; printre acestea
intrau măselele rotii verticale care, împinse,
invârteuu fusul şi odată cu el, piatra alcrgă
toare. Acest sistem este intâlnit de reguli\ l<t

cu roată (manivelă) şi un dispozitiv de răsucire
nwnit " buzdugan ". Astfel de dispozitive se mai
găsesc abandonate într-o gospodărie din satul
Plaloneşti, corn. Sărma�.
Multitudinea de sucalc, vârtelnite şi roti de
tors nu le mai prezentăm, ele având in general

un exemplar de acest gen, folosit la stoarcerea
uleiului din seminţe de in, găsindu-se de
asemenea în colecţia în colecţia Muzeului
Etnografic Reghin, provenit tot din Ciobotani,
sat lângă Topliţa.
În ceea ce privesc instalaţiile pentru zdrobit
seminţe cerealiere prin măcinare, deţinem în
colecţia Muzeului Etnografic Topliţa câteva
râşniţe simple de mână şi altele cu ax distanţier
şi "pârpăriţă "; după sistemul de acţionare sunt
simple, acţionate direct cu mâna sau cu mâner
excentric fixat pe faţa superioară a pietrei
alergătoare, un alt tip fiind cu pârghie dublă
fiXată excentric pe piatră. Dar cele mai impor
tante instalaţii pentru zdrobit seminţe prin
măcinare au fost (şi mai sunt) morile hidraulice
cu roată verticală, montate pe apa Mureşului şi
mai ales a afluenţilor săi: Topliţa-Vale,
Călimănel, Măgheruş, Zăpodea, Pârâul Gălă
uţaş, Pârâul Câlnaci - Subcetate, Pârâul
Sărmaşului, Jolotca, Hodoşa, ş.a.
Ca o atestare documentară a existenţei
marilor de apă Ia Topliţa, amintim Conscriptio

Comitatus Thordensis de Anno 1 713-Possesio
Toplicza, care ne semnalează trei mori şi o fa

-

-
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funcţionează,,in· localităţile din jurul Topliţei la:
Gălăuţaş, Sărmaş, Subcetate, Bilbor, Corbu,
Tulgheş, Ş.lJ.�
Nu ne propunem, după această trecere în
revistă a principalelor instalaţii tehnice existente
în zona Topliţa, in situ sau în colecţiile muzeului,
să analizăm în acest stadiu al cercetării noastre
toate implicaţiile ce decurg de aici în înţelegerea
cât mai corectă a faptelor culturale din acest
spaţiu, urmărite istorica-evolutiv. Ne permitem
deocamdată doar câteva aprecieri.
După cum s-a putut observa din parcurgerea
tabloului sinoptic, în zona etnografică Topliţa
se regăsesc, în general, majoritatea meşteşu
gurilor tradiţionale populare, o parte dintre ele
practicându-se până astăzi. Pornind de Ia ideea
acestei perpetuări a meşteşugurilor în interde
pendenta sistemelor ocupaţionale, putem să
asociem acestei idei, fără a greşi, şi convingerea
că această interdependenţă a reprezentat un
factor de stabilitate şi continuitate în zonă,
implicit şi de continuitate etnică în zonă.
Cadrul natural geografic prielnic a permis
�pulaţiei autohtone să practice, pe lângă ocu
paţiile principale şi secundare, meşteşugurile,
locuitorii zonei Topliţa dovedind şi ei o adevă
rată ingeniozitate tehnică şi un real gust estetic,
artistic. Deşi unele produse poartă, cum este
firesc, şi amprenta unor influenţe din cultura
maghiară, acestea sunt însă puţine, detaşându-se
produse culturale cu amprente de specificitate.
Descrierea noastră etnografică însă este mai
mult descrierea unui proces decât a unei stări
deoarece, mai ales în studierea obiectelor,
tehnicilor, procedeelor, instalaţiilor, modurilor
de producţie, ea nu constă doar în enumerarea
caracteristicilor acestora, ci în " povestirea"
procesului lor de fabricaţie (unde este cazul) şi
de utilizare. După cum afirma Francois
Laplantine, descrierea etnografică devine une
ori un "joc ritmic al suprafeţei şi fondului, fluxu

aceleaşi princtpn constructive şi eventualele
deosebiri cu alte zone sunt generate de micile
intervenţii, uneori ingenioase, pentru adaptarea
lor în funcţie de unele necesităţi proprii. De
asemenea, războiul de ţesut orizontal păstrează
în general aceleaşi caracteristici, existând pe
lângă cele tradiţionale, clasice, şi îmbunătăţiri
tehnice mai ales la rularea sulurilor.
În ceea ce priveşte instalaţiile pentru prelu
crat lemnul, semnalăm existenţa, în familia
rotarului Stan Dumitru, azi în gospodăria fiului
acestuia Alexandru, a unui complex de insta
laţii, dezafectate, ce formau atelierul rotarului
satului Subcetate - Câlnaci. Acesta cuprindea
un strung pentru lemn, un scaun de centrat spiţe
şi obezi de roţi (scaun de rotărit), tejgheaua de
tâmplar, cu inventarul de scule necesare.
Din această categorie a instalaţiilor pentru
prelucrat lemnul, mai importante au fost
joagărele, ferăstraiele şi gaterele.
Pe afluenţii Mureşului au funcţionat joagăre
încă din evul mediu, primele referiri la un gater
existând de la 4 aprilie 1662, într-un document,
precum şi în conscripţia urbarială a posesiu
nilor Topliţa de la 1785, care de asemenea con
semna obligaţiile iobagilor în scânduri şi leaţuri
- printre altele. La 1903, Topliţa avea în funcţi
une 64 de joagăre, iar în anii '30 au rămas doar
29, totalul acestora în defileul Mureşului fiind
de 51, producând anual aproximativ 41338 mc
material de scânduri12• Treptat, joagărele insta
late pe afluenţii Mureşului au fost înlocuite de
fabricile de cherestea, acţionând gaterele cu
motoarele electrice.
Astăzi, mai funcţionează în zona Topliţei un
fierăstrău acţionat de apă la Tulgheş, în com
plexul de instalaţii alături de o moară şi vâl
toare, a proprietarului Olaru Gheorghe.
În colecţia Muzeului Etnografic, din catego
ria instalaţiilor pentru prelucrat lemnul, se
găseşte şi un scaun pentru tras şindrila
(" draniţa ") în stare bună de conservare.
Din categoria instalaţiilor de prelucrat pia
tra, ne referim la cuptoarele de ars varul, care
se găsesc astăzi în raza comunei Tulgheş, în
satul Valea Frumoasă de exemplu, la proprie
tarul Apostol Gheorghe.
Î ncheind această selecţie succintă a princi
palelor instalaţii tradiţionale existente în zona
Topliţa, ne oprim asupra celor folosite în prelu
crarea metalelor prin încălzire, şi anume foaie

lui şi refluxului, tragerii şi retragerii, apariţiei şi
dispariţiei "13•

În perspectiva antropologică şi etnologică,
încercăm să obţinem suficiente repere în
măsură a ne surprinde conservarea dar şi alter
itatea moştenirii culturale, să studiem prelun
girile socio-culturale arhaice şi tradiţionale în
societatea noastră, contemporană.
Realizarea efectivă a conservării culturale
trebuie să se efectueze şi de etnologi, prin orga
nizarea de cercetări de teren în ZOI!�1 pc;!Hru �
direct material etnografic informativ,
prin intermediul muzeelor etnografice, care. să
definească imaginea ideal-tipică de altă dată a

cu

pcdală, în Thplita-Vale functionând şi astăzi
proprietarului ihinvan $tefan, in
atelierul căruia se regăseşte şi inventarul de
scu le m:cesarc. Asi fel de i nstalatii mai

Îii fiefăria

culege
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5. unitatea modului de viaţă ca rezultat al
schimbului de valori materiale şi spirituale.
Surprinderea în teren a unor aspecte de uni
tate şi diversitate zonală pe care le au şi con
strucţiile şi activităţile umane legate de ocupaţii
şi meşteşuguri, am afirmat-o şi în alt context, au
o însemnătate cu totul deosebită deoarece se
constituie ca realităţi etnografice tradiţionale
caracteristice acestor locuri, în dovezi de per
manenţă şi continuitate românească pe aceste
meleaguri, precum şi în mărturii ale statomiciei
tradiţiilor străvechi, dar în acelaşi timp şi al
spiritului inventiv care ne-a caracterizat şi ne-a
îmbogăţit permanent tradiţiile.

acestei comunităţi regionale, din acest spaţiu14•
Rămâne, în concluzie, pentru noi un
deziderat încă în demersul nostru spre a sur
prinde cât mai bine:
1. relaţia dintre continuitatea civilizaţiei
tradiţionale şi continuitatea etnică din zonă;
2. permeabilitatea mediului tehnic şi rolul
său în receptivitatea altor modele culturale;
3. rolul civilizaţiei tehnice tradiţionale (şi
moderne) în promovarea relaţiilor interetnice
în zona Topliţa;
4. raportul dintre aspectele specifice origi
nale ale creaţiei autohtone româneşti şi între
pătrunderea unor elemente de civilizaţie
tehnică maghiară în zonă;
Note

Muzeului Etnografic din Reghin, in nCibinium " (196973), Sibiu, p. 87-89
10. Conscriptio Comitatus 71wrdensis de Anno 1 713 Possesio Toplilza, Arhivele Naţionale - Tg. Mureş
1 1. VALER BUTIJRA, Străvechi mărturii de civilizaţie româ
nească. Transilvania - Studiu etnografic, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşt� 1989, p. 317.
12. l..AuREAN SoM EŞAN, Vwţa umană în regiunea Munţilor
Călimani, in Lucrările Institutului de Geografie al Univ.
Cluj, voi. VI, Tip. Cartea Românească, Ouj, 1936, p. 35;
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Abstract
The traditional technical civilization and ethno-cultural continuity in Topliţa area
The present study tries to decipher the thematic and typologica/ diversity of traditional technica/ tools and installlltions from the
Toplita area. The author wishes to bring up new arguments in order to prove the old charocter ofthe traditional civilization, as we/1
as the continuity throughout the ages ofthe Romanian spirit both in life and in creation.
The favoroble natural environment allowed the population to practice both main and secondary occupations. One cannot state
clearly that there were (or there still are villages specialized in various trades in this area. However, it can be said that there are vil
lages where the daily trades were and are stil/ procticed nowadays.
The rural technique used for processing various products (insta/lations forprocessing agricultura/ produce installations for pro
cessing te:ailes, installations for processing wood, installationsforprocessing metals and others) evolved from the home/made tools
to installations (more or less comple:c). This evolution was due to the everyday concern for making work casier.
The fteld testi.rntm.ies oftl1e local unlty arul diver..·ity, evi11ced by hunum constructions arul activities regarding the occupations
and tire trade.<, are aireme}y im",niiiil lili!iJIJ.rl! lhi!Y UFP. tmllilionaf €t/urographic1ll rEBiiliQ 'fulrll(!ffi�!ir !'! these places and tht!1

prove the permammce

ofvery old traditions.

drd. Durei Mare

M uzeugraf, Mm:eul Etnografic
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ETNOFORME - ACŢIUNI MUZEALE DE COMUNICARE
Bâtele ciobăneşti din bazinul Topliţei în dialoguri muzeale cu publicul
- Stimat auditoriu, nu uit niciodată să apre
ciez faptul că ne aflăm în sălile muzeului de
etnografie Topliţa, de ce fac acest lucru? Pentru
că muzeul nostru se află într-un perpetuum
debut şi orice întâlnire cu publicul eu o consider
o sărbătoare Ia care trebuie să facem într-un fel
cât mai particularizat dovada existenţei noas
tre, fie chiar şi prin fragilitatea unui dialog pe
care vi-I propunem acum. Subiectul discuţiei
noastre ar putea fi bâtele ciobăneşti aflate în
colecţiile noastre.
- Acceptăm subiectul, îl găsim cât se poate de
interesant, cred că unnătoarea dezvoltare a dia- .
logului propus ar fi precauţiile.
- În ce mă priveşte îmi asum toate riscurile.
Precauţiile ţin de o desprindere, o pierdere "pe
drum " a unui fond cultural preexistent cum îl
numea, într-un studiu despre arta populară
românească - C. Prut, în favoarea unei tran
scrieri a fenomenelor sesizabile în experienţa
curentă; impuritatea faptelor artistica-estetice
toate îndeamnă la supravegherea modului în
care ne apropiem de o civilizaţie.
- T12 gândiţi aici la un fond al alterităţii?
- . . . la care se adaugă timpul şi trăirea. Ca să
rezum aş zice, vorbind despre vreme, oameni şi
lucruri: Trăit - Durat - Schimbat, (parafrazân
du-1 pe C. 1. Strauss) mai ales ca orice obiect
l-aş supune atenţiei dumneavoastră îl consider
viu, la fel de viu ca atunci când a parcurs vârsta
trudnică a folosinţei.
Ne îndreptăm atenţia aşadar spre "botele "
ciobăneşti descoperite în bazinul Topliţei. Au
fost făcute dintr-un impuls al necesităţii imedi
ate, într-un anumit mediu, într-un anumit con
text, de o anume persoană aflată sub nimbul uni
cităţii, înconjurată de lucruri care cer bine pre
cizate. Aproape obsesiva în a recupera şi a păstra
curate fonnele, dar acceptăm schimbarea, sub
timpuri mereu se pierde câte ceva, scapă memo
riei, îngropându-se sub raportul generaţiilor.
- Aveţi, ni se pare, hand poeziei, expunerea
capătă inflexiuni poetice!
- Fără să mărturisesc, tot vă pot spune e că
entuziasmul, acum bine cumpănit, şi ataşamen

Unnărindu-ne stările, reacţiile comporta
mentale odată cu pătrunderea într-o zonă tul
burătoare cum este cea unei culturi arhaice
care se află într-o stare de comunicare neîntre
ruptă cu prezentul, cu semnificaţiile obiectelor
şi reprezentărilor realizate în prezent, găsim
uneori portiţe de intrare în studiul propus.
Câţi dintre voi, aflaţi în excursie la munte nu
şi-a încropit măcar un baston care să-I ajute la
mers ţi poate la un popas, într-un moment de
împăcare, poate chiar să fi încrustat scoarţa
crudă măcar nişte inele dacă nu o mai inspirată
spirală pe lungimea lui?
-Acceptând acestă postură, acceptăm implicit
să intrăm într-un timp mitic.
- . . . postură care înseamnă o experienţă cul
turală subsumată.
Piesele aflate în atenţia noastră sunt datate
1997 şi respectiv 1998. Faptul că sunt recente
nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că un lucru
îl afinn aici cu tărie: ele păstrează o mare parte
din vechile motive decorative omniprezente în
arta populară românească! Sub ce fonnă, vom
vedea mai departe!
Din unghiul de înţelegere al proceselor com
plexe de schimbare a psihologiei populaţiei
noastre, a modului de viaţă în general, se evi
denţiază şi unele defonnări. Disoluţia dreaptă
a unor registre şi motive de arie universală,
uneori doar o simplă enumerare a unor teme
decorative, aluzii tematice, intenţii timid con
cretizate.
- Am fi curioşi să aflăm în ce împrejurări
ajungeţi în posesia acestor piese?
- Bâta ciobănească încrustată şi datată 1998
a fost găsită şi recuperată din albia Mureşului.
O prezint în planşele de faţă desenată intr-o
reprezentare desfăşurată, lucru care mi-a dat
putere de relaţie pentru ca toată această alcă
tuire de zone liber construite ori tranşe în
chingile geometriei, pot fi privite, pot fi "luate
în ochi ", dintr-o singură privire dând în felul
acesta multă uşurinţă ostenelii de a relaţiona
lucruri în aparenţa incompatibile. Coborârea
de pe cilindrul sau corpusul bâtei în plan
alterează citire a pe un traseu spiralat se aşterne

tul la ro:sturile m u ncii noastre ne creează, ue
Fiecare dată, stări de plină tate . . oricum
preferabile teorcl izărilor stufoase pe care nu le
iuheştc nimeni.

în plan, :sensul de continuum se risipeşte pentn1
m ome n t însă se compensează p ri ntr-o luare;:
dimpreuna unei construcţii finite, prin plă-

.
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conturat cu două rânduri de linii, chiar detalii
anatomice, incizate aflăm chiar şi sprâncenele
delimitând o zonă de pasaj spre nuclee de
reprezentări vegetale. Frunze de trifoi bine
conturate dispuse adesea într-o formă sche
matică amintind de desenul streotip al ghio
ceilor de şcoala primară impus uneori copiilor
de o învăţătoare lipsită de harul scrieri şi
desenului îngrijit. Întâlnim, iată, şi reprezentări
tlorale cu trei, şase sau opt petale dezvoltate pe
o ramificaţie de două braţe cu terminaţii pal
mare. Încercând să relaţionăm sistemul floral
cu cel al rozetei solare, extremităţile petalelor
cu o linie ovală, fie ea şi imaginară, vedem cu
surprindere ca să apropie foarte mult, într-o
vedere sintetică de reprezentarea iconografică
a Maicii Domnului care pare a îmbrăţişa care
pare a îmbrăţişa lumea.
- Prezenţa crucii vine, credem, să întărească
sugestiile ce răzbat din " scrierea " motivelor.
Străbat, ne pennitem să adăugăm, şi motive
inspirate din omamentica pieselor de arta popu
lară ţesute.
- Reprezentarea crucii pe zona de prindere
şi purtare este o constantă plină de semnifi
caţie, care dă păstorului, întregii sale existenţe,
o aură biblică, păşind întărit de credinţă prin
asprimea vremii, cu mâna veşnic pe cruce,
aşezată aici (printr-o coincidenţă?) în coroana
unui arbore, într-o rezolvare grafică venită
parcă din vechile cărţi româneşti frumos mîni
ate; tulpini în torsiune, rădăcini subţiri ori
îngroşate înrădăcinate în pământ, frunze de tri
foi în poziţii diferite populând un spaţiu pro
fund dinamic; o ghirlandă de frunze îngemă
nate care se încovoaie protejând într-o atmos
feră exotică reprezentarea în crochiu a unei
femei - soţie sau iubită.
- Răzbate ni se pare o anume inocenţă, o
copilărie prelungită.
- Este adevărat. Un schematism infantil care
capătă, în acest caz, o valoare pozitivă, susţi
nută de unitatea şi coerenţa unui anumit tip de
limbaj, moştenit şi nu căutat, ca un echivalent
mărturie al unei trăiri sincere, a unei nevoi de
comunicare. În această perspectivă se înscriu
detaliile anatomice, portretul, rezolvarea
grafică a parului, a liniei sânilor, a braţelor într

cutele sugestii de spaţiali tate, luate spre analiza
cu ţi prin mijloacele construcţiei artistice.
- Bănuim ca repertoriul decorativ amintit, ca
să fie " localizat " într-un câmp valoric, are par
curse fl4te etape în care se cerne, se stabi
lizează . . .
- Înainte de a vă răspunde, mai sunt dator cu
o completare la întrebarea precedentă. Împre
jurările. E bine de ştiut că ciobanii nu-şi dau, cu
atât mai puţin îşi vând botele. Noi le recuperăm
fie din gospodăriile unor ciobani mai vechi
rămaşi "la vatră ", fie dispăruţi, fie găsite, cum
este cazul piesei prezentate aici, iar locul unde
a fost găsită, respectiv o apă curgătoare, este un
lucru cât se poate de semnificativ şi care trădează
un aspect al unui comportament rânduit după
o tradiţie cu reguli stricte, mitrice zicem noi.
Da. Avem în faţă o constantă valorică. H.
Read aminteşte ca o primă etapă care se con
fundă cu o descoperire a formei funcţionale
care se caută pe sine într-o variabilitate infinită
dictată de o necesitate imediată a locului şi
omului ce adaptează în acelaşi timp. Studiind
însă o gamă mai largă de piese, chiar din timpul
uceniciei mele la Muzeul Satului din Bucureşti,
intrarea într-un sens funcţional a unei piese o
leg de monoxilele alese din natură după o
formă dictată de mânuirea directă, de racor
darea la complexul corporal uman, cu o inter
venţie minimă de modelare şi adaptare. Acest
raport cu materia - al minimei atingeri a struc
turi materiale intime, aici a lemnului, dezvoltă
sau creează obiecte articulate organic aproape
indestructibile.
Modelajul ca acţiune exterioară ar cores
punde, în viziunea lui Read, unei perfecţionări
a formei funcţionale în care intră desigur şi
etapa, sublimă ca stare, a ataşării decorului
care întinde să înglobeze obiectul şi să-I poarte
spre sensuri neaşteptate.
- Este evidenţa o voinţă de modelare, de a
" chiar.
scrie
"
- Aş zice o acţiune care se cheamă gătire,
scriere, " închistrire': " impistrire ", în funcţie de
zona care se execută, cu vârful briceagului sau
a unui cuţitaş, sau o lamă de oţel cu două
colţuri ascuţite în unghi, după o relatare a lui
G. Focşa. E.o.; te ue remarcat această desfăşurare
de registre decorative într-un desen liber,
observăm pe mărul bâtei, denumire folosită
adesea de păstorii din Călimani şi Gurgh iu
(Gh. Iordache), cum a exploatat până şi anu
mite accidente uri imperfecţiuni ale fibrci lem
noase, cum plecând de la un semn similar
literei C, 1-a dezvoltat spre forma unui ochi,
"

o formă arcuită asemeni unui vas ceramic.
Bineînţeles că figura este disproporţionată, i

"

se

pot aduce multe corecturi; însă nu trebuie să

uităm că ca vine de la un creator care nu-şi
impune nici un fel de constri\ngerc; nici macar
libertatea acestui tip de exprimare nu este o
componentă conştientizată, discursul lui nu
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suportă întrebări ori distorsiuni fanteziste, fiind
un dialog cu sinele.
- Referitor la câmpurile decorative, la o bănu
ită proporţionare, raporturile. . . în tenneni plastici,
sunt prezentate?
- Am încercat să reprezint grafic, în toată
amplitudinea piesei, raportul dimensional al
registrelor. În partea superioară forme vegetale
într-un desen liber ca dispoziţie, " mărul" bâtei
într-o transformare de expresie totemică,
crucea; partea mediană este cea a unui spaţiu
al ritmurilor geometrice, spirale fără consis
tenţă într-un pasaj spre o nouă zonă a desenu
lui liber ori a golului extremităţii opuse.
-Avem o imagine clară a ansamblului, vedem
întregu� putem întrevedea chiar o componentă
animată a atitudinilor de purtare.
- Ansamblul, percepţia intr-o integritate ne
ajută să dăm putere de semn obiectului. Lesne
de concluzionat este că avem de a face cu o
reprezentare a sinelui, a unui alter-ego, o per
soană cu care dialoghează, prin care spune
ceva lumii, transformând acel " urât " care apasă
o existenţă izolată pe munte în ceva care
eliberează gândul.
- Cât de mult vă bazaţi pe relatări, pe mărturii
şi cât pe bibliografii în domeniu?
- Sunt cărţi peste care nu poţi să treci. Dacă
nu le cauţi tu te caută ele pe tine, mai ales într-o
perioadă de acumulări necesare, iar informa
ţiile proaspete dau frumuseţe şi culoare
particulară căutărilor noastre . . cu toate pre
cauţiile amintite la începutul dialogului.
Rămăsesem la faptul că, din mărturisirile
făcute de oameni consideraţi ai muntelui,
reiese ca uneori muntele devine duşmănos şi
neiertător, spaimele venite din zona ancestrală
adâncă a fiinţei bântuie firea cu dominanta
melancolică a românului - păstor: " . . . mi-era
aşa de urât pe munte că urlau şi pietrele la mine "
(Zaharia Ion, 67 ani, Subcetate, Harghita). În
aceste clipe de deznădejde, de însingurare,
dintr-o dorinţă de apărare a fiinţei lăuntrice
sensibile, se naşte un dialog şi un obiect-mar
tor, ceva care poate repeta succesiunea paşilor.
- Promovarea ca imagine de cercetare a atitu
dinilor gestuale, a unei înlănţuiri dinamice Om-

obiect ni se pare un unghi de vedere nou şi vă încu
rajăm cu toată căldura să-/ duceţi mai departe.
- Este o etapă de lucru, atâta tot, una în care
încercăm să redăm o viaţă integrală obiectului,
restituîtă publicului în construcţii artistice,
scenice chiar . . . o redare a puterii semnului, a
semnificaţiilor mitice ale existenţei. Este ce am
încercat să concretizez în "Etnoforme Arhetip şi Geneză. 2000".
Dar trebuie să revenim. Urmărind detaliat
raportul dimensional al registrelor, nu putem
să trecem peste o similitudine evidentă cu
silueta umană, verticală şi ca definiţie; vom
desluşi cu siguranţă corespondenţa dintre
coloana verticală şi geometriile viguroase ale
registrelor mediane. Zigzaguri, colţi de lup,
dinţi de fierăstrău, un alt motiv care vine din
negura timpului într-o formă liberă aici în sen
sul că beneficiază de o îmbogăţire perpetuă
fără a evada din temă. Unele date se pierd,
altele apar într-o dinamicitate ce elimină
stereotipia, ca în cazul triunghiurilor umplute
cu o caligrafie variabilă în creşteri până la
autodizolvare.
Acelaşi triunghi, spre finalul discursului geo
metric, începe să se curbeze asemeni coamelor
agitate de apă, ca apoi spaţiul să se elibereze
complet în linişte, în aşezarea calmă a unei
haşuri într-o învăluitoare a formei-coloană.
Coborâm şi ne deplasăm într-un spaţiu de
acalmie în care se mai simt vagi schiţe de dia
log-ecouri din toate registrele. O plăcută sur
priză este şi reprezentarea şarpelui, însoţită de
o linie-umbră uşor suprapusă, care nu este
altceva decât o reprezentare-formă redusă la
esenţial a aceluiaşi lucru . . . intuiţie, dicteu inte
rior, geniu întru simplitate?
În întregimea ei, ca orice lucrare, se leagă de
voinţă, de o intenţie naturală de a "însemna ",
de a produce ceva ca remediu, o contra-greu
tate "urâtului ", un remediu la o presiune psi
hică a unui real copleşitor - voinţă de tip cog
nitiv născută dintr-o cunoaştere şi aplecare
"simţită " asupra naturii, o voinţă de formă, de a
modela ceva cu mâinile. Ne rămâne astfel, un
înscris, o însemnare a datelor unui real de timp
trecut dar cu transmisie directă în prezent.

.

Convorbiri muzeale transcrise după schiţe de dialog, în urma unei vizite a unor studenţi teologi aflaţi la Universitatea de
vară - Făgeţel (Harghita), 25 Mai 1998.
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Abstract

Ethno-shapes - a "museaf' conversation
In a new form of comunication ( a "museaf' conversa/ion transcribed after some dialogue skectes) this study presents the recently
discovered "shepherd cudgels"from the Top/iţa basin (1997; /998).
Preservers of old decoration motifs present in the entire Romanian folk art, the shepherd cudgels embody 1 through the "inscrip
tion" analised in the text ( geometrica/ and vegetal motifs, the cross, the snake) 1 a presentation ofthe "shepherlfs inner self, one of
his attemts to establish a dialogue with the world. Thus, he transforms "the ugliness" which weigts on a so/itary existence in the
mountains in something which sets the mind free.
The conc/usion that should be drawn is that moulding. as an externa/ activity, coresponds to an improvement of the functional
form, which also comprises to an improvement of the functional form, which also comprises the stage, sublime as a state ofatta
ching the background which tends to include the abject and carry it towards unexpected significations.

Zorel Suciu
Muzeograf, Muzeul Etnografic
Topliţa, Str. Eroilor, nr. 24
Tel. 066/142827
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LOCUINŢA
(din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita)
"
"pariet ; curte, cf. lat. " cohorte': sau componente
ale casei: fereastră, poartă, cheie, uşă, masă,
scaun, pat, cuptor, a arde, flacără, foc, fum etc.y.
La toate acestea trebuie să rămână exemplu
elementele arhaice, de străveche tradiţie,
menţinute în complexul casei şi al gospodăriei.
Despre cele mai primitive forme ale
locuinţei în satul Livezi am amintit deja în capi
tolul al II-lea. Istoricul satului prezentând măr
turii (ale oamenilor) despre existenţa unor
metode vechi de adăpostire, utilizate de cei mai
vechi locuitori, ei stăteau în zona depărtată de
sat pe fâneţele unde îşi păşteau cirezile ( "La
grădina Puiului", "În Aprăşmai"), " bârlogul "
apărea în aceste condiţii cel care-I stăpânea, îl
folosea şi ca loc de preparare a cărnii.
Relatările informatorilor arată şi faptul că
asemenea " bordeie " apăreau ca necesitate de
adăpostire în faţa autorităţilor maghiare.
" �neau jandarii şi-i prindeau pe fişiori; pe
moşul meu l-a scăpat mama pe fereastră, i-a dat
o chită şî dus a fost, doişpe ani a stat la Tri
Fântâni. . .
Ne-o fost spus că n-aveau unde şădea când
veneau înapoi şi �i săpau bârloage, măi la deal, ca
să nu-i găsească " (Informator Tanko Ion-68 ani).
Sub incidenţa acestei motivaţii oamenii
descriu o altă formă veche, există astăzi Ia stâne
- " sur/a ': adăpost pentru ciobani.
În studiul său, 1.1. Rusu consideră bordeiul
ca fiind cea mai veche şi simplă formă de
locuinţă, iar surla, ca o construcţie mai dura
bilă, din lemne despicate, aşezate oblic într-o
formă conică3•
Pentru ciobanii care urcă în munte, Ia Năş
călat, " sur/a " este un adăpost ad-hoc din crengi
de brad prinse pe un schelet de câteva lemne.
Asemenea forme nu caracterizează arhitec
tura satului Livezi, cu atât mai mult cu cât exis
tenţa lor ţine doar de un timp foarte îndepărtat.
Predominantă din acele vremuri era locuinţa
tradiţională de suprafaţă şi permanentă•.
"
considerată în toate
" Casa cu cămară
tratatele de etnografie ca fiind cel mai vechi tip
de locuinţă - a fost prima formă de casă din
Livezi. Se intra direct în " odaie ", apoi în

A. Tipul de locuinţă
Casa rămâne, în existenţa satului, o realizare
armonioasă cu peisajul din care se desprinde.
" Căsuţa, oricât de redusă la elementele necesare
adăpostirii, va purta întotdeauna un semn de
nobleţe " . . . Poporul român e fără îndoială
îndrumat din adâncul său spre pitoresc. El
pune totuşi în această patimă a lui o măsură, un
ritm şi un duh atât de degajat, cum nici unul
dintre toate neamurile înconjurătoare"'.
Numai atunci când casa apare ca un simbol
al unităţii celor două valenţe tradiţionale ale
existenţei ţăranului - materială şi spirituală,
însemnătatea şi valoarea ei vor fi pe deplin
înţelese. În orice obiect sau fenomen popular
se poate desluşi această dublă valenţă. Cu atât
mai mult, spaţiul care adăposteşte deopotrivă
pâinea şi doina, cenuşa şi bocetul, laviţa şi iia
(hainele de sărbătoare) sau plânsul miresii,
spaţiul acesta are semnificaţia sacrificiului pen
tru armonie, pentru curăţenie şi frumos.
Privită sub aspectul ei evolutiv, locuinţa din
toate timpurile a reprezentat un element
esenţial în viaţa familiei. De mii de ani a cons
tituit elementul de continuitate şi statornicie a
românului pe aceste locuri. Alături de alte ves
tigii ale culturii populare, a unui mod de
Iocuire tradiţional, legătura cu mediul geogra
fic şi producerea materialului popular ne per
mite să evidenţiem trăsăturile specifice satului
şi din această perspectivă. Nu înainte de a
expune succint concluzii ale cercetătorilor Ia
valoarea de document în istoria poporului nos
tru a locuinţei ţărăneşti. Izvor documentar, ea
este mărturia etnografică a originii şi continu
ităţii poporului român, a unităţii şi varietăţii
formelor de cultură populară.
Semnificativ în acest sens rămâne termenul
", străvechi, cu adânci rezonanţe (vatră,
vatră
"
cf.alb " votre "; din fondul de cuvinte traco-dac,
termenul are nenumărate accepţiuni semnifica
tive: vatra stână, vatra bâlciului, vatra băii, vatra
iazului etc.), element definitoriu pentru un mod
de locuire. Examinarea terminologiei casei
româneşti atestă că elementele de bază ale
locuinţei

şi

"
" ch.mară . În urmă cu câţiva ani se mai puteau
vedea ,.la Bucur a Ştefănoaii ': " la Toader a
Clzivii ", ,.la Petrea Marii ", ,.la llărcii.\'U '' . . .

interiorului sunt de origine latină
"
" casa ; adăpnst, cf. lat. ad dcposi
dura cf. lat. ,_. do/are "; perete. cf. lat.

(casă, cf .lat.
tum "; a

-

"

,
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Construită din bârne rotunde sau despicate,
fără zid, cu acoperişul din paie sau " draniţă ':
casa cu cămară a evoluat de la forma foarte
simplă, fără " tămanţ ", spre aceea " cu prispa "
sau " tomanţ'' de-a lungul casei. Prispa, liberă în
lungul faţadei sau pe trei laturi, era lucrată
dintr-un schelet de bârne în care lutul bătut era
împrospătat mereu. În interior pereţii din
bârne şi scânduri înnegrite de vreme contrastau
cu "albeaţa" lutului pe care femeile îl înnoiau
mereu.
" Sîmbătă spre seară bunica lipea mereu pe jos
«Odaia» pentru a fi primenită duminica şi în săp
tămâna care unna " (Informator Bucur Melania
- 61 ani).
Ulterior, casa a fost podită cu scândură, faţa
da şi Jateralele lipite cu lut şi date cu humă.
Peste prispă a apărut tărnanţul, ridicat pe stâlpi
de lemn sau pe un zid de pietre scoase din albia
pârâului .
În casa de locuit vatra era amplasată în
colţul încăperii, având un horn împrejmuit de
scânduri la gura din tavan, prin care fumul
umplea acoperişul.
Acest tip a evoluat; camera a fost transfor
mată în locuinţă, Joc de şedere ziua şi de gătit,
iar " odaia " iniţială a devenit " casa cea curată ':
în studiul lui V. Butura numită "casa cea fru
moasă " sau " dinainte'15• Pe Jocul cămării s-a
construit soba, zidită ca şi " vatra ", dar cu plită.
Faza iniţială a construirii caselor respectă rit
ualul de alegere a Jocului de casă. Acesta trebuie
să fie " curat': adică eliberat de lucruri " necu
rate': " rele " şi apoi să fie lângă apă, la soare; mai
târziu se cerea să fie aproape de drum.
Lemnul era pregătit cu mult timp înainte;
pentru a se usca bârnele, se cojeau (apoi erau
cioplite în patru " muchii "). La casele vechi erau
bârne necioplite tăiate în " crestătură ".
Crestăturile îmbinau " tălchile " aşezate pe
temelie. Capetele rămâneau în afară cu 30 cm.
Cununa orizontală de bârne se întrerupea în
dreptul uşii sau ferestrelor pentru fixarea
"
" uşori/ar (tocurilor). Locul de îmbinare a bâr
nelor se numeşte şi astăzi " cheutoarea casei ".
În perioada mai nouă lemnul era cioplit în
patru muchii încheiate în " dinte de lup " sau în
coadă de rândunică ". Aşezate orizontal, bâr

Casele vechi aveau şi două hornuri lipite cu
lut. Printre bârne se lipea la fel şi se tencuia,
văruind doar în jurul ferestrelor şi uşilor.
Ferestrele erau mici cu câte patru gemurele, iar
în exterior se făcea un brâu din lut albastru, pe
care îl lipeau mereu.
De la forma cea mai arhaică, în sat sau ridi
cat case cu două camere şi cămară în mijloc,
mărită apoi Ia dimensiunea unei camere mai
mici şi tindă.
Sunt case în sat care păstrează vechimea
tipului de construcţie, comun de altfel unei
zone etnografice răspândite. Cercetătorii
motivează apariţia lui prin procesul de intensi
ficare al creşterii animaleor aducătoare de
bogăţie. " . . . în unele zone etnografice, cum sunt
Ţara Bârsei, Mărginimea Sibiului, sudul Transil
vaniei etc. a început să se treacă la locuinţa de
acest tip. . . încă din secolul al XVIII-lea "".
În prezent, noul şi vechiul se întâlnesc la
fiecare pas în arhitectură. Transformările se
reflectă şi în mutaţiile petrecute în cadrul
tipologiei locuinţelor prin construirea unor
case mari, spaţioase, uneori dezvoltând un stil
local de arhitectură, alteori preluând tipuri
specifice ţinutului învecinat sau modele adap
tate spaţiului. Sătenii mai puţin înstăriţi au păs
trat forme mai vechi înnoind exteriorul, alţii au
completat spaţiul de locuit adăugând fie în
dosul casei, fie lateral o încăpere funcţională
pentru orice anotimp, dar cu precădere vara,
numită " bucătărie de vară ".
Dinamica procesului de înnoire a arhitec
turii satului s-a manifestat nu numai prin lăr
girea spaţiului de locuit, ci şi în sensul modern
izării şi amenajării, al îmbunătăţirii materialu
lui de clădit, al schimbării concepţiei şi viziunii
estetice. Case cu trei sau patru camere, mai
toate cu verandă sau chiar cu un nivel înfrumu
seţează satul. Aspectul lor reflectă o revoluţie a
gândirii şi a integrării în contemporaneitate.
Casa ţărănească " nu este totuşi numai un adă
post de vân� de ploaie, de frig, ci şi o realizare de
gust annonizată cu peisajul din care se desprinde'".
Decoraţia exterioară este strâns legată de
contextul istoric, cultural şi economic. Casele
vechi, de până la începutul secolului al XIX-lea,
vădesc preocupări artistice minore. După noile
condiţii istorice şi sociale create în urma U niri i

..

nele erau
de lut.

prezăzute

cu "purici " pentru lipi tu ra

,

apar preocupări noi şi orientări spre forme
evoluate. Aces tea se descoperă in tehnica de

Acoperişul în patru ape era cândva şi cu
"jupi " de paie, apoi cu draniţă sau ţ igl ă . Când
se încheiau căpriorii in cele două vârfuri se
punea crucea - semn al binccuvântării şi bună

credinţei, alături

de un mănunchi

decorare a strcşinilor, a scândurilor şi stâlpilor
târnan ţului, mai rar coama acoperişului.

Influente exterioare ţin de perioada constru
irii viaducLului. Spun băLrânii că "podoabele "

de flori.
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cu gândul dincolo de Carpaţi, în zona
Moldovei. Se poate desluşi din investigaţiile
realizate o imagine străveche a interiorului şi
alta a zilelor noastre. Au rămas mărturie una
sau două relicve de interior ale trecutului, în
care te uimeşte statornicia şi izul de vreme
foarte veche care a trecut peste pereţii sau
tavanul din lemn şi totuşi păstrate cu sfinţenie.
Casa de locuit în Livezi este încă o dovadă a
vechimii acestei aşezări. Vechea casă de locuit
avea pereţii netencuiţi decât în jurul ferestrelor,
apoi până la tavan, dar foarte mult timp tavanul
a rămas din bârne "podite " cu scândură, care era
locul unde patina vremii nu înşela pe nimeni.
Apoi, colţul cu vatra a păstrat una dintre
cele mai arhaice forme ale interiorului. " Este
poate greu de închipuit, pentru cel care nu a văzut
cum arată o vatră arhaică în mediul ei natural,
din casa tradiţională, rostul pe care vatra le-a
avut în viaţa ţăranului nostru, rolul fundamental
pe care l-a îndeplinit. . . ea constituie în fond, cen
trul de coeziune al întregii vieţi familiale. . . mo.
Odată cu dezvoltarea planului de locuinţă,
vatra dispare fiind înlocuită cu sobă construită
din cărămidă sau din fontă. La casa cu două
încăperi, cea de-a doua era " casa cea curată ",
oferită doar oaspeţilor, folosită ocazional şi
fără sistem de încălzire.
Spaţiul dintre sobă şi perete, numit
cotruţă':
era destinat momentelor de odihnă şi
"
apropiere, de căldură pentru " moşul care trăgea
din pipă " sau pentru copiii dornici de hârjoană.
" Când eram ni# şi venea şineva la noi, numa' în
cotruţă ne opream că tata nu ne lăsa să căscăm
gura la şe spun oamenii mar"' (Voşloban
Varvara, 68 ani).
De-a lungul pereţilor, în unghi, erau dispuse
lăiţile':
utile şi pentru depozitarea obiectelor
"
de uz casnic sau textilelor, dar şi ca loc de dor
mit. La locul de întâlnire se afla masa. Patul
completa un alt colţ al casei, deasupra căruia,
la 30 de cm mai jos de plafon, se afla " culmea ·:
un lemn mai gros fixat la cele două capete pe
care se aranjau piesele de îmbrăcăminte. În
apropierea vetrei se afla " blidaru " şi " colţaru ",
suspendate pe peretele rămas liber.
Mărturisesc unii locuitori că în foarte
străveche existenţă a satului, masa era cu trei
picioare şi foarte joasă, iar patul foarte puţin
ridicat de la podeaua din lut.
Din acest univers arhaic s-au păstrat cu can
doare şi simţ al conservării tradiţiei fiecare
element dispus astăzi altfel , cu o al tă funcţiona

din lemn de pe una din cele mai vechi case ar fi
fost realizate de italieni când au construit calea
ferată.
Construirea casei din cărămidă a oferit
prilejul opţiunii pentru o varietate cromatică a
decorului exterior în concordanţă cu bunul gust
şi dorinţa de personalitate a ficărui gospodar.
Matca stilistică rămâne aceeaşi, conturată
prin armonia împreunării culorilor într-o
armonizare cu peisajul.
B. Decorul interior
În srtânsă legătură cu arhitectura casei, inte
riorul locuinţei tradiţionale româneşti trebuie
privit ca o categorie istorică ce are o structură
unitară de ansamblu, cu diferenţieri zonale, o
entitate care concentrează toate genurile de
artă populară în combinaţii care prefigurează
specificul local.
Preluând o afirmaţie a lui Gaston Bachelard,
putem spune că, în interiorul locuinţei din satul
Livezi " . . . trecutul, prezentul şi viitorul se întâl
nesc conferindu-i dinamism diferit, adesea inter
ferându-se, uneori venirUt în contradicţie, alteori
stimulându-se unul pe altul şi asigurând în acest
fel transformarea, evoluţia calitativă ''��.
Interiorul locuinţei reflectă în egală măsură
viziunea estetică a locuitorilor, simţul lor pen
tru proporţii armonioase, pentru simetrie,
relaţia dintre viaţa de familie şi cea socială a
satului, schimbul de valori culturale cu comu
nităţi mai apropiate sau mai îndepărtate.
Un aspect important în definirea acestui
microunivers îl constituie distribuţia funcţion
ală a spaţiului - "pe colţuri " după cum spune V.
Butură, repartizate astfel: " colţul cu vatră pen
tru foc, colţulcu pat, colţul cu masă, colţul de
după uşă cu laviţa sau podişor pentru vase'19•
Casa cu o încăpere este tipul cel mai vechi
care a supravieţuit până în timpuri apropiate.
Modul de organizare a camerei de locuit indică
faptul că satul se află la răscruce de drumuri
între Transilvania şi Moldova. Sistemul de
încălzire cu vatră şi cuptor, apoi cu vatră liberă
"
"
" cotlon şi " cujbă cu coş, aşezată lângă pere
tele median către uşă, este tipic transilvănean.
Dispunerea mobilierului cu patul de-a lungul
peretelui din spate casei, " lăiţile " cu masa înaltă
în faţă, culmea pentru "straie " fixată deasupra
patului sunt de asemenea specifice Transilvaniei.
Modul de aranjare a ţesăturilor din lână, cu

l�.:ndinţa de a îmbrăca pereţii odăilor cu
păn:Larc, ştergarc, iar pe Iăzilc de zestre să se
pună teancuri de textile ţesute în casă, ne duc

litate şi formă evaluată. Rămâne vestigiu şi

pentru pr�.:zcnt un simt profund al simetriei, o
2fi5
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judicioasă economie de spaţiu, casa fiind un loc
liber de manifestare şi evoluţie a existenţei. De
la cea mai simplă organizare interiorul a evo
luat spre complexitate: a doua cameră, " cea
curată·: păstra pe culme haine de sărbătoare,
iar paturile aşezate paralel cu masa între ele
lângă perete, în dreptul ferestrei creau o
ambianţă de confort şi primitoare pentru cei
care treceau pragul casei.
Mai mult şi mai târziu, a treia cameră deve
"
nea "prânzătoriu şi cealaltă rămânea " odaia de
dormit ". Aşa se prezintă şi astăzi interiorul în
acest sat, elementele de mobilier constituind
nota de modernitate a fiecărei case - în combi
naţie cu elementul arhaic.
a) Mobilierul
Cele mai vechi piese de mobilier din casa
livezeană sunt laviţele confecţionate din scân
dură groasă, cu ladă dedesupt şi cu spătar pe
trei laturi, vopsite mai târziu şi ornamentale
prin crestături sau desene. La Muzeul satului
se păstrează cea mai veche formă, ca o ladă
lungă, fără spătar, nevopsită cu capac şi, în
interior, cu trei compartimente.
Locul de maximă importanţă decorativă îl
constituie patul, datorită ţesăturilor grupate
aici. Compus iniţial dintr-un cadru de scânduri
şi patru picioare de lemn, patul a fost înălţat
după tipul răspândit în Transilvania şi apoi
lucrat din tăblii de cele mai multe ori decorate.
În " casa cea curată " înălţimea lui putea fi de
1-1,20 m, înălţat şi mai mult prin aranjarea
până aproape de culme a ţesăturilor şi per
nelor. In casa de locuit era acoperit cu " ţol "
(cergă) din lână sau " sănirău " ţesut.
O piesă de mobilier nelipsită din oricare
interior este masa. De formă circulară, foarte
joasă, sprijinită pe trei picioare, cu scăunele
lucrate asemănător, a fost cel mai vechi tip care
corespundea camerei " împodobite " şi lipită cu
lut. Masa de formă dreptunghiulară cu dimen
siuni reduse, lucrată din lemn şi scândură este
tipul cel mai familiar - şi răspândit. Sertarul de
dimensiuni mai mari numit de localnici
"
" ladameasă - lada mesei, completează şi
astăzi forma. Piesă străveche de mobilier şi de
bază în ceremoniile familiare sau în obiceiurile
din ciclul anului, ma�a se d istinge prin curăţe

Simion Bucur. Tot deasupra mesei era locul
iconelor de lemn sau pe sticlă, încadrate de
ştergare. Acestea se puneau şi deasupra
poliţelor sau cuierelor sau blidarelor - piese
pentru agăţat urcioare, farfurii, cancee cu rol
decorativ. Blidarele erau dulapuri pentru păs
trarea vaselor de uz gospodăresc, cu poliţe şi
"
două uşi numite şi " costăn . Mai târziu, aces
tuia i-a fost ataşat în partea de sus un corp din
"
"poliţe " şi " leţuri pentru farfurii şi căni,
căpătând forma unui bufet pentru bucătărie,
dar amintind de cele răspândite în Europa
nordică, centrală şi apuseană, frecvent folosite
în Transilvania.
În locuinţa ţărănească nu au existat dulapuri
pentru îmbrăcăminte, rolul acesta fiind preluat
de lada de zestre, confecţionată din lemn şi
scândură, ornamentată prin ardere sau vopsea.
Multe case din Livezi mai păstrează astăzi
această piesă de mobilier larg folosită şi cunos
cută în cuprinsul ţării.
Diferitele piese de mobilier lucrate în cadrul
gospodăriei sau de meşteri specializaţi, pro
venind de la diferite generaţii, se asamblează
armonios unele cu altele datorită simplităţii şi
concepţiei unitare, fiind puse în valoare prin
petele de culoare ale ţesăturilor de interior.
b) Ţesăturile de interior
Împodobirea interiorului cu ajutorul ţesătu
rilor este de veche tradiţie în ţara noastră, cu un
rol utilitar la început, treptat accentuându-se
caracterul decorativ al lor.
În condiţiile determinate de practicare mul
tiseculară a unor ocupaţii specifice ca agricul
tura şi păstoritul, la baza producerii ţesăturilor
pentru interiorul ţărănesc şi confecţionării
pieselor de port a stat materia asigurată de cul
tivarea plantelor textile şi de creşterea ani
malelor.
Atât pentru obţinerea ţesăturilor şi a alesă
turilor din interiorul locuinţei cât şi pentru cele
destinate costumului s-au folosit în egală
măsură, dintr-o vreme a întemeierii aşezării
chiar, fibrele vegetale: inul şi cânepa şi animale:
lâna. Ca urmare a specificului muntos, se remar
că o mai mare varietate de ţesături din lână.
" Meşteşugul ţesutului - spune V. Butură - era

cunoscut Încă din neoliticul timpuriu, iar spre
sfdrşitul neoliticului aproape nu există a$ezare în
care să rtu fie întdlnite piese ale războiului de
ţesut"".

nia ei - ca o grijă permanentă a casei.
În preajma mesei, dacă era în colţ, deasupra
se afla "colţaml': un dulap in trei colţuri cu uş ă
în care se păstrau acte obiecte Llc pret sau
"sticla de rachiu pe care stăpânul ca1>·i, adică tata
o ţînea sub cheie': după cum spunea bad ea

Preocupare în exclusivitate a femeilor ţesu
în Livezi reprezintă una din dovezile;: evi
dente ale îndcmânării, fineţii, unei in te ligente
,

,

tul
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Gama ţesăturilor din lână pentru interior
este mai largă.
Aşternute pe pat, " ţolurile ", se ţes din fire de
lână răsucite gros numite " drugă ", cu o spată
mai rară, într-o singură nuanţă sau " vărgate ".
Ţesătura se ducea la moară unde era " chiuă "
pentru îngroşat şi scămoşat.
O ţesătură bogat decorată este "păretarul" sau
"
"pânirăul . Realizarea lor necesita o perioadă
destul de îndelungată pentru definitivare.
În vremea călduroasă se preparau coloranţii
vegetali şi se vopsea lâna toarsă şi în scuturi.
Lucrul la război rămânea mai ales pentru iarnă.
Din urzeală de bumbac şi cânepă se făceau
frânghii. Pe urzeală se băteau firele de lână
într-o varietate multicoloră pentru scoarţele de
astăzi, în două nuanţe sau cu " raze " pentru
piese mai vechi. Cel mai frecvent motiv a fost
simbolul solar în motive concentrice pe un fond
roşu, cu raze galbene, verzi, cărămizii, albastre.
Se trece apoi la formele bicolore cu modele
geometrice pe un fond negru frecvent combi
nat cu orice nuanţă, iar mai târziu, sub influ
enşa motivelor bistriţene şi moldoveneşti, s-au
ţesut " covoarele " cu ornamentică florală:
trandafiri, căpşuni, crizanteme etc. Culori vii
care contrastează cu fondul negru. Acum se
nevedeşte din lână toarsă subţire şi se " bate
modelul cu fire de melană ".
De cele mai multe ori " sămirâul " care
înveleşte patul este ţesut în aceeaşi formă cu
"
"păretarul . Piesele cu model flora) se pun doar
pe perete sau ca "preş ". Nota de curăţenie a
casei este dată şi de "preşurile " ţesute în spată
îngustă, din resturi textile, pe urzeală trainică şi
cu bătătură deschisă, culori pastelate. De aceea
podeaua acoperită cu ele completează, într-un
context de curăţenie, peisajul tradiţional.
De remarcat este şi faptul că sunt multe
femei care astăzi ţes cuverturi în stil popular de
o rară frumuseţe.
spune
" Gustul rafinat al creatoare/ar
Tancred Bănăţeanu - a ştiut să grupeze armonie
şi gradat ornamente şi culori în registre orna
mentele savant dispuse "'2•
În orice colţ din cameră te-ai afla găseşti
echilibrul liniilor. Privirea cuprinde unghiuri
compuse armonios într-o simetrie preţioasă,
într-un rafinament distins şi maiestuos.

creativă, a măiestriei de a realiza fiecare pentru
casa ei sau pentru copii "podoabe " mai fru
moase decât ale altora.
Iniţial toate ţesăturile de interior au avut
una rol practic, fie că au servit ca aşternuturi,
pânzeturi, fie că acopereau pereţii. Din punct
de vedere funcţional, ţesăturile decorative pot
fi grupate: feţe de masă sau " măsăriţe ", lepedee
şi feţe de pernă, ştergare de icoană, ştergătoare
de blide şi " şărbăte ".
Feţele de masă erau ţesute din cânepă şi
apoi in; abia mai târziu, spre sfârşitul secolului
trecut femeile au reuşit să aducă din Ardeal sau
din Moldova bumbac pentru pânzeturi.
Tehnica de lucru era " în două iţe ", firul în
amestec bumbac şi cânepă sau in din care se
realiza "pânza mistreaţă " (inf. Bucur Varvara).
Mai târziu se introduce şi forma în patru sau
mai multe " iţe ", cu " brăduţ " sau " cu absătură ".
Cele două foi componente se uneau prin
"
"
" cheiţe - dantelă croşetată cu " cârligaşul .
Ştergătoarele pentru blide urmau acelaşi
procedeu fiind uneori împodobite cu dungi
colorate în contrast cu albul fondului.
Forme de o aleasă măiestrie etalează şter
garele ornamentale. Din cânepă în vremea de
demult, pentru a rezista, din in apoi şi bumbac,
aceste piese îmbogăţeau cu distincţie arta
populară din Livezi. Într-un context de simpli
tate, simţ estetic în îmbinarea motivelor şi culo
rilor şi decor geometric, ţesutul ştergarelor a
însemnat preferinţă în activitatea femeilor de
aici. Cu alesături la cele două capete, cu 12
iţişoare, cu un decor geometric în negru, roşu
sau galben (uneori maro) piesele reprezintă
mândria casei din Livezi. Ele pot fi văzute nu
numai pe pereţi, dar şi pe coşurile cu merinde
sau pe toate obiectele ce însoţesc ceremonialul
de înmormântare. De aceea, femeile vrednice
ţes din vreme " valuri " de pânză pentru ştergare
tăiate şi împodobite cu dantelă " cipcă "
croşetată - mai îngustă şi mai fin lucrată.
Aceeaşi dantelă, dar de dimensiuni de 10-12
cm lăţime ornamentează lepedeele, a căror
pânză era numai din cânepă, pentru purtat, şi
din in sau bumbac pentru acoperit patul.
Un rost aparte I-au avut şi " capetele de
pernă " ţesute în " vrâste " cu negru şi roşu doar Ia
un capăt, în rest din pânză în două iţe.

-
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Abstract
1his articJe belongs to the study " The Folklore Monogrophy ofthe Livezi Vdloge". The present chapter deals wilh what the author
ca/Js "The Dwelling'.
1n the life of the village, the house remains a harmonious b/end wilh the landscape it belongs to. " The rottage, irrespective ofits
reduction to the e/ements vital for sheltering, wiJl always bear a sign ofnobility". Undoubtedly, the Romanian peop/e have an inner
drive towards the picturesque. Nevertheles,s they included in this drive such free rhythm, measure and soul, neverfound at arry ofthe
neighboring papulations".
0nJy when the house appeilrs as a symbol of the unily between the two traditional values in the existence of the peasant - the mate
riDI and the spiritual - wi/1 the meaning and the va/ue of the house be thoroughly grasped.
1his doub/e value can be sponed in everypopu/Dr object orphenomenoTL
Morwver, the space that shelters the bmul as well as the doina, the ashes and the lamentation, the bench and the embroidered
peasant blouse or the weeping of the bride has the significance ofa sacrifiCe for harmony, cleanlines.s and beauty.

Dorina Drăghici-Moraru
Prof. Colegiul Naţional "Octavian Goga"
Miercurea Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 40
Tel 066/1 12570
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INTERFERENŢE CULTURALE ROMÂNO-MAGHIARE
Motto:
Politica ne separă
Cultura ne uneşte!

Ceramica
Obiectele de ceramică reprezintă o compo
nentă importantă a culturii materiale, încă din
epoca neolitică - precum o atestă descoperirile
arheologice, dintre care excelează prin fru
museţe şi cromatică cultura Cucuteni-Ariujd,
veche de peste cinci mii de ani.
Din timpuri străvechi, obiectele de ceramică
au folosit la prepararea, păstrarea şi transpor
tarea alimentelor şi tot atunci oamenii s-au preo
cupat să le dea o formă cât mai plăcută, să le
împodobească în chip cât mai atrăgător. Tehni
cile de decorare folosite în diferite epoci istorice
s-au păstrat, în bună parte până în zilele noastre.
Până la folosirea roatei olarului, vasele se făceau
din suluri de lut încolăcit după formele dorite şi
apoi modelate cu mâna, practică folosită până în
veacul trecut, dar numai pe scara foarte redusă.
Organizaţiile breslaşe au apărut în Transilvania
pe Ia începutul sec. al XVI-lea (Cluj, 1512; Tg.
Secuiesc, 1649). Se poate presupune a fi fost
printre primele asociaţii de acest tip.
Cercetători ai domeniului, dr. Kos Karoly şi
dr. Gazda Klara, au efectuat cercetări pentru
depistarea centrelor de olărit continuate de
către Seras Andras. Obiectul prezentei comu
nicări este de a prezenta meşteşugurile şi
zonele unde s-au practicat.
Centrul Tg. Secuiesc a produs ceramică de
uz gospodăresc pentru clientela de rând din
mediul urban şi rural precum şi ceramică de lux
din pastă fină pentru clientela selectă.
Centrul se caracterizează în special pentru
produsele - cance "bokaly" de format şi orna
mentaţie inconfundabilă cu ale altor centre.
Fiecare centru de olărit putea fi uşor identi
ficat prin forme, ornamentaţie şi funcţionali
tatea produselor astfel că pe piaţă clientul se
orienta după trebuinţele sale - oale pentru sar
male de Aita Mare, cancee din Tg. Secuiesc,
vase pentru gătit şi lapte din Breţcu, jucării pen
tru copii din Herculian şi Baraolt, vase minia
turale, fluiere, ocarine, puşculiţe, păsări, fluiere.
Centrul de olărit din Calnic, are o veche
tradiţie, atestată de documente de arhivă din
familia Kalnoki din sec. al XVIll-Iea, privind
producţia de cahle smălţuite de culoare verde
şi vase de uz gospodăresc.
Centrul de olărit llreţcu era re numi t pentru

Pe parcursul istoriei, în Transilvania au exis
tat tensiuni antagonice între supuşi şi străini,
care adeseori au fost abil transformate în tensi
uni interetnice, producând suferinţă oamenilor
nevinovaţi. Războaiele sunt iniţiate de către
oameni care se cunosc dar nu se bat, fiind duse
de către oameni care nu se cunosc dar se
omoară între ei. Neaşteptat, iată, sfârşitul
sec. XX reînvie instigarea interetnică pe
considerente istorice din trecut, la fel de abil
manipulate de către politicienii actuali. Nu
întâmplător a fost lansat Apelul UNESCO
"
" Dezarmaţi istoria !
indelungata convieţuire româna-maghiară
de pe cuprinsul actualului judeţ Covasna a sta
tornicit un transfer de valori spirituale de Ia o
etnie la alta, rezultând o benefică policromie
culturală.
Ilustrul povestitor maghiar Benedek Elek originar din acest judeţ consemna: " Chiar acum
am citit o colecţie de povestiri a lui Ispirescu cu
gândul s-o traduc în limba maghiară. Povestirile
acestea sunt nu numai frnmoase dar şi o dovadă
sigură ca atât în sufletul povestitorului român cât
şi în a celui maghiar s-a făcut de mult înrudirea
sufletească. Da - şi acesta este, în cazul nostru
lucrul cel mai important - românul a povestit
maghiarului, maghiarul românului şi iată
înfrăţirea prin poveste ".
Din fericire se pot evoca numeroase astfel
de fapte menite să facă cunoscute valorile cul
turale naţionale.
Principele Gh. Rakoczi al II-lea a sprijinit
transcrierea în limba română a Noului
Testament (1648). Cărturarul Bod Peter din
Cernat, jud. Covasna a scris Istoria românilor
din Ardeal (1769) şi Istoria literaturii, în limba
română. Călugărul de origine română Kajoni
Janos a însoţit operele sale religioase cu
melodii româneşti (1687). Jokai Mor, cel mai
cunoscut romancier maghiar, a reprodus în
desene amintirile sale din copilărie, precum şi
casa unchiului său Avram Iancu. Octavian
Goga şi Ady Endre au compus şi tradus lucrări
propri i .

Compozitorul Bela H<�rt o k , <�siduu

culegător a l fo lclorului ro mân e sc, a reliefat

vase de uz casnic, smăll u it şi ornament şpriţuit.
Olari din Bretcu au trecut Carpaţii continuând

valoarea crea ţiei noastre popu lare.
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să producă până în prezent vase identice cu
cele produse la Breţcu în trecut.
Din studiul asupra centrelor de olărit reiese
că pe cuprinsul judeţului Covasna au existat 18
centre care, de pe la începutul sec. XX, au pie
rit din cauza concurenţei produselor industriale.
Localităţi de pe cuprinsul judeţului Covasna
unde s-a practicat olăritul - azi dispărut -:
- Calnic, vase smălţuite şi cahle pentru tera
cotă
- Etfalău, vase smălţuite - cancee (bokaly)
pictate cu motive zoomorfe
- Bodoc, ceramică roşie, cu precădere
ulcioare pentru apă minerală, cărămidă, care se
produce şi în prezent, teracotari
- Băţanii Mari, ceramică uzuală şi ţiglă
- Baraolt, vase de uz casnic smălţuite
- Herculean, vase de bucătărie, jucării pentru copii, teracote
- Căpeni, vase uzuale din ceramică roşie
- Baraolt, vase uzuale smălţuite
- Ai ta Mare, important centru de olărit produse; vase de bucătărie, cancee, specific
secuieşti, cu o producţie care era valorificată pe
piaţa zonei Baraolt şi Sf. Gheorghe.
- Belin, produse pentru piaţa locală
- Bodos, vase de uz casnic
- Dalnic, producţie redusă mai mult pentru
uz local
- Albiş, vase pentru uz casnic şi pentru păs
trat ţuică de prune
- Bicfalău, produse de uz casnic ceramica
ordinară
- Pava, s-a bucurat de renume mai ales pen
tru cahlele de teracotă smălţuite de culoare
verde, cu motive florale
- Zăbala, vase de bucătărie oale pentru
lapte, sarmale, ghivece de flori nesmălţuite.
Meşterii olari îşi pregăteau casnic culorile
pentru omamentare din oxizi: galben, verde,
maro - cărămiziu, angoba albă, se aducea din
munţii Harghitei caolin. Dacă în apropiere nu
aflau lut corespunzător, se deplasau cu căruţele
în alte zone.
Lutul a fost şi este folosit pentru fabricarea
ţiglei în localităţile Breţcu şi Băţanii Mari.
Ţigla era de forma "solzi de peşte" sau termi
nată în triunghi. Folosirea ţiglei ca învelitoare

Pe scară largă se foloseşte încă lutul la fabri
carea cărămizilor, manufactură practicată de
către ţigani cu tipare manuale. Pentru coacerea
vaselor, arderea cărămizilor şi a ţiglei s-au con
sumat imense cantităţi de material lemnos,
abundent în zonă.
În tradiţiile populare se leagă felurite obi
ceiuri şi credinţe, unele din ele cu rădăcini
adânci chiar în comuna primitivă. Anumite
ritualuri menite să asigure succesul operaţiunii,
pentru ca oalele să aibă sunet ca un clopot. Un
anumit fel de vase erau destinate cultului
morţilor - oala cu mâncare aşezată în mormânt,
spargerea unei oale sub sicriu] mortului, datul
de pomană a blidului cu grâu fiert - coliva erau
confecţionate blide de pomană având în centru
un suport de lumânare, pentru nuntă se făceau
ulcele de băut vin şi ceşcuţe pentru rachiu.
Trebuie menţionat faptul că pe măsură ce
olăritul din zonă a fost părăsit ca meşteşug, au
continuat să desfacă produse de ceramică olarii
din centrele Ciucului, care se deplasau prin
sate vânzând oalele în schimbul cerealelor grâu, porumb, iar pe timpul sezonului estival
desfăceau produsele în staţiunile balneare, cu
deosebire ulcioraşe cu ţuţurcă pentru cura cu
apă minerală.
Ulcioarele din ceramică neagră pentru păs
trat apa minerală sunt căutate şi în prezent de
către localnicii unde se află izvoare cu apă
minerală, în timp ce orăşenii folosesc flacoa
nele de plastic.
Instalaţii specializate în prelucrarea
produselor agro-alimentare
Prelucrarea cerealelor în vederea preparării
alimentelor de bază a constituit una dintre cele
mai vechi şi importante ocupaţii casnice în care
scop au fost folosite două unelte simple
comune: râşniţele şi pivele acţionate prin forţa
braţelor. Sporirea capacităţii de prelucrare a
acestora a fost o preocupare sporită odată cu
dezvoltarea societăţii. Ingeniozitatea minţii
omului a inventat sisteme de acţionare prin
forţa animalelor, forţa apei, a vântului, mai
târziu a aburului şi a energiei electrice. În zona
noastră au fost făcute încercări de folosire a
vântului, dar cu slabe rezultate în secolul trecut
la:

Bixad, Cematul de Jos şi Brcţcu.
Energia apelor repezi de munte a putut fi
fo l osită mai întâi pe domeniile feudale, unde
aveau acces apartinătorii de moşia feudei.
Dacă în anul 1 800 existau pe teritoriul actua
lului judeţ doar 7 1 mori acţionate de roata
hidraulică, în anul 1903 se aflau 33 1 de instalaţii

de acoperiş s-a extins mai mult după jumătatea
veacului trecut, ca urmare a dezastruoaselor
incendii care au distrus cartiere întregi precum
la Tg. Secuiesc, Ozun, Băţanii Mari. Conco
mitent a fost răspândită ţigla cu profil drept
ungh i u la r de Jimbolia, Luduli, d e Feldioara,
înlocuind învelitoarele din jipi sau trestie.
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edificate de către obştea localităţii şi de către
proprietari asociaţi ori individuali, dintre care
24 mori acţionate mecanic cu motor cu explozie,
cazan şi energie electrică, instalaţii performante
care deserveau o arie mai largă de clienţi.
Localităţile cu cea mai mare densitate se
înscriu: Cernat, 39, Covasna 19, Lemnia 16,
Ghelinţa 14, Zagon 14, Turia 1 1, Sântieni 6,
Ojdula şi Breţcu 7, Zăbala 6, Moacşa, Dalnic,
Belani câte 6, în 10 localităţi se aflau câte 2
mori iar în 18 numai câte o singură instalaţie.
Pe lângă multe mori funcţionau instalaţii
anexe pentru decorticat, pisătoare de mei (cul
tivat, cu precădere în zona nordică a judeţului;
era condiderat - mălaiul săracului - fiind mai
ieftin, dar era folosit ca aliment nelipsit în peri
oada posturilor marilor sărbători religioase).
Gospodinele alimentau cu mei puii mici de
găină. O altă plantă comestibilă mult agreată,
lintea, aproape dispărută ca şi meiul, era tre
cută printr-o instalaţie de decorticat şi selectat
(aflată în colecţia Muzeului Haszman din
Cernat).
Presa de ulei - uleiniţe sau teascuri - cu
şurub, cu pârghie sau berbeci se aflau în nume
roase localităţi pe lângă mori sau separate,
folosind sisteme diferite de mărunţit seminţele
de in, de dovleac, de floarea soarelui precum şi
sămânţa de fag - jir.
Presele de ulei erau activate cu deosebire în
perioada de post, astfel se explică faptul că în
zonele locuite de credincioşi ortodoxi şi catolici
şi cu deosebire în teritoriul numit Szentfold (pământul sfânt) se aflau numeroase teascuri
de ulei, precum la Poiana 12, Breţcu 3, apoi la
Ghelinţa Belani, Lutoasa, Albis, Cernat,
Alungeni, Covasna, Zagon, Ojdula, precum şi
în zona de vest Belin, Aita Mare, Araci. În
perioada interbelică, familiile care se apro
vizionau cu ulei din comerţ erau considerate
sărace, pentru că nu creşteau măcar un porc în
gospodărie, untura animală fiind nelipsită.
Datorită modului de viaţă modem, a existenţei
din belşug a uleiului comestibil, în deceniul al
şaselea mai era încă în funcţiune o uleiniţă la
Barcani şi Ia Întorsura Buzăului, în prezent ar
fi posibil să mai existe vreo instalaţie doar pen
tru uz personal necunoscută.

Cazane pentru ţuică şi preparat rachiuri
Cultivarea prunilor în zonele colinare a con
tribuit la realizarea instalaţiilor de distilat alambic, povarnă, cazan, de forme şi materiale
diferite: ceramica sau metal (aramă).
Distilerii renumite se aflau în localităţile:
Albis, Zălan, Zăbala, Alungeni, Turia, Zagon.
Autorizaţie pentru distilerie în trecut mai înde
părtat erau greu de obţinut pentru că acest
privilegiu aparţinea domeniilor feudale. În
anonimitate se practica fierberea băuturii cu
mijloace rudimentare şi nu numai din prune, ci
şi din porumb, din secară, borhot de sfeclă de
zahăr.
Instalaţii pentru prelucrarea textilelor
Ocupaţiile principale - agricultura şi
creşterea animalelor, au asigurat materia primă
pentru nevoile omului de vestimentaţie şi pen
tru interiorul locuinţelor, dând naştere a
numeroase forme de meşteşuguri casnice,
transformate în ateliere manufacturiere.
Lâna - materia principală pentru confec
ţionat piese de îmbrăcăminte pentru anotimpul
rece - panura (aba) trebuia dărăcită (scărmă
nată şi pieptănată) cu unelte primitive, apoi cu
sisteme mecanizate. Tarsul făcut cu mâna la
tradiţionala furcă prinsă în brâu a fost înlocuit
cu roata de tors acţionată cu piciorul, mult mai
productivă, apoi a fost înlocuită de instalaţia torcătorie - acţionată de energia apei.
Panura ţesută în războiul casnic, pentru a fi
proprie scopului - întreţinerea căldurii corpu
lui - trebuia să fie îngroşată prin îndesarea
făcută manual, apoi s-au construit pivele cu
maiori verticale acţionate de roata de apă cu
cupe, panura astfel pregătită ajungea sub foar
fecele ciorecarului (croitorul specializat în con
fecţionare dar nu numai). Prin astfel de etape
lâna tunsă de pe oi devenea strai de îmbră
căminte.
Ţesăturile de interior, macaturi de pat,
păretare, covoare lucrate în gospodărie, au
cunoscut o formă mai evaluată de ateliere spe
cializate în vopsitul firelor şi ţesutul artistic - în
lutunoaie, în trei patru iţe.
Pentru îngroşarea pieselor de port - sarica cu fire păruite se folosea vâltoarea sau dârsta.
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Abstract

Romanian and Hungarian cultural interferences
1he Romanian and Hungarian cullural interferences in the Seklers land (especially in the Covasna district) have takm various
fomrs throughoul the ages, esiiJbilishing a transfer ofspirilulll valuesfrom one ethnic group to the orher and yielding an advanageous
cu.llrual polyclvomy.
1he inlerference also influenced the evolulion of the ulililarian and aeslhetic pottery wilh pottery cenJres at CaJnic, Etfalau, Bodoc,
Barao/J, Capeni, Aiia Mare, Belin, dalnic, Zabala). 1his has continued unintreruptedly from prehistoric times up to lhe present days
and iJ repre.senlS one ofthe mosi represeniiJiive manifesiiJiions offolk art al lhe crossroad between two cuhures.

Nicolae Moldovan
Muzeograf
Sf. Gheorghe, Al. Centralei, nr. 2
Tel.: 067/314602
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CIMITIRUL, MARTOR AL ISTORIEI
O comunitate creştină are întotdeauna în
centrul său biserica, loc unde se întâlnesc şi se
recunosc membrii ei, iar trecutul comunităţii,
istoricul său este atestat de cimitir, spaţiul celor
de dincolo. Adeseori, cimitirul se organizează
în jurul unei biserici, punte între cele două
lumi, loc rânduit de Dumnezeu în care cei de
aici se roagă pentru ceio de dincolo.
Firul istoriei unei comunităţi se rupe atunci
când cei de aici nu mai sunt interesaţi să se mai
îngrijească de cele trecute, sau pur şi simplu nu
mai există.
Un cimitir, ca reper istoric, vorbeşte despre
identitatea celor ai căror nume îl păstrează.
Aleile părăginite, ori din contră, frumos ame
najate, mărturisesc despre vârstele unei comu
nităţi, etnie, religie, eventual stare socială şi nu
în ultimul rând despre un anumit nivel de cul
tură. De cimitire şi monumente funerare se
leagă atât cultul mortilor în general, cât şi cul
tul sfinţilor şi, îndeosebi al martirilor. " Cimiti
rul rămâne, în tot cazu� un loc venerabil pentru
noi, creştinii, locul unde odihnesc morţii noştrii şi
în care noi ne îndeplinim datoriile religioase sau
ritualeşi tradiţionale faţă de ei" 1 •
Iată de ce supun atenţiei două cimitire din
judeţul Covasna, localităţile Bicsad şi Micfalău,
cimitire martore istorice ale unui proces de
deznaţionalizare. Acest proces s-a desfăşurat
pe mai multe nivele, mai multe strategii,
reunite în ceea ce s-ar putea numii o hartă cog
nitivă, adică un anume " tablou a/ lumii " pe care
popoarele şi-1 dispută. Grupurile geopolitice şi
ideologice încearcă mereu să creeze o anume
"
" hartă cognitivă pe care s-o impună într-o
zonă. Pentru impunerea ei se folosesc de un
formidabil aparat instituţional, ideologic, chiar
simboloc (persuasiv) etc.
Harta poate fi impusă, prin acţiunea unei
idei (străpungerea geopolitică) sau prin autori
tatea (legitimitatea) simbolică şi religioasă a
"
" cartografului colectiv , un popor sau o elită.
Când o comunitate a fost silită să adopte o
"
" hartă cognitivă străină de tradiţiile ei,
urmează sfârşitul sau: " Un astfel de tablou
al lumii, construit prin ruptura de trecut nu ar
mai oferi tuturor posibilitatea cunoaşterii
rădăcinilm; ar nega transtemporalitatea societăţii
şi ur cuntluce lu umnezie civilă '". Asemenea

În zona cercetată, ochiul istoricului se con
fruntă cu un paradox. Cimitire ortodoxe, cu
biserici ortodoxe, dar cu nume maghiar, cel
puţin ca primă impresie. Este clar deci că în
această zonă s-a încercat schimbarea forţată a
identităţii, prin maghiarizarea numelor. Iată
cum caracteriza acest proces Telkes Simon,
preşedintele Societăţii Centrale de Maghiari
zarea Numelui, la 1898: ,,Aşa cum prin botez
creştinul devine membru al comunităţii creştine,
tot aşa, prin maghiarizarea numelui de familie,
prin botez naţional, cel cu nume străin este prim
it în societatea maghiară, în rândurile ade
văraţilor fii ai naţiunii. Acest botez, acest crez,
este din punctul de vedere social şi naţiona� mult
mai important decât botezul religios, care nu dă
decât un prenume şi aduce adepţi religiei, pe
când maghiarizarea numelui de familie îl face
maghiar"). Iată deci cum, în această zonă s-a
proiectat forţat o hartă etnopolitică, ce va avea
ca scop în timp şi modificarea identităţii spiri
tuale, adică integrarea în imperiu.
Acest proces de maghiarizare a fost aplicat
în mai multe localităţi din Transilvania, cu
precădere pe raza actualelor judeţe Harghita şi
Covasna, dar studiul de faţă aduce în atenţie
doar două dintre ele, situate în partea de nord
a judeţului Covasna.
Bixadul, care din punct de vedere arheolog
ic este chiar spaţiu al unei aşezări şi necropole
dacice, este astăzi locuit de o populaţie de orig
ine română, germană, cehă secuizată, care
vorbeşte numai limba maghiară. În prezent are
o biserică ortodoxă monument istoric, un cimi
tir şi o biserică ortodoxă ridicată între 19371940 (ctitor ing. Dumitru Bogdan), cu hramul
Sf Dumitru, pictată de Costin Petrescu
(maestru care a realizat şi pictura Ateneului
Român). Numărul credincioşilor români
ortodocşi a variat de la 1805 până la 1992, între
410/684 şi 10/37.' Procesul de maghiarizare s-a
desfăşurat în mai multe etape, de la schimbarea
numelui de familie şi până la a-i forţa pe
români " să jure cu lumânarea în mână că se lasă
de ortodoxie şi că vor rămâne pe veci catolici ".
Printre diferite atrocităţi comise, este devastată
şi biserica ortodoxă, astfel că la 1917 în Bixad
nu mai era nici un credincios ortodox'.
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Roşc
patului " ardelean, nobilimea şi burghezia
maghiară având mână liberă să-şi asigure pre
ponderenta nu numai politică, dar şi economică
în toată Transilvania, lucru ce ducea la înlătu
rarea păturii conducătoare româneştişi săseşti8•
Revenind la problema comunităţilor locale,
cimitirele atestă cel mai bine acest proces de
maghiarizare. Cele două cimitire din Bixad şi
Micfalău sunt oarecum privilegiate ca mărturie
istorică faţă de altele din zonă, întrucât aici
existau în apropiere cariere de piatră din care
sătenii au putut să-şi asigure materia primă
pentru crucile şi mormintele care astăzi înfrun
tă timpul. Trecând prin Micfalău, am notat la
întâmplare câteva nume de pe crucile cimitiru
lui, nume pe care în majoritate le-am regăsit în
repertoriul lui Ion 1. Russu de antroponime
"
"gentilice româneşti la secui şi alţi maghiara
fani, lucru ce confirmă tocmai acest proces de
maghiarizare al românilor. Spre exemplu
Berdocz, Wedelka, Wyegra, Raduly (Radu!),
Szafta, Urszuly (Ursul) etc9•
Din punct de vedere morfologic, monu
mentele funerare din alte două cimitire sunt fie
tip plăci verticale (rotunjite sau triunghiulare la
vârf) ce au înscripţională crucea, simboluri
creştine, numele lui Iisus şi datele celor
adormiţi, fie cruci. Aceste cruci simple, sau
combinate cu placă, au fie forma clasică, fie
treflată (forma crucii ortodoxe de altar), fie cu
diferite termina ţii sau combinaţii (exemplu
cruce cu cerc). Pe unele dintre aceste cruci apar
şi motive florale. Deosebit în cimitirul de la
Bixad funerar vechi, tip stâlp, amintind tor
sadele brâncoveneşti, despre care se spune că
ar fi aparţinut ultimei stareţe de la o mănăstire
din apropiere.
Biserica monument istoric din cimitirul
Bixad este de tip navă, cu turn clopotniţă şi se
află într-o stare avansată de degradare, iar bis
erica din cimitirul Micfalău, aflată într-o stare
mai bună, dar care totuşi necesită reparaţii,
prezintă în pridvor două scene cu Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel.
Concluzia celor prezentate este că
desfăşurarea unui studiu sistematic în cele
două cimitire, precum şi în general în cimitirele
din zonă, chiar în starea actuală cu lipsurile
u nor mărturi i importante, a r putea aduce

erica. În 1941 " au fost distruse şi troiţele şi crncile
comemorative ridicate în memoria eroilor români
căzuţi în bătălii pentnt apărarea patriei române'05•
Micfalău (corn. Malnaş), este atestat în sec.
XVIII ca fiind un sat complet românesc, numit
Glăjărie, după fabrica de sticlă ce s-a înfinţat aici.
În timp, numele românilor vor fi maghiarizate.
Gavrilă în Gabor, Neagu în Nyaguly, Crăciun în
Karacsony, Safta în Szafta, Negrea în Fekete,
Suciu în Szocsi etc.6 Soarta acestor români este
marcată de conflictele cu nobili maghiari pen
tru dreptul de a-şi folosi pământurile.
Într-o corespondenţă a "Telegrafului Român"
de la 25 mai 1890, se arată că românii " acum
nici o palmă de pământ nici alte ocupăciuni ce
le-ar putea asigura un venit cu care să-şi poată
hrănifamilia nu au, şi nu la rămâne alta decât a-şi
acăţa straiţa în băţ şi a-şi lua copilaşii de mână şi
"
a-şi căuta o altă ţară ca să-şi asigure subsistenţa .
"
În corespondenţa "Telegrafului Român din
Micfalău 26 februarie 1889, se arată că faţă de
celelalte confesiuni, Biserica Ortodoxă, de acum
autonomă, face prea puţin pentru a îmbunătăţi
starea amară a preoţimii, lucru care îi deter
mină pe unii clerici a fi mai degrabă învăţători
( "Telegraful Român", Micfalău, 6 mai 1890).
Despre comuna Bixad (corespondenţa
Telegraful
Român", 6/18 martie) se arată că
"
are o populaţie de 1500 suflete (1884), "jumă
tate români maghiarizaţi, de religia gr. or.,
cealaltă jumătate maghiari, nemţi şi boemi ".
Despre locuitori comunelor Bixad şi
Micfalău, la 1880, un corespondent de presă
notează: " Şi ştiţi domnule redactor, ce soiu de
oameni, sunt nefericiţi locuitori ai acestor două
comune? Auziţi şi vă miraţi! Ei sunt Români,
care şi-au perdut limba. Drept răsplată pentnt
iubirea lor nemărginită către regimul maghiar şi
pentnt zelul lor neţărmuit, cu care şi-au însuşit
limba maghiară, Mikofăleni şi Bicsădenii au să
dobândească perderea moşiilor117•
În studiul Românii şi Secui, Ion 1. Russu arată
cum politica de deznaţionalizare dusă în teri
toriile româneşti se încadra în politica de
maghiarizare a popoarelor din Imperiul austro
ungar, politică desfăşurată abil în a doua jumă
tate a sec. XIX, în perioada aşa numitului dual
ism, şi care a debutat prin faimoasa lege XLIII
votată de dieta ungurască şi sancţionată

în anul

a
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1868. Prin această l ege , erau înlăturate rămăşiţe
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Abstract

The graveyards as a historical witness
Thispaperpoints out the importance ofthe graveyards as a historicallandmark, in the life and identity ofa community. The author
emphasizes two graveyards from the Covasna County, one in Bicsad and the other in Micfalau., which are considered historical wit
nesses of a process of denationalization.
The historian comes across a paradox in her research of the area: orthodox churches, with orthodox graveyards, but with
Hungarian names. Hence it follows by giving Hungarian names, they attempted an unwilling change of identity.
A systematic study of the two graveyards, as well as of the graveyards in the area, could offer signijicant prooffor the history ofsuch
a controversial space.

Teodora Roşea, Masterand Drd.,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
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OIERITUL ŞI PĂSTORITUL - OCUPAŢII TRADIŢIONALE
ALE LOCUITORILOR DIN VOINEŞTI, JUD. COVASNA
La plecarea Ia munte se făcea şi aici alesul
oilor, alcătuind patru turme (cârduri): sterpele
(oile tinere care nu se mulg), mânzările (oile
care se mulg), berbecii şi cârlanii (miei înţăr
caţi), fiecare cârd avându-şi ciobanul şi locul de
păşunat. Mai târziu se formează trei cârduri: al
cârlanilor; al mânzărilor şi al sterpelor. Între 15
mai şi 15 august se prepara brânza Ia stâna de
la munte, iar la 15 august, se făcea împărţirea
brânzei, momentul când târlaşii veneau Ia
munte pentru a-şi lua în primire brânza, fiecare
târlaş primind câte 3-4 kg de brânză pe fiecare
cap de mânzare. 1
În Voineşti, unde până nu demult s-a păstrat
păstoritul pendulator, ciobănia se moştenea, ca
şi în satele mocăneşti, din tată în fiu. Şi aici fii
intrau ca ciobani cu plată la oile părinţilor, de la
care primeau pe an: 7 oi, opinci, suman, căciu
lă, 2 perechi de iţari, câte o sarică pentru iamă
şi mâncare2• Ciobanii îndeplinesc mai multe
funcţii din momentul angajării lor la stăpân:
- baciul este cel care pregăteşte laptele,
mâna oile şi răspundea de stână;
- mânzărari dintre care cel mai important
este " vătaful ", care avea subordonaţi "bulitici ",
în număr până la trei;
- mânător - ajutorul baciului;
- sterpari - cei care se ocupau de oile sterpe;
aveau şi ei sterpari şi bulitici, dar aveau şi stână
separată. Stâna avea în componenţă două câr
duri de oi: sterpe şi mânzările.
Voineştenii urmau mai multe direcţii în
căutarea locurilor pentru iernat. De la Târgui
Secuilor o porneau spre Valea Oltului, de unde
coborau spre " câmp ", peste Odorhei sau peste
dealuri şi Tarnave, spre Tg. Mureş.
Din Miercurea-Ciuc, unii urcau până la
Câmpia Giurgeului şi iernau aproape de
Gheorgheni. Din munţii Breţcului se îndreptau
spre Bacău, până la Iaşi, Botoşani şi Dorohoi,
alţii se îndreptau spre sud, ca să ierneze în
Balta Dunării sau în Dobrogea, spre valea
Batovei, iar în vremuri vechi şi mai departe.
Transhumanţa a fost modul cel mai evoluat
de creştere a animalelor, practicat însă numai
de gospodăriile mai înstărite, dintr-un număr
rest râns de sate din sudul Transilvaniei. În
Carpa t i i româneşti s-a practicat o transhu
man ţii dt: lip alpin. foamiliilc proprietarilor nu

Unul dintre obiectivele cele mai de seamă
spre care a tins studiul întreprins de noi - după
cum se va constata în cursul lucrării - este toc
mai confirmarea dezvoltării comune şi a legă
turii organice ce există, în cele mai multe
cazuri, între agricultură şi păstorit.
Studiul de faţă constituie o încercare mai
amplă de a prezenta cele mai de seamă aspecte
pe care le-a cunoscut această ocupaţie la
români în secolul XIX-lea şi la începutul seco
lului al XX-lea şi de a pune la dispoziţia
cercetătorilor o tipologie riguroasă.
Dispariţia rapidă a formelor vechi de păs
torit, care s-a produs în urma profundelor
transformări economice şi sociale din cadml
societăţii contemporane, i-a făcut pe etnografi
să-şi îndrepte atenţia şi asupra formelor de păs
torit din trecut, acestea având în afară de
importanţa lor etnografică, şi o deosebită val
oare istorică şi lingvistică.
Atât în documente cât şi în relatările de pe
teren ale diferiţilor autori, sub numele de bâr
sani se înţeleg nu numai mocanii seceleni, ci şi
toţi ceilalţi oieri transhumanţi din Ţara Bârsei,
precum şi " bârsanii din secuime ".
Creşterea oilor este în Voineşti în perma
nentă şi strânsă interdependenţă cu agricul
tura. Păstoritu! se practică în zona Covasnei din
timpuri străvechi, mai intens înainte, dar acum
din ce în ce mai puţin. În decursul anilor păs
toritul a suferit unele modificări, datorate în
special înrăutăţirii situaţiei economice.
Solul fiind în general puţin roditor, amelio
rarea lui prin îngrăşăminte naturale a apămt ca
o sarcină imperioasă iar organizarea păstoritu
lui oglindeşte această preocupare.
Primăvara, spre sfârşitul lunii aprilie, în
întreaga zonă se scot oile din grajduri în staule
montate pe câmp şi grădini. Întovărăşirea se
făcea şi aici pe la sfârşitul lui aprilie, când
stăpânii de oi, târlaşii, alcătuiesc o târlă de 5001000 de oi, angajând pe baei, ciobanul cel mare,
iar acesta pe ceilalţi, cu toţii angajaţi cu simbrie
pe întreaga durată a văratului, de la 15 mai
până la 26 octombrie. În multe locuri, baciul
era stăpânul şi proprietarul stânei. Acolo unde
haciul

-

-

era proprietarul stâ nei, primea zeciu iala ,

a zecea

p ar te uin cantitatea de brânză produsă



la stână.
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· au urmat animalele în păşunile de vărat şi la
locurile de iernat. Animalele sunt îngrijite de
cele mai multe ori de păstori specializati, anga
jaţi de proprietari, şi numai atunci când aveau
animale mai puţine, de către un bărbat, în
tovărăşiile ce se organizau pe neamuri şi
vecinătăţi. Alţi membri din gospodării erau
prezenţi la stâni doar atunci când le venea rân
dul la prelucrarea cotelor de lapte, în cazul în
care nu se primeau părţi din produse.
Proprietarii de oi se numesc stăpâni. Ei se
întovărăşeau câte trei-şase şi formau o târlă
(stână). Întovărăşirea avea un caracter perma
nent, uneori ea dura şi ani de-a rândul, de
multe ori chiar şi o viaţă întreagă, şi se lăsa
moştenire şi urmaşilor. Toamna, fiecărui pro
prietar i se restituie oile, ca să le ierneze sepa
rat. Deseori cei întovărăşiţi erau şi înrudiţi.
Stăpânii se îngrijeau în comun de oi, fiecare
contribuind proporţional cu numărul oilor la
cheltuielile comune.
Mocanul care intra ca cioban, chiar şi la târla
părinţilor lui, îşi primea simbria în natură, în oi,
astfel încât în câţiva ani ajungea să fie şi el
stăpân de oi. Stăpânii cu oi mai multe nu-şi
însoţeau turmele, pe care le încredinţau
ciobanilor cu simbrie, rămânând acasă pentru a
se ocupa cu comerţul produselor, şi, la anumite
ocazii, veneau să-şi inspecteze turmele şi anga
jaţii şi să-şi primească produsele.
Păstoritul voineştenilor, care se caracteri
zează printr-o pronunţată industrializare şi
comercializare, generează o mare varietate de
produse specifice acestei îndeletniciri: caşul,
brânza, pieile, lâna, caşul afumat, păpuşile de
caş, covrigei de caş, caşul ţinut în brânză,
laptele de iarnă, laptele acru, telemeaua, urda
dulce şi urda de iarnă.

c) putină (lat. putina), utilizat în sud-estul
Banatului, Mărginimea Sibiului, în partea
sudică a Carpaţilor Orientali, nordul şi estul
Moldovei, Maramureş, Ţara Oaşului, Sătmar;
d) căldare (lat. caldaria), utilizat în
Severinul Banatului, Severinul Olteniei,
Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Tulcea. Alte
denumiri sunt de origine slavă: cadă în zonele
Ciuc, Tarnave, ciubăr în Banat, Crişana, Sălaj,
Câmpia Transilvaniei, Munţii Apuseni, Valea
Jiului, Ţara Oltului, Ţara Bârsei, sud-estul
Dobrogei corespunzând cu aria de desfacere a
vaselor de lemn produse de meşteşugarii
români (moţii) din Munţii Apuseni. Termenii
hârdău şi budacă, de origine ungară, se bucură
de o mare răspândire în zonele de pe versantul
sudic şi estic al Carpaţilor, ca o consecinţă a
păstoritului transhumant practicat de românii
din Mărginimea Sibiului, Valea Sebeşului, Ţara
Haţegului, Ţara Bârsei şi zona Covasna în
zonele de câmpie de pe versantele opuse ale
Carpaţilor Meridionali şi Orientali. Primul este
utilizat în nordul şi sudul Olteniei, în zonele
Argeş, Muscel, Ialomiţa, Brăila.
Dacă avem în vedere conexiunea economică
şi culturală care a stat la baza denumirilor de
mai sus, date aceluiaşi obiect de utilitate prac
tică, este evident că aceste denumiri reflectă nu
numai o strânsă succesiune istorică în desfă
şurarea fenomenului, dar şi strânsele raporturi
etnografice dezvoltate în cursul secolelor între
poporul român, naţionalităţile conlocuitoare
de pe teritoriul României şi popoarelor înveci
nate\ Mulţimea şi interferenţa ariilor de
răspândire a acestor termeni ilustrează nu
numai vechimea considerabilă a fenomenului,
atestată astfel încă din epoca daca-romană, dar
şi complexitatea raporturilor economice,
sociale şi etnice care I-au alimentat în conti
nuare pe teritoriul României.
În prima parte a mulsului de vară, când
laptele este în mai mare cantitate, închegatul
are loc îndată după muls. Laptele fiind cald,
baciul îi dă cheag pentru a se coagula: direct, cu
lingura; sau indirect, întroducând în lapte un
săculeţ cu cheag. Când cantitatea de lapte este
mai redusă, se trece la închegat numai după
două mulsori. În asemenea cazuri, putina se

Închegatul laptelui
În timp ce se strecoară, laptele muls este
adunat într-un vas de lemn (brad) în formă de
trunchi de con cu gura mai largă sau de metal
spoit (fontă, aramă) de forma unui ceaun mare,
cu fundul rotund. Înainte de utilizare, ciubărul
a fost spălat mai întâi cu apă fiartă, iar apoi
limpezit cu apă rece.
Denumirile date de poporul român vaselor
u t i l iza te

aşează in apropierea focului. Când a devenit
călduţ (Munţii Apuse n i , Moldova de nord) sau
călduţ bine (zona Dran, Ţara Dârsei) se ia pu ti-

în acest scop - de diferite forme şi
mărimi - prezintă o semnificatie deosebită'.
Unck: sunt de provenienţă latină:
termen u dlka t fn su du l
Moldovei, Râmnicui-Sărat, ţa ra Vrancei, Ţara
Bârsci etc.;

a) incbeglioare,

n
' ' rm 1 uce ch eagu 1 . :o;e
se int.
vasul cu un capac (Munţii Rodnei), cu
un ţol sau saridi ( Ilanal), cu cojocu l cel mare al

na

'

de 1 anga
� ii f'm: �i
'

acoperă

baciului (Moldova de nord) sau cu altă înveli·

b) găleată;
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este strâns din nou în prinzătoare şi este pus la
presă, sub un fund de scândură, apăsat de un
pietroi. După o jumătate de zi, este scos din
crintă şi aşezat pe laviţa sau poliţa cu caşuri.
În alte părţi, caşul scos din închegătoare este
tăiat în patru bucăţi, care se împart în două puti
ni mai mici. Aici, el este din nou apăsat cu
mâinile, p ână când se constată că s-a scurs bine
de zer. In Carpatii Olteniei, Munţii Rodnei,
Maramureş etc., pasta obţinută se pune într-o
prinzătoare şi este agăţat spre a se scurge de zer.
În ziua următoare, caşul se ia din strecură
toare şi se aşează în comarnic (încăperea în
care se păstrează caşul), pe o leasă (suport) din
nuiele sau din scânduri rare, sau pe poliţele din
stână, spre a fi ferit de ploaie şi de praf. Aici se
evaporă şi ultimele resturi de zer. Astfel se
obţine ceea ce poporul român numeşte: caş
dulce, caş proaspăt, caş nesărat, caş verde, de
obicei nedospit.
Caşul afumat pentru iarnă. Se ia caşul
dulce, nedospit şi se taie în felii, care se presară
cu sare. După câteva zile, sunt puse la fum pen
tru a se usca6•
Caşul tăiat în felii se prepară din lapte de oi.
Spre deosebire de caşul pentru brânză (care se
frământă de trei ori) sau faţă de caşul pentru
caşcaval (care nu este trecut niciodată prin
această operaţie), caşul acesta se frământă
numai o dată. După ce s-a scurs bine zerul din
caş, acesta se dezveleşte şi se taie în felii. Acestea
se aşează imediat în putină, un rând de sare, altul
de felii de caş. Sub acţiunea sării, se scurge tot
zerul din caş. În acest zer sărat feliile se întăresc,
după care sunt puse la păstrare în putini.

toare de lână, pentru a-i păstra temperatura nu mai mare decât 20-22oC - şi se lasă să se
închege.
Laptele închegat şi cheagul arhaic
Străgheata. Începem bogata serie a pro
duselor lactate tradiţionale din păstoritul
românilor cu laptele închegat încă înainte de a
fi stors (pentru a separa caşul de zer). Este,
deci, laptele de oaie care, după ce s-a pus cheag
în el, s-a închegat !n putină, întărindu-se
aproape ca gelatina. Intr-un număr însemnat
de ţinuturi ale României, această masă relativ
consistentă, în totalitatea ei, înainte de a fi
ruptă cu mâinile, mai este numită cu cuvântul
traco-dac străgheată5•
Străgeata este zerul limpede albastru-verzui
ce se formează deasupra laptelui, după ce caşul
a fost închegat în putină. Deşi este un produs
lactat diferit, poartă un nume similar cu laptele
închegat de mai sus, străgheată. Acesta
serveşte, în loc de cheag, la închegatul laptelui.
După părerea noastră, el poate fi considerat un
cheag arhaic. Acesta a fost cunoscut pe terito
riul Daciei, ca şi celălalt ferment, denumit cu
un termen traco-dac rânză, sau cu termenul
latin cheag.
Caşuri nedospite
Caşul dulce (lat. caseus) este primul produs
alimentar rezultat după închegarea laptelui. El
se prepară din laptele închegat, adeseori după
ce s-a strâns cheagul arhaic. După ce se con
stată că laptele s-a prins, acesta este rupt în
patru cu un băţ gros, făcut dintr-o creangă de
copac (cu multe ramuri scurte) - bătător, sau
cu o drugă, brighidău.
După o mică pauză se introduce din nou
bătătorul şi se bate bine până ce se face subţire
ca laptele. Baciul încălzeşte lingura de băciuit şi
o învârte încet de jur-împrejur, până se adună
laptele închegat (caseina coagulată). Zerul care
se ridică deasupra, este scurs în alt vas.
Baciul îşi suflecă mânecile cămăşii până
aproape de umăr, iar cu mâinile presează şi
strânge caşul, până ce capătă o formă rotundă,
ca o pâine sau ca un bulz, cocoloş sau minge
mare.
În Ţara Bârsei, Munţii Apuseni, Banat, caşul
este luat în prinzătoare (săcui, sedilă, bulzăriţă,
straiţă - o bucată de pânză), care este pusă pe
crintă (vasul în ca re se pregăteşte caşul şi se

Caşuri fermentate
Caşul dospit. Sub numele de caseus claches
cus sau caseus murillacus, el este menţionat ca
un produs lactat vestit încă din prima jumătate
a sec. XIV7•
Caşul dospit se obţine din caşul proaspăt,
lăsat să fermenteze (dospească) mai multe zile.
Durata dospitului este în funcţie de cum a fost
stors îndeajuns de zer, dacă este lăsat la dospit în
aer liber sau într-un vas (cu doagele nu prea
strânse); dacă temperatura este mai ridicată sau
mai coborâtă. Caşul dospit este mai moale şi
mai elastic, totodată având un gust similar cu
aluatul dospit pentru pâine8• Acest caş constitu
ie începutul unei întregi serii de produse lactate.
Nu pes t e tot este obiceiul să se dospească

scurge zerul). Aici, se desface prinzătoarea iar
caşul se frământă din nou, pentru a se obţine o
pastă compactă, stoarsa de janţ (zer). Caşul

caşul9•
Caşt".avalul. Este un produs lactat de o cali
tate superioară. Mai întâi, Ciil;iul (din lapte de oi
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sau, mai rar, de vaci) este lăsat să se dospească
numai 24 de ore. Apoi este tăiat în felii foarte
subţiri. Etapele urmărite prezintă unele mici
diferenţieri zonale. În Râmnicul-Sărat, feliile
sunt aşezate într-un coş de nuiele. Acesta este
afundat într-un cazan cu apă clocotită. Aluatul
obţinut este frământat pe crintă. Apoi este pus
în tipare de formă circulară, pentru a-l face
roate de caşcaval. Aşa se prepară renumitele
caşcavaluri de Penteleu, de Dobrogea. Pe ver
santul sudic al Carpaţilor Meridionali şi în
regiunea Subcarpaţilor Munteniei, caşcavalul
de vacă se prepară într-un vas cu apă călduţă,
după care se pune în calupuri şi se face roate.
În păstoritul daco-românilor s-a cunoscut şi
procedeul de a se prepara caşcaval din caş
neopărit.
În trecut, acest produs lactat s-a fabricat mai
ales pe versantul sudic al Carpaţilor Meridio
nali, în fostele judeţe Muscel, Argeş, Prahova,
Buzău, în Ialomiţa, Râmnicui-Sărat, Vlaşca.
În cercetările noastre ni s-a confirmat
prepararea caşcavalului şi în Ţara Bârsei (zona
Săcele).

se face toamna. Atunci, laptele fiind mai puţin,
este mai gras şi brânza mai untoasă. În această
perioadă a anului însăşi iarba este mai consis
ter!_tă întrucât conţine mai puţină apă.
In fucţie de laptele din care a fost preparată
- de oaie, de vacă - şi de modalităţile de
preparare, păstorii români au produs un număr
apreciabil de soiuri de brânză.
Brânza de putină. La dacoromâni şi
meglonoromâni este foarte răspândit obiceiul
de a se păstra brânza pentru iarnă în vase de
lemn. În Ţara Bârsei, Ţara Vrancei, Râmnicul
Sărat, caşul dospit se taie în bucăţi şi cu un
lemn dinţat (răvar, răvor, răval, meredeu)
aşezat deasupra unei putini largi este mărunţit
bucată cu bucată. Se presară sare, apoi se
frîmântă bine, pentru ca sarea să se distribuie
uniform. Baciul bate apoi brânza în putină,
îndesând-o cu mâna.
De vreo trei-patru decenii, la frământatul
caşului se ajută cu maşina de tocat carne.
Putinile astfel încărcate sunt acoperite la
gură cu frunze de nuc sau hrean, cu foi subţiri
de porumb sau de viţă de vie. Peste acestea se
pune un strat de pământ moale sau de nisip şi
se înfundă capacul.
Brânza de burduf. Este un vechi sortiment
de brânză la români - atestat documentar încă
din anii 1413 şi 1422, în privilegiile date braşo
venilor de către voievodul Ţării Româneşti,
Mircea cel Bătrân11 - mult superior brânzei de
putină. Este un produs specific zonelor cu un
păstorit mai întins din ţinutul Carpaţilor
Meridionali, precum şi din vecinătatea acesto
ra cu Carpaţii Orientali. Caşul se face mai întâi
bulz sau cocoloş şi este băgat în burduf. Acesta
este făcut din coajă de brad, din piele de oaie
(curăţită şi făcută sac), băşică de bou, de porc
sau alte animale, intestine groase. Burduful din
piele se numeşte foi, de unde şi denumirea de
stâna foilor dată încăperei rezervată pentru
păstrarea produselor lactate. Pentru ca brânza
de burduf să capete o aromă plăcută, pieile
pregătite în acest scop sunt ţinute un timp în
cetină sau coajă de brad.
Brânza poate deveni, însă, necorespunză
toare pentru hrana omului. Dacă putina cu
brânză t:ste ţinută într-un loc necorespu nzător,

Feluri de brânză
În sat, ca şi la munte, iarna, ca şi vara, multă
vreme brânza a constituit unul din alimentele
de bază ale ţăranului român. Prin extensiune,
termenul de brânză se întrebuinţează deo
potrivă spre a denumi orice produs solid făcut
din lapte (caş, telemea) şi pentru toate soiurile
de brânză.
Brânza propriu-zisă se prepară din caş
dospit. Prin frământare, acesta este transfor
mat într-o pastă bine legată, consistentă, lipsită
de mici goluri în masa ei, dar totodată şi
maleabilă, spre a i se da, cu uşurinţă, forma
dorită.
Îndeobşte a fost cosiderată ca un produs
tipic pentru industria laptelui în păstoritul
românilor. De altfel, acest produs lactat era
vestit - de multe secole - în întreaga regiune
carpato-balcanică.
Practica îndelungată a arătat că primăvara se
obţine o brânză de calitate mai slabă, deoarece
atunci laptele este apos10• Datorită calităţii sale
i nfe rioa re, această brânză obişnuită nu se
păstrează pentru iarnă, ci se consumă în timpul
verii. Brâ nza bună, durabilă şi d e cal i ta te
încep�:: să se p repa re de pe la 1 iu nie întrucât
atunci sunt înflorite toate ierburile, iar timpul
est e de obicei frum os însorit. O astfel dt:

călduros,

aj u nge

sfărâmicioasă.

imputită12•

bună brânză de

din

grăsime,

,

,

mai

p i erd e

sărată la gust şi roşiatică la culoare. Dacă pro 
cedeul de al terare se continuă până la capăt, se

brânză are culoarea galbenă şi este deosebit de
cea

îşi

brânză
usturoaie. Aceasta t:slt: nisipoasă aspră, prea

,

Dar

brânza

devenind ceea ce poporul numeşte

,

oi

la ceea ce poporul nu me şte
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Cel dintâi zer este străgeata, care se adună
înainte de strângerea caşului. EI se păstrează în
cheagomiţă, spre a fi utilizat, la nevoie, în loc
de cheag.
Urmează zerul, propriu-zis. El este
IicGhidul galben-verzui - zerul dulce - rămas
după strângerea caşului dulce sau care se
scurge din stecurătoarea de caş.
Numeroşi lingvişti români (Al. Philipide, G.
Pascu, G. Giuglea, O. Densuşianu, 1.1. Russu)
au relevat caracterul străvechi al termenului
pastoral zer15• Această apreciere este întărită şi
de prezenţa acestui tennen pastoral la celelalte
grupe de populaţie românească din Balcani
care - în condiţiile istorice de după aşezarea
slavilor Ia nordul şi Ia sudul Dunării - au fost
desprinşi de masa de dacoromâni din jurul
Carpaţilor16•
Zerul subţire. Rămâne în căldarea de pe foc,
după ce s-a scos urda. Are numeroase între
buinţări. Hrană pentru câini şi porci, este dat
oilor pentru a-1 bea.
Janţul, jintuitul, jintuiala. Este un zer mult
mai consistent, alcătuit din zerul şi grăsimea
care se scurge din caşui spart din nou şi tescuit
spre a fi făcut brânză.
Zerul acru. Este izvarniţa adunată în băr
bânţe şi lăsată să se acrească. Se utilizează în
loc de oţet sau borş.
Zara. Este lichidul albicios la culoare şi
acrişor Ia gust, care rămâne după alegerea
untului din smântână. Proaspătă, se mănâncă
cu mămăligă sau cu pâine. Este folosită şi ca
băutură, în timpul verii. După ce se acreşte,
este utilizată la gătitul mâncărurilor, în loc de
borş.

Telemeaua
Telemeaua (cf. turcă - telelme) este un pro
dus lactat specific ţinuturilor româneşti de pe
versantul sud-estic al lanţului carpatic. El a luat
o mare amploare în păstoritul românilor In
unna cererilor crescute ale pieţii turceşti. In
cadrul monopolului impus de Poarta Otomană
pentru comerţul de produse agricole şi pas
torale din ţările române, achiziţiile de telemea
figurau la loc de frunte. De aceea, multă vreme
telemeaua produsă în căşăriile româneşti era
hărăzită - în cea mai mare parte - pentru satis
facerea pretenţiilor turceşti.
Întrucât cei care achiziţionau pentru Poarta
Otomană plăteau preţuri derizorii, adeseori
stăpânii tunnelor aflate în Ţara Românească
căutau să vândă telemeaua şi caşcavalul şi în
Transilvania, unde primeau un preţ mai bun.
Împotriva acestor încercări, domnitorii Ţării
Româneşti luau măsuri spre a-i determina "pe
mocanii, stăpânii oilor, cei ce sunt datori a duce
telemeaua la căşăriile domneşti, să-şi îndeplin
ească îndatoriile lor şi să nu mai ducă produsele
lor peste hotar în Ţara Românească "13•
Identificăm două feluri de telemea14•
Telemea dulce. În laptele din care unnează a
se prepara telemeaua se pune cheag mai mult,
pentru a se concentra întreaga cantitate de
caseină, albumină, grăsime. Laptele închegat
obţinut în acest sens nu se mai frământă în
închegătoare.
După două-trei ore se dezvelteşte şi se taie
calupuri (cf. turcă - kalip) de fonna unei
prisme dreptunghilare.
Telemea sărată. Bucăţile de telemea dulce se
introduc într-un uluc (recipient de lemn de
fonnă dreptunghiulară), în care s-a pus sara
mură concentrată (încât să poată pluti deasupra
un ou de găină). În regiunile de munte (Mărgi
nimea Sibiului, la stânele sibienilor aflate la
vărat în Munţii Apuseni) bucăţile se întăresc
după 12 ore, pe când în cele de şes (Banat,
Brăila) numai după două-trei zile. Apoi, bucăţile
sunt aşezate în putini cu saramură, iar după trei
săptămâni pot intra în ciurcuitul comercial, mai
cu seamă sub vestitul nume "brânză de Brăila ".

Jintiţa şi urda
Sunt două produse pastorale - fiecare având
un număr de variante - mult apreciate pentru
valoarea nutritivă.
Jintiţa dulce. Se prepară din zerul dulce
obţinut după închegatul laptelui şi din janţ,
care se pun într-o căldare de aramă (spoită cu
cositor) sau într-un ceaun mare de fontă.
Căldarea se alează deasupra unui foc potrivit,
întreţinut cu rămurele de brad. După un timp
se fonnează urda. Atunci se adaugă lapte dulce
nefiert, pentru a se omogeniza complet zerul şi
pentru a fi mai grasă urda. Aceasta-i jintiţa. În
viaţa pastorală românească, tennenul zetica,
ca re iniţial însemna numai zer, a căpătat un
sens nou, de zer şi urdă. Ulterior, cu acest nou

Zeruri
În diferitele etape ale preparării unor pro
duse (obţinute după închegarea laptelui)
rămâne un anumit lichid mai mult sau mai
puţin tulbure (în fuctie de cantita tea şi felurile
de grăsimi con�inutc ), cu

n largă utilitate ali
mcntnri'i şi gospodărească, cunoscut cu numele

sens. mai bogat. termenul de jintiţă a fost
transmis de păstorii români tuturor popoarelor

generic de zer.
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slave din preajma Carpaţilor Nordici, precum şi
poporului ungar11• Tot astfel se prepară şi jintiţa
de vacă.
Jintiţa acră. Pentru a se obţine aceasta, se
lasă jintiţa dulce se fermenteze câteva zile. Este
pusă la păstrare în putini speciale de lemn
(ştean), ca în Ţara Bârsei. La stâne se păstrează
în burdufe de oaie.
Urda dulce - numită şi a doua brânză (ca în
Ţara Bârsei), se obţine prin scurgerea zerului
din jintiţă. Pe alocuri, acasă în sat se prepară
urdă şi din jintuitul de vacă18•
Urda acră. Este o urdă mai săracă în
grăsime, care se obţine prin repetarea procesu
lui de mai sus.
Urda sărată. De la 1 august se pregăteşte
urda pentru iarnă. După ce s-a scurs bine de
zer, este frământată cu sare şi se introduce în
putini (Moldova de nord, Râmnicul-Sărat), în
burdufe (Ţara Bârsei) sau borcane de sticlă
(nordul Olteniei).
Denumirea dată acestui produs pastoral,
specific românesc, are la bază faptul că este un
rezultat al fierberiP9• Urda este preparată şi
denumită la fel şi de către aromâni şi megleno
români.
Totodată, acest termen - cu atestări/ antro
ponimice încă din sec. XV-lea20 - din limba
română a fost preluat intact aproape de toate
popoarele din sud-estul Europei: greci,
albanezi, bulgari, sârbi, unguri, cehi, slovaci,
polonezi, ucrainieni, precum şi de către saşi
(germanii din România).
Mâncăruri tradiţionale şi produse legate de
obiceiuri
La sfârşitul acestui tablou sinoptic al pro
duselor lactate rezultate din această îndeletni
cire tradiţională a românilor, mai relevăm două
grupe. Mâncărurile tradiţionale şi unele pro
duse lactate, de regulă ornamentale, pregătite
în legătură cu anumite obiceiuri.

b) Produse ILzctate legate de obiceiuri
Tradiţia pastorală românească şi continua
interferenţă între viaţa de stână şi viaţa agricolă
a obştei săteşti au dat naştere unor frumoase
obiceiuri şi în domeniul industriei laptelui.
Astfel, din caşul nedospit, s-au preparat unele
caşuri speciale2\ utilizate în relaţiile de rude
nie, vecinătate, prietenie. Această tradiţie s-a
mai păstrat până de curând în Ţara Vrancei,
Moldova, Râmnicul - Sărat, Muntenia, Tara
Bârsei şi Transilvania.
Este vorba de unele feluri de caş presat în
tipare de lemn de tei. În funcţie de forma şi
decorul acestor tipare, poporul român deose
beşte patru tipuri de caşuri legate de obiceiuri.
Caşul sărat în tipare. Tiparul are totdeauna
o formă simplă, circulară, lipsită de vreo orna
mentaţie.
Covrigii de caş. Sunt de forma unei împleti
turi, ca şi covrigii din aluatul de pâine. Păcurarii
tineri dăruiesc aceşti covrigi fetelor.
Caşul afumat. Se prepară din lapte de vacă
sau de oaie. Este de forma unei turte, care se
dă mirilor la începutul mesei de la nuntă (Valea
Someşului Mic, Câmpia Transilvaniei).
Păpuşi de caş. De obicei sunt de formă drep
tunghiulară şi imprimate cu o ornamentaţie
bogată şi variată pe ambele feţe, în stil geomet
ric. Tematica lor cuprinde elemente fitomorfe,
zoomorfe, antropomorfe şi cosmice, redate cu
multă exigenţă. Se prepară din caş verde
nedospit, care se pune într-un ceaun cu zer
proaspăt, amestecându-se bine cu o lingură
mare, sau se introduc felii de caş verde într-un
vas cu apă clocotită şi se frământă până se
obţine o cocă căreia i se poate da forma tipar
elor de păpuşi. După câteva zile, caşul este scos
din tipar şi pus câteva săptămâni la fum.
Păpuşi de caşcaval. Se prepară din caşcaval
nou făcut, în păpuşare din lemn sculptat, cu
aceeaşi decoraţie bogată, forma rezultată fiind
de obicei rotundă sau dreptunghiulară.
*

Legate de problemele industriei lactate în
păstoritul românilor, au existat ori s-au practi
cat - mai ales în trecut - o seamă de credinţe şi
obiceiuri, a căror cunoaştere analitică ar
prezenta un deosebit interes et nografic nu

a) Mâncăruri tradiţionale din produse ILzctate
Pe lângă produsele lactate omogene enu
merate mai sus, păstorii la stână sau
gospodinele în sat au preparat şi unele ameste
curi de produse lactate Acestea se consumă cu
pâine, mămăligă sau chiar goale, dacă au fost

,

.

numai pentru istoria culturii populare
româneşti, dar şi pentru înţelegerea accstm
vechi şi ample relaţii între popoarele din
regiunea balcano-carpato-danubiană. Acestea
vor face obiectul unui studiu special.
În sfârşit, mai ţinem să subliniem cons
tatarea că unde din procedeell: şi uneltele

pregătite cu făină.
Bulz. Coculu!;i de

mămăligă t:aldă în care s-a
pus brânză sau urdă de oaie. Adesea, bulzul
astfel pregătit este copt în ceaun (Buzău!
Ardelean), în alte părţi este fript pe grătar,
plită sau dirccl pc jar.
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Oieritul şi păstoritul - ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din Voineşti, judeţul Covasna
Proprietarul de oi (stăpânul) este cel care
angajează ciobanii şi se asigură de bunul mers
al stânei, dar în acelaşi timp este şi negustor
ocupându-se cu desfacerea produselor rezul
tate: caş, urdă, telemea, carne şi piei.
Procedeul de obţinere a acestora revine în
întregime ciobanilor (bacilor), care prelucrează
laptele după obiceiurile strămoşeşti. Laptele
muls se trece prin tifon pentru înlăturarea
rezidurilor ce pot apărea în găleţi (strecuratul
laptelui), se amestecă laptele în "ciubăr" cu
ajutorul mestecătorului (cârjă) şi se adaugă
cheagul (obţinut din stomacul unui miel sugar,
sau cheag cumpărat) raportându-ne la canti
tatea de lapte (la 20 1 de lapte se pun 50 g
cheag). Laptele se păstrează în ciubăr 30-40 de
minute. După închegarea laptelui, se strânge
manual caşul obţinut în ciubăr pentru a rămâne
numai "janţul " .
Se introduce caşul obţinut într-un tifon şi se
aşează în crintă, unde este amestecat şi presat
prima dată cu mâinile, apoi se aşează un capac
de lemn deasupra. lanţul se pune la foc
amestecându-se continuu cu ajutorul cârjei,
ciobanii spuneau că prin " ciocănirea fundului
cazanului unde se fierbe urda se ştie când aceas
ta eceasta este gata prin zgomotul înfundat pe
"
care îl produce acesta . În momentul în care a
fiert se scoate urda cu " lingura de luat urda ': şi
se pune într-un tifon pentru a se strânge şi a se
lega23•
Din inventarul stânelor voineştene cercetate
evidenţiem: zăvădar, găleţi pentru muls lapte,
ceaun, lingurar, ciubăr din lemn şi metal, bici,
făcăleţ pentru mestecat mămăliga, pătule,
cojoace, colibe, cleşte pentru lins sarea, masă
din lemn, cutie din lemn pentru păstrarea
mâncării, şteanduri din lemn de brad pentru
lapte sau jintiţă, cheaguri naturale.
Orele de muls sunt respectate cu stricteţe de
către ciobani, ghidându-se după ora veche şi
practicat de trei ori pe zi24•
Numărul oilor a fost întotdeauna mai mare,
deoarece s-au întreţinut mai uşor, iar creşterea
lor era mai rentabilă. Odată cu dezvoltarea cul
turilor şi îngreunarea drumurilor, a scăzut si
numărul oilor. Siliţi de împrejurări, oierii încep
să-şi vândă oile şi să-şi caute alte ocupaţii, în
special şi-au îndreptat atenţia spre comerţ.

legate de prelucrarea laptelui şi unele din pro
dusele lactate mai importante pun în lumină ca şi terminologia respectivă - existenţa unui
fond specific străvechi în domeniul industriei
tradiţionale a laptelui la poporul român.
Prin urmare şi în această privinţă se
aseamănă cu păstoritul mocanilor seceleni.
Aceste drumuri, precum şi cele făcute cu
turmele în cadrul pendulării i-au făcut să se
desprindă cu cărăuşia şi negoţul, nu numai al
produselor obţinute de la oile lor, dar şi cu
altele, practicând în trecut o negustorie ade
vărată.
Pentru prelucrarea lânii, apa multor pâraie a
fost condusă din iazuri şi canale în curţile oie
rilor, pentru ca femeile să poată spăla lâna.
Pentru aceasta au existat numeroase scărmănă
tori, torsători şi depănători mecanice.
În Covasna au existat 4 fabrici de tors, 3 de
scărmănat şi 4 piue ( dârste, vâltori) pentru
îngroşatul păturilor şi al postavurilor din lână.
Îndeletnicirile comerciale ale oierilor sunt
destul de vechi.
Produsele casnice textile, confecţionate de
femei, au fost întregite cu cele meşteşugăreşti,
pe care oierii le treceau legal peste graniţă. Ele
nu participau la viaţa de la stână, iar în Ţara
Bârsei exista superstiţia că dacă o femeie
rămânea la stână oile înţarcă şi nu mai dau
lapte.
Din ce dispunem până în prezent, este sufi
cient să-i încadrăm în categoria păstorilor
transhumanţi. La aceasta ne îndreptăţesc
următoarele elemente constatate:
1. numărul considerabil de oi pe care îl
aveau mai mulţi stăpâni de oi din Voineşti;
2. felul de recrutare a tinerilor ciobani dintre
membrii familiei şi plata lor în natură;
3. marii stăpâni de oi din trecut nu-şi
însoţeau turmele nici la vărat, nici la iernat, ci
rămâneau acasă în satele lor sau se ocupau cu
cărăuşia şi negustoria;
4. amplasarea drumurilor de pendulare pe
care le făceau parcurgând adesea aceleaşi
locuri ca şi mocanii;
5. locuitorii păstori din Voineşti, se ocupau
cu industrializarea şi comercializarea pro
duselor obţinute de la turmele lor.
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Abstract

The grazing, a traditional occupation in Voineşti
This study intends to be an ample presentation of the most important aspects ofthis occupation at the RomaniJJn communityfrom
Voinesti, in the Covasno area.
1he grazing luls been practised in Voinesti from time immemarill� more intensely at the beginnin , but lesser these days. In time,
the grazing suffered some a/Jerations due especiolly to the deterioration ofthe economica/ situation.
1hus, the permanent sheep folds have disappeared almost completely, their place being taken by seasonal sheepfolds (assembled
in the moment when the shepherds lllke the sheep up to the montains). But the type ofsheepfold specific to the area, consisting ofboii
ing vessels, cheese crate and cheese sheepfold, luls been preserved.
1he process ofobtaining daity products devolves on the shepherd from the sheepfold entirely, who processes thr milk using the
ancient customs.
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COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN MEDII MULTIETNICE
ÎN FLUXUL PROCESELOR CONTEMPORANE
grupurile şi comunităţile cu starea gregară a
speciei umane, pre-organizată şi încă subdez
voltată social.
Pentru a dezvălui traiectoria complexă şi con
torsionată a menţinerii identităţii unei comu
nităţi trebuie, mai întâi, să-i relevăm multitu
dinea formelor de manifestare şi notele defini
tarii care o deosebesc de alte ansambluri umane.
Raportată la scara geografică sau spaţială pe
care se întinde, o comunitate poate fi: locală,
naţională, regională, continentală sau mondi
ală, adică: un sat/comună, o ţară, o zonă, ţările
unui continent sau întreaga societate umană de
pe glob. Unghiul de raportare spaţială mai
restrâns sau mai amplu, este semnificativ pen
tru tipul de comunitate Ia care facem referinţă.
Comunităţile etnice sunt componente
organice ale acestor structuri geografice, trăsă
turile lor constituindu-se în toate tipurile
spaţiale. La nivelul ţării, avem comunitatea
naţională, comunitate majoritară, formată
covârşitor din români, circa 90% din populaţia
ţării şi din membrii grupurilor etnice - cele 18
minorităţi - cu o pondere de 10%. La nivel
regional, în vecinătatea frontierelor, se găsesc
comunităţi româneşti care formează comu
nităţi majoritare, ca în Republica Moldova şi în
Bucovina din Republica Ucraina. În celelalte
ţări, se găsesc comunităţi româneşti mai mult
sau mai puţin compacte, însă integrate în alte
populaţii majoritare. Pe lângă acestea, în zilele
noastre, se construiesc prin tratate, convenţii şi
strategii, în cooperare, comunităţi regionale ce
cuprind părţi din diferite ţări apropiate
geografic, comunităţi continentale - cea euro
peană, asiatică. Sinteza tuturor este comuni
tatea mondială a tuturor locuitorilor planetei.
După cum se observă, conceptul de comuni
tate are o largă arie de răspândire şi utilizare,
corespunzător cu segmentele spaţiale la care
face referinţă. Din multitudinea de tipuri de
comunităţi, pentru început, vom zăbovi asupra
comunităţii naţionale şi comunităţii etnice
locale.
Comunitatea naţională semnifică naţiunea realitate socio-culturală şi politică-economică

1. Câteva repere teoretice
Identitatea unui individ, grup sau a unei
comunităţi umane este un proces de constituire
continuă, cu deschidere permanentă dinspre
trecut, prin prezent spre viitor. Ea se îmbogă
ţeşte şi se diversifică cu fiecare perioadă de
evoluţie sau nouă experienţă, ducând la
apariţia unor noi trăsături şi semnificaţii ce se
transmit, apoi, din generaţie în generaţie.
În cele ce urmează, ne vom ocupa de prob
lema păstrării identităţii comunităţilor româ
neşti din medii multietnice în faţa unor procese
fundamentale din zilele noastre: revigorarea
unor tendinţe iredentiste, intensificarea con
tactului dintre culturi, integrarea europeană şi
globalizarea. De fapt, la o analiză mai detaliată
a temei va trebui să descifrăm că în efortul de
păstrare a identităţii naţionale, purtătorii ei indivizi, grupuri, comunităţi - au de înfruntat
multiple forţe care se manifestă, mai degrabă,
ca forţe centrifuge decât ca forţe centripete şi
anume: noile tendinţe de asimilare, diversita
tea sau multietnicitatea, europenizarea, globa
lizarea - ultimele două fiind procese la scară
continentală sau planetară.
Ceea ce vrea să demonstreze discursul de
faţă este că păstrarea identităţii naţionale nu
este un proces automat, care se realizează de la
sine, neted şi fără probleme. Nu. Nici pe
departe. Este rezultanta unor tensiuni, a unor
opoziţii, uneori destul de dure, dintre contrarii
care prin natura lor obiectivă pot duce la
destrămarea identităţii fie în favoarea diver
sităţii sau alterităţii nearticulate, fie a continen
talului sau universalului.
Fără să respingem valenţele diversităţii
etnice, ale spiritului european sau universal, în
cele ce urmează, încercăm să demonstrăm că
identitatea naţională rămâne coloana verte
brală, axul central care va da sens şi semnifi
caţie profund umană tuturor celor trei procese.
Identitatea naţională este certificatul de
naştere, zestrea socio-culturală care asigură
asimilarea, înflorirea şi dezvoltarea trăsăturilor
multietn ice, europene sau mondiale. În afara
identităţii naţionalt: cu ad ânci repere în timp şi
în spaţiu, indivizii seamănă cu frunzdc în vânt
sau cu firele de nisip pe

târzie, structurată pe temelia şi cadrele statului
devenit el însuşi, astfel, stat naţional. C'.a prin
ci pii de organizare a Europ ei şi chi<tr a lumii,

malul mării, iur
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naţiunea şi statul naţional au constituit creaţii
fertile ale istoriei pentru că prin ele popoarele
lumii şi-au exprimat şi valorificat personalitatea,
specificul propriu în infinita diversitate a lumii.
Naţiunea este o comunitate stabilă de
oameni, istoriceşte constituită, ce trăieşte pe un
spaţiu delimitat prin frontiere recunoscute pe
plan internaţional şi se caracterizează prin:
trăsături fizice şi psihice asemănătoare, limbă,
cultură şi religie proprii, simbolistică distinc
tivă, adică, steag, stemă şi imn cu puternice
reverberaţii afective şi prin viaţă socială şi eco
nomică pe întreg teritoriul în care se angajează
cu aporturi diferite întreaga populaţie.
Membrii naţiunii au sentimentul de aparte
nenţă la aceasta, au conştiinţă naţională şi
manifestă o puternică solidaritate intracomuni
tară - trăsături fundamentale care, în prezenţa
unei autentice dezvoltări culturale, devin poli
de cristalizare a identităţii naţionale.
În raport cu naţiunea sau comunitatea naţio
nală, etnia sau comunitatea etnică are dublă
semnificaţie: pe de o parte, poate desemna
grupul majoritar - naţiunea, iar pe de alta,
numai un segment al societăţii, un grup al ei,
caracterizat prin istorie, origine, cultură, religie
şi limbă comune, diferite de ale altora cu care
convieţuieşte.
Naţiunea sau comunitatea naţională repre
zintă populaţia majoritară sau grupul etnic
majoritar ale cărui trăsături sunt definitorii
pentru societate ca întreg, pentru statul naţio
nal, delimitat prin frontiere şi recunoscut prin
însemne sau simboluri specifice. Alături de
grupul etnic majoritar care dă numele naţiunii,
în comunitatea naţională convieţuiesc şi alte
comunităţi sau grupuri etnice cu personalitate
psiho-socio-culturală distinctivă care nu pot
accede însă la atributele statului de autonomie,
suveranitate şi autodeterminare.
Corespunzător comunităţii naţionale şi
comunităţii etnice se disting identitatea naţio
nală şi identitatea etnică, identitatea naţională
construindu-se pe temelia identităţii etnice care
este nucleul primordial în timp şi spaţiu. În
zilele noastre, sunt comunităţi etnice - precum
romii - care nu sunt constituite în state-naţiuni
şi, ca atare, nu se pot defini comunităţi naţionale.
În

concluzie,

din tre multiplele

comunităţi, naţiu n ea se verifică a
tre lumea imediată

a

tipuri de

fi liantul din

omu lu i şi umani tate ca

realitate şi concept cu cel mai inalt grad de
generalitate şi, tot prin ca, statul national medi
ază relaţiile cu alte naţiuni. Naţiunea este enti

tatea supremă de raportare a individului aflat

în unicitatea sa irepetabilă şi univesalitatea sa
ca specie pe pământ. Corelată ei, identitatea
naţională îi asigură acestuia atât legătura cu
lumea concretă şi nemijlocită din care a apărut
şi în care s-a dezvoltat, cât şi cu ceilalţi semeni
de pe pământ cu care împărtăşeşte nevoi, aspi
raţii şi valori comune.
Păstrarea identităţii naţionale de către
comunităţile româneşti echivalează cu păs
trarea "codului genetic" cultural, istoric,
filosofic al poporului nostru pe care ele îl
reprezintă fie ca grup majoritar, fie ca grupuri
etnice minoritare în medii multietnice din ţară
sau din afara ei.

2. Reminiscenţe medievale.
Procese aculturative
Identitatea naţională şi identitatea etnică,
deşi realităţi profunde, cu adânci rădăcini în
istorie, în structurile intelectuale şi afective de
personalitate, ele, totuşi, nu sunt invulnerabile
în faţa unor procese de largă anvergură precum
tendinţele de asimilare, multiplicarea con
tactelor cu o lume din ce în ce mai diversă,
europenizarea sau globalizarea.
De pildă, identitatea naţională a comu
nităţilor româneşti are de înfruntat tendinţele
tot mai manifeste de asimilare din partea unor
etnii cu reminiscenţe dominatoare, urmaşe ale
vechilor imperii, cum este cazul maghiarilor în
România şi al ruşilor şi ucrainenilor în
Republica Moldova şi, respectiv, în Ucraina.
Deşi depăşite istoric, vetustele structuri şi men
talităţi imperiale reînvie în forţă, anulând drep
tul la afirmarea, manifestarea şi dezvoltarea
identităţii grupurilor etnice româneşti majo
ritare sau minoritare. Dictatul sau ademenirea
cu beneficii materiale, sociale, culturale strategii istorice ale maghiarilor - sunt uşor de
sesizat în Legea statului maghiarilor din afara
graniţelor Ungariei, după cum în Republica
Moldova este limpede pentru orice român de
bună credinţă că, după revenirea la putere a
comuniştilor şi reinstaurarea puterii domina
toare a forţelor rusofile, s-a ajuns ca românii să
fie consideraţi minoritate, limba oficială să fie
numită limba moldovenească, alături de care
vor să introducă şi limba rusă, iar reprezen

tanţii forţelor româneşti unionistc să fie elimi
nati din parlament.

Bătălia pentm identitate este şi va trehui să
rămână o preocupare permanentă în mediile

multiet nice în care un grup încearcă să-şi
impună supremaţia asupra celorlalte, anihilân-
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Comunităţile române�ti din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane
fost niciodată pusă în pericol. Au respins sis
tematic şi grosier cultura, istoria şi convieţuirea
alături de şi împreună cu românii, condam
nându-se la izolare, infatuare şi, în cele din
urmă, la sărăcie sufletească şi valorică.
Activismul lor etnic, mobilizarea lor agresiv
etnicistă, totdeauna potrivnică convietuirii în
respect şi bună înţelegere cu românii sunt fac
tori de slăbire a coeziunii comunităţii multiet
nice, chiar mai mult, de sfâşiere a ei, de
fărâmiţare a potenţialului ei creator în folosul
tuturor. Separarea şi hiper-organizarea în tot
felul de asociaţii, ligi, societăţi etc. trădează
scopurile iredentiste şi şovine ale maghiarilor,
strategia de desprindere de România şi de
alipire la Ungaria pentru refacerea fantomati
cei Ungarii Mari a Sfântului Ştefan. Revendi
cările de autonomie administrativă, teritorială,
culturală, educaţională nu vizează în nici un fel
păstrarea identităţii pe care şi-o consolidează,
în fapt, pe zi ce trece, ci includerea lor în
comunitatea naţională a Ungariei, aşa cum,
indirect, preconizează şi prin legea statutului
maghiarilor din afara Ungariei şi, apoi,
desprinderea zonei de România.
De la aceste trăsături pornind, putem apre
cia comunitatea etnică maghiară ca o comuni
tate disjunctivă, permanent opozantă, în
tensiune, conflictuală, frecvent revendicativă,
niciodată satisfăcută. Deşi face apel totdeauna
la principiile şi valorile europene, în practică
promovează o atitudine medievală, antidemo
cratică şi ne-europeană.
În consecinţă, comunităţile româneşti şi
românii din localităţile cu majoritate maghiară
nu con-vieţuiesc, ci vieţuiesc sau supravieţuiesc
alături de maghiari care, arborând aerul de
stăpâni şi dominatori, îi marginalizează, îi dis
preţuiesc şi umilcsc pentru a-i decide fie să
treacă în rândurile lor ca secui-români",
"
crescându-le artificial ponderea numerică, fie
"
"să-şi ia lumea în cap , migrând spre alte zări
din ţară, ca să rămână români.
Schimbul cultural interetnic care ar trebui să
fie normal între două grupuri ce trăiesc pe
acelaşi teritoriu de peste un mileniu se păs
trează numai la nivel baza!, microsocial, între
indivizi şi grupuri mici, precum familia mixtă
sau vecinătatea, acolo unde acestea nu sunt
alteratc de aspiraţii revizioniste. Altfel, politica
guvernelor ungare de la Budapesta şi a
U.D.M.R-ului "a avut grijă" să construiască în

du-le şansa de exprimare. Ea se diminuează sau
chiar poate dispare unde se instaurează un cli
mat bazat pe relaţii armonioase, echilibrate, de
pe poziţii de egalitate şi parteneriat autentic
între toate grupurile etnice, fie ele majoritare
sau minoritare.
Conservarea identităţii comunităţilor româ
neşti poate fi urmată de o reală dezvoltare şi
înflorire în condiţiile unor contacte cultural
etnice intense, bazate pe respect şi recunoaş
tere valorică pozitivă. Totuşi, magnitudinea şi
intensificarea, la scară mondială, a proceselor
aculturative între indivizi, grupuri şi popoare
este, simultan, un factor de fragilizare şi de
consolidare a identităţii naţionale. De fragi
lizare, în condiţiile unei slabe susţineri naţio
nale prin stimulente economico-sqciale şi
morale a populaţiei etnice şi ale unei slabe con
sistenţe interne a conştiinţei şi sentimentului
naţional la indivizi, grupuri sau comunităţi
etnice. De consolidare şi dezvoltare a identităţii
naţionale, în situaţia unor indivizi, grupuri sau
comunităţi puternic susţinute şi coezive, cu
conştiinţă şi sentimente naţionale construite pe
o solidă educaţie naţională realizată în familie,
şcoală, societate şi biserică, pe o largă cultură şi
temeinică pregătire profesională.
Procesele aculturative exprimate în accep
tarea liberă a modelelor culturale specifice
unui alt grup etnic sunt benefice pentru că
îmbogăţesc patrimoniul etno-cultural al comu
nităţilor şi exprimă forţa de atracţie pe care o
exercită elementele unei culturi asupra alteia.
Avem în acest caz de-a face cu comunităţi sim
biotice caracterizate prin dezvoltare identitară
reciprocă şi armonioasă. Cercetările efectuate
în Dobrogea, Banat, zona Sibiu-Braşov pe
comunităţi multietnice au relevat această sim
bioză fructuoasă între toate grupurile etnice ce
convieţuiesc în sate sau oraşe.
Natura discordantă am descoperit-o în
judeţele cu majoritate maghiară unde simbioza
a fost înlocuită cu segregarea, tensiunea şi con
flictul datorită tendinţei de dominare econo
rnico-socială, culturală şi spirituală a etniei
maghiare asupra celorlalte grupuri etnice.
Marginalizând comunităţile româneşti şi
cultura lor, falsificând istoria şi realităţile
socio-etnice contemporane, liderii grupurilor
etnice maghiare au deviat cursul normal al
vieţii comunitare în localităţile cu structuri
multictnice. S-au ghettoizat în structuri orga ni 

comuni lă�ilc mixte scenarii pentru un clima t de
pGrptLUă n.;!in!�ţt::, te ns i une şi revendicare, cli
mat nepropict: statuârii unor relaţii de armonie

zaţionale de natură socială, culturală, edu
cat iona l ă şi civiel'i, în Humcle ne:voii de a-�i con
:;erva

identitatea naţională,

cteşi acea:;ta nu le-a
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păstrarea identităţii lor naţionale, provocări ce
survin din amplele procese contemporane ce se
desfăşoară la nivel continental şi mondial.
Integrarea europeană şi euroatlantică sunt
procese pentru care în România s-a obţinut cel
mai ferm şi larg consens naţional, începând de
la forţele politice până la omul de pe stradă,
prin aceasta demonstrându-se aspiratia neîn
vinsă de nimeni şi de nimic a românilor de a se
înscrie cu zestrea lor valorică şi culturală în
rândul popoarelor dezvoltate, democratice.
Aşa cum afirmă promotorii lor occidentali,
integrarea europeană şi euroatlantică nu repre
zintă un scop în sine, ci modalitatea cea mai
adecvată ca Europa Centrală şi de Est să-şi
asigure stabilitatea şi securitatea proprie.
Pentru realizarea Statelor Unite ale
Europei, marele diplomat român Nicolae
Titulescu lansa un apel încă din 1934 care "prin
clarviziunea lui, depăşeşte frontierele cunoaş
terii" cum afirmă Andrei Popescu şi Ion Jinga1•
El spunea: " Europeni! 1. Cu toată opoziţia şi
contra tuturor, aveţi încredere în Uniunea
Europeană. 2. Cu ocazia alegerilor naţionale,
nu votaţi decât pentru un partid care militează
în favoarea creării unei zone economice
europene unificate. 3. Difuzaţi pe lângă parla
mentele naţionale europene ideea instituirii
unui Parlament comun. 4. Cereţi constituirea
unei armate europene comune şi introducerea
unei monede europene unice. 5. Cereţi un
statut autonom pentru state, regiuni şi oraşe în
cadrul Statelor Unite ale Europei. 6. Studiaţi
într-un spirit european. 7. Respectaţi celelalte
naţionalităţi. 8. Luptaţi pentru a elibera econo
mia de povara birocraţiei. 9. Luptaţi pentru legi
şi instituţii care permit dezvoltarea socială. 10.
Cine se bate pentru Uniunea Europeană
favorizează pacea mondială" (4).

şi conlucrare în interesul întregii obşti comu
nitare, indiferent de etnie, mai ales în ultimul
deceniu.
Iar proiectele Ungariei de a dirija destinele
maghiarilor din afara graniţelor în numele
comunităţii maghiare unitare, au degradat şi
mai mult relaţiile interetnice dintre români şi
maghiari, şi aşa puţin cordiale şi rar armo
nioase în ultimii 12 ani, în sensul atragerii
maghiarilor, inclusiv a românilor tentaţi de
facilităţile oferite de guvernul ungar, spre
Ungaria şi valorile ei. Se destramă intens şi în
profunzime ţesătura relaţiilor sociale din
comunităţile plurietnice în care există popu
laţie maghiară, conducând la discriminări, mai
mult, la disoluţie în viaţa socială a colectivităţii
umane. În această situaţie, având în vedere
starea economică mai precară a ţării noastre,
pe de o parte, şi statutul economic şi politic mai
avansat al Ungariei care este deja membră
NATO şi propusă spre aderare la UE într-o
perspectivă mai apropiată, pe de altă parte,
"
" iniţiativele ungare sunt cel puţin indecente,
dacă nu imorale şi încalcă sever demnitatea
poporului român.
Că Legea statutului maghiarilor duce la tul
burarea păcii şi liniştii sociale, la destrămarea
tramei sociale în zonele cu maghiari şi consti
tuie un mijloc de şantaj faţă de guvernul
român, căruia, apoi, i se propun tot felul de târ
guri şi oferte, s-a demonstrat şi cu prilejul
protestului lucrătorilor din judeţul Bihor care,
nemulţumiţi de rezultatele propriei lor munci,
s-au încolonat în peste 100 de autoturisme să
plece la muncă în Ungaria şi să primească
legitimaţia de maghiar. Cu acest eveniment s-a
demonstrat că Ungaria şi-a realizat multiple
ţeluri şi, în primul rând, acela de a nelinişti o
ţară, de a crea mijloace de presiune şi de dis
cordie nu numai între români şi maghiari, dar şi
între români şi români şi, nu în ultimul rând, de
a demonstra Europei că măsurile ei sunt atrac
tive şi pentru ne-maghiarii care vor să se
înroleze în rândurile lor. Ca urmare a acestei
stări de lucruri, Primul ministru ungar Victor
Orban a început să discute de pe poziţii de
forţă, asigurând statul român că ţara sa va găsi
soluţii pentru aplicarea Legii statutului

La o analiză atentă, toate cele 10 imperative
propuse de neîntrecutul diplomat de rang
european au devenit în zilele noastre cerinţe de
îndeplinit pentru aderarea la UE, ceea ce îi
confirmă pe deplin spiritul previzionar în
evoluţia Europei.
Trecerea de la 15 membri, câţi cuprinde în
momentul de faţă UE, Ia circa 28-32 membri în
viitorii ani, reclamă o profundă reorganizare
din interior a acestei organiza ţ ii . Reforma ins ti 

maghiarilor în România în pofida respingerii ei

dt! că tre autorităţile române.
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Integrarea europeană

"o prioritate absolută ca etapă

În faţa comunităţilor româneşti din ţară şi de
afară mai apar şi alte provocări în ceea ce priveşte
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Comunităţile române$fi din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane
simbol al uniunii. Dispuse precum orele pe
cadranul unui ceas, numărul lor, invariabil 12,
simbolizează perfecţiunea şi plenitudinea.
Numărul de stele nefiind legat de numărul
statelor membre, drapelul nu va fi modificat cu
ocazia extinderii viitoare a Uniunii. Fiecare
ţară îşi păstrează propriul drapel.
Imnul European este "Oda bucuriei", pre
ludiul celei de a patra părţi a Simfoniei a IX-a
de Ludwig van Beethoven. A fost adoptată ca
imn european de către Şefii de Stat şi de
Guvern din ţările Uniunii Europene, reuniti în
cadrul Consiliului European, în iunie 1985, la
Milano. Fiecare ţară îşi păstrează imnul naţio
nal. Nu s-a stabilit o versiune oficială pentru
textul imnului.
Moneda unică, Euro, începând cu 1 ianuarie
1999 a devenit moneda europeană unică.
Bancnotele şi monedele Euro vor fi distribuite
începând cu 1 ianuarie 2001. Sigla monedei
Euro este inspirată din litera epsilon a alfa
betului grec, Grecia fiind considerată leagănul
comun al civilizaţiei europene, şi de prima
literă a cuvântului Europa. Cele două linii
paralele simbolizează stabilitatea Euro.
Deviza pentru Europa Unită este "unitate în
diversitate " şi funcţionează de la 4 mai 2000. A
fost selectată de un mare juriu european din
care au făcut parte personalităţi din fiecare stat
membru al Uniunii Europene, în urma unui
concurs la care au participat 80.000 de tineri
între 10-20 ani.
Familiarizarea cu simbolurile şi însuşirea
bazată pe sentimente afective pozitive a sem
nificaţiilor lor de către membrii statelor candi
date la aderare este un prim pas de adeziune a
lor la marea provocare continentală la care
sunt expuse.
Cum se va împăca loialitatea faţă de Europa
unită cu patriotismul naţional - de care vorbea
Dimitrie Gusti, referindu-se la cele mai pro
funde sentimente faţă de propria ţară şi pro
priul neam - viitorul va decide. La fel de spin
os este şi răspunsul la întrebarea: Cum se va
transpune în practică scenariul unei Europe ca
"zonă transatlantică de liber schimb în cadrul
NATO", sau ca "uniune flexibilă de state" şi
care va fi impactul ei asupra identităţii
României ca "stat naţional suveran şi inde
pendent, unitar şi indivizibil" ?
Până unde va merge cedarea de suveranitate
către organismele UE şi va servi aceasta " real
izării aspiratiilor v i ta l e din totdeauna, ale

unui număr de alte 12 state fără o reformă pre
alabilă a instituţiilor şi procedurilor de decizie
ar duce la paralizia funcţionării administraţiei
comunitare" (idem, p. 120).
În ceea ce priveşte posibilele configuraţii ale
continentului nostru, specialiştii problemei
reţin patru scenariF. Gavrilă Sonea citează
lucrarea istoricului german Rudolf von
Thadden "Uniţi în diversitate" care afirmă că
deşi se recunoaşte ireversibilitatea procesului
de unificare europeană încă nu s-a decis în ce
direcţie se va îndrepta. Istoricul german spune
că germanii sunt tributari unor idei federaliste
în conformitate cu experienţa lor istorică,
susţinând concepţii adecvate statului federal.
Englezii afirmă exact contrariul şi se tem de
federalizare ca dracul de tămâie. Francezii con
tinuă să mizeze pe o Europă a patriilor, respec
tiv a naţiunilor, pentru că fără tradiţiile
naţionale se simt lipsiţi de apărare în înfrun
tarea cu vârtejul globalizării. Italia şi Spania
susţin preponderent o Europă a regiunilor, iar
o însemnată parte a oamenilor din Europa
preferă chiar o Europă a cetăţenilor.
Pentru analistul român Gavrilă Sonea, pro
blema esenţială este dacă actuala conducere
politică a ţ;'irii cunoaşte în profunzime viziunile
privind chipul viitoarei Europe, esenţial
diferite, şi impactul posibil al fiecăreia dintre
ele asupra dezvoltării suverane, ca şi asupra
viitorului poporului român. Iar dacă organis
mele centrale ale statului român au deja o vizi
une proprie, ştiinţific fundamentată, pe bună
dreptate, el solicită ca naţiunea română să-i
afle conţinutul, strategia de realizare şi efectele
asupra locului şi rolului pe care-I va juca
România în rândul statelor avansate şi inde
pendente ale Europei din care face parte.
Unificarea Europei sub aceleaşi simboluri,
adică, acelaşi steag, imn, aceeaşi monedă şi
deviză a căror semnificaţie trebuie cunoscută
de toţi candidaţii nu este uşor de realizat, cu
atât mai mult în condiţiile lărgirii ei viitoare.
Crearea unităţii în diversitate - deviză a UE va fi un proces îndelungat având în vedere
marile diferenţe, chiar discrepanţe de dez
voltare şi interese economice şi sociale ce
despart unele ţări de altele.
Întrucât cunoaşterea semnificaţiilor pe care
le au simbolurile UE este un mod de a ne
apropia mai mult de ea, în cele ce urmează, le
reprod ucem pe scurt din documentele UE.
DrapeW.l albastru cu 12 stele devc:nil oficial
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pentru sine ŢARA?" continuă să se întrebe
Sonea.
Întorcându-ne la tema discursului nostru, se
impune să punem în lumină ce perspective de
păstrare a identităţii etnice, culturale oferă
aderarea Ia UE comunităţilor etnice fie ele
majoritare sau minoritare.
Analizând politicile UE, dintru început se
afirmă că: "La baza întregii construcţii euro
pene a stat voinţa de a lucra împreună, pe baza
unor interese comune " pentru că s-a ajuns la
convingerea că în unele domenii se pot obţine
rezultate mult mai bune la nivel european
decât la nivel naţional. Existenţa politicilor
comune conferă unicitate Uniunii Europene
pentru că demonstrează acceptarea transferu
lui de suveranitate, în limite bine stabilite, către
instituţiile europene.
Tratatul de la Maastricht din 1993 a regie
mental problemele privind cultura Ia nivel
european promovând o politică comunitară în
domeniu.
Pentru noi, interesante sunt prevederile
privind cultura cu adresă naţională cuprinse în
politicile UE. În acest sens, Tratatul introduce
ca obiectiv al politicilor comunitare necesitatea
de a contribui la asigurarea unei educaţii şi
pregătiri profesionale de calitate şi la spri
jinirea dezvoltării culturilor statelor membre.
El oferă baza legală pentru subvenţionarea
promovării culturii şi conservarea patrimoniu
lui cultural.
Sistemul de burse şi subvenţii financiare
oferit de UE pentru învăţământul preuniversi
tar şi universitar din ţara noastră este o
premisă reală pentru pregătirea noastră de
aderare la UE.
Esenţialul este ca liderii comunităţilor etnice
româneşti să înveţe să se înscrie cu proiecte val
abile şi viabile în programele UE de susţinere
financiară a culturii şi învăţământului din local
ităţile în care trăiesc.
Acţiunile comunitare în domeniul cultural
sunt generoase şi atente la diferenţele cultu
rale. Ele se referă la dezvoltarea culturii
statelor membre, la respectarea, totodată, a
diversităţii naţionale, la conservarea bunurilor
culturale devenite patrimoniu european, la

multiculturale, la intensificarea cooperării
interculturale.
De pildă, Programul Cultura 2000 funcţio
nează în perioada 2000-2004, se adresează
tuturor operatorilor din domeniul cultural şi
are drept scop spijinirea cooperării europene
în domeniul culturii prin promovarea dialogu
lui cultural, a creativităţii şi schimburilor cul
turale în spaţiul european, precum şi pro
movarea diversităţii culturale, a patrimoniului
cultural comun.
Citind despre aceste proiecte europene nu
poţi să nu faci o comparaţie elementară, pe de
o parte, între dezideratele nobile ale UE
privind promovarea dialogului intercultural, a
diversităţii şi moştenirii culturale comune, şi,
pe de alta, tendinţele primitive, tribale ale
maghiarilor de a se izola, de a refuza schimbul
şi dialogul cultural, de a respinge muzeele cu
un patrimoniu cultural comun, cum în comun
pe acelaşi teritoriu au trăit peste 1000 de ani şi
de a-şi crea numai " Muzee secuieşti" , arun
când, în schimb, în subsoluri piesele ce atestă
vechimea românilor. Ce departe sunt de
Uniunea Europeană şi cât de fals folosesc lim
bajul european! Liderii maghiari cu toate că
excelează în afirmarea normelor şi principiilor
europene, în fapt, se manifestă contrariu
oricăror valori şi aşteptări europene. Însă
datorită dezvoltării economice şi puternicului
lobby pe care şi I-au construit în Europa şi în
lume au deja un pronunţat avans în aderare,
deşi continuă să se comporte ca pe vremea
vetustului imperiu austro-ungar.
În aceste condiţii, singura soluţie este ca prin
documente, lucrări şi presă, Guvernul
României, comunităţile româneşti să sesizeze
Uniunii Europene comportamentul lor real ne
democratic şi medieval pe care adeseori aceas
ta îl acceptă în mod tacit, chiar îl tolerează.
Pe lângă luminile pe care le emană pro
gramele Uniunii Europene se cuvine să
relevăm, în acelaşi spirit ştiinţific şi posibilele
umbre ale procesului de integrare europeană.
Apreciată ca prima treaptă spre globalizare,
proces în care cultura popoarelor mici şi mai
puţin dezvoltate economic poate fi puternic
păgubită datorită supremaţiei culturale a

întărirea cooperării dintre statele m embre şi
sprijinirea sch i mb uri lor culturale.
Pentru comuni tăţilc din medii p lurietnicc
poate fi folosit, v al orifi cat Programu l Phare
"Dimensiunea Culturală a Democraţiei"

ţărilor puternice, şi integrarea europeană,
poat e manifesta această tendinţă. De ace ea,

evitarea unifom1izării culturale prin care s-ar

acelaşi "mcnu cultural" tutu rot· curupe
nilor trebuie să fie u preocupare de fond a
managcrilor UE în probleme culturale. Benefic
ar fi ca pe lângă va lo rile;: şi modelele cullur:�le
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Fondul Euroart menit să ducă la creşterea
niveluluj tulera nţei interetnice in comunităţile
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În accepţia noastră, identitatea europeană
nu semnifică pierderea identităţii naţionale, ci
subsumarea ei unei entităţi superioare prin
conservare şi dezvoltare. Ea poate fi apreciată
ca un succes al efortului uman de realizare a
unităţii în infinita ei diversitate, ca un efort de
solidarizare a tuturor locuitorilor continentului
în calitate de fiinţe umane având la bază scara
de valori creată de strămoşii lor de-a lungul
secolelor.
Cu extinderea Uniunii Europene şi a NATO
spre frontul de răsărit şi de sud, însuşi conti
nentul va fi mai puternic şi mai coerent în acţi
unile şi deciziile sale politice, economice, mil
itare şi culturale. Va fi depăşită fracturarea pro
dusă după al II-lea Război Mondial, iar
popoarele îşi vor regăsi unitatea lor primor
dială într-o structură instituţională şi de decizie
care să le exprime interesele.
Joschka Fischer, ministrul de externe ger
man, recunoaşte într-un interviu acordat cotid
ianului britanic " Financial Times" "că există o
puternică presiune ca UE să evalueze spre o
federaţie a statelor naţionale, chiar dacă feder
alismul are întreaga lui simpatie" .
Unirea statelor naţionale europene într-o
formaţiune
statală
superioară,
într-o
Confederaţie Europeană, va semnifica trans
ferul unei părţi a suveranităţii monetare, finan
ciare, de apărare şi de politică externă unor
organisme europene comune, dar nu pierderea
totală a suveranităţii care rămâne atributul
popoarelor şi statelor lor.
In acest context, comunităţile etnice şi
naţionale îşi pot manifesta în deplină libertate
trăsăturile specifice ce le dă unicitate şi
culoare. Problema care apare, totuşi, este dacă
nu cumva şi în această posibilă Confederaţie de
state cu drepturi egale nu se vor găsi unele - ca
Ungaria - care să pretindă a fi " mai egale"
decât celelalte şi, în virtutea acestui fapt, să-şi
impună pretenţiile " istorice" de dominare şi
extindere dincolo de graniţele în care trăiesc.
De aceea, aplicarea unor standarde unice,
universal-valabile pentru toţi membrii rămâne
singura soluţie valabilă pentru ca în Europa să
domine valorile păcii, înţelegerii, respectului şi
cooperării spre binele fiecărui membru şi al
întregii comunităţi europene.
Europa va deveni cu adevărat o comunitate
europeană când va cuprinde toate ţările, de la
Atlantic la Marea Neagră în calitate de factori
activi. creativi în construirea unu i continent
casă ospitalieră a tuturor Iocuilorilur lui.

comune tuturor membrilor UE să se pro
moveze, cu aceeaşi asiduitate, şi valorile şi
tradiţiile culturale specifice fiecărui popor şi
grup etnic pentru că numai astfel capătă viaţă
principiul şi deviza UE " UNITATE ÎN
DIVERSITATE" .
În acelaşi timp, protejând şi dezvoltând cul
tura popoarelor mai mici, a diverselor comu
nităţi etnice din mediile multietnice se asigură
şi protecţia şi dezvoltarea identităţii lor
naţionale şi etnice, cultura semnificând identi
tate, iar identitatea cultură.
Europa statelor naţionale sau a naţiunilor,
deşi nu este o viziune agreată de toate ţările
membre ale UE, aşa cum am văzut anterior, este
o opţiune şi a multor reprezentanţi ai României
care văd în naţiune şi statul naţional forma de
organizare politica-administrativă şi socio-cul
turală care exprimă cel mai adecvat interesele
istorice ale neamului nostru. Însăşi identitatea
europeană are sens în contextul naţiunilor şi al
statelor naţionale componente ale Europei pen
tru că acestea individualizează şi personalizează
popoarele, valorile şi cultura lor. Altfel, nici nu
este de conceput o identitate europeană puter
nică întemeiată pe mulţimi gregare, anonime,
fără identitate şi contur cultural propriu.
Interacţiunea identitate naţională - identi
tate europeană este fructuoasă de ambele
părţi, în sensul că identitatea naţională con
solidează şi diversifică formele de expresie ale
identităţii europene, iar identitatea europeană
constituie o încoronare, o dezvoltare pe o nouă
treaptă a identităţii naţionale.
În cazul Europei, identitatea europeană a
început deja să devină un obiectiv în pro
gramele de educaţie a cetăţenilor viitoarei
Europe unite. Inocularea în viaţa de fiecare zi
a valorilor şi normelor preconizate de o Europă
solidară şi transformarea lor în acţiuni şi fapte
de practică nemijlocită se va institui în una din
cele mai importante mutaţii în existenţa
bătrânului continent.
Identitatea europeană a început deja să fie
adoptată de membrii ţărilor ce fac parte din
Uniunea Europeană şi care prin spaţiul
Schengen pot circula nestingheriţi peste fron
tierele reciproce, ca şi capitalurile, bunurile şi
serviciile. Dar chiar în aceste condiţii, germa
nul rămâne german, francezul francez ş.a.m.d.,
identitatea naţională rămânând axul central în
jurul căruia va gravita identitatea europeană,
ca fiind singura care conferă bogăţie şi culoare
generalului desemnat sub numelt: ue ide n ti tate
europeană.

293

www.cimec.ro / www.mncr.ro

MARIA COBIANU-BACM'U
4. Mondializarea

Dacă scenariile de sus pun accentul pe
aspectele negative ale globalizării sau ale frag
mentării lumii actuale, altele încearcă să pună
în lumină laturile lui benefice. De pildă, profe
sor dr. Dinu Marin spune că globalizarea
provoacă adversitate pentru că schimbarea
masivă pe care o produce strică stilul comod în
care oamenii percep realitatea. El afirmă ideea
îndrăzneaţă că globalizarea construieşte de
fapt altceva, anume o civilizaţie, constituie un
salt care ne duce cu adevărat în umanitate prin
anularea barierelor materiale, administrative şi
de mentalitate fixate de spaţiu. Globalizarea continuă el - sublimează geografia, rămânân
du-i umanităţii să joace exclusiv cartea timpu
lui. Teama de globalizare este expresia
neputinţei de a face istorie pe cont propriu. În
forma ei matură presupune existenţa progre
sivă a structurilor de decizie politică globală
ciue să facă funcţională societatea globală pe
suportul economiei globale. Globalizarea nu
este altceva decât calea naturală spre depăşirea
locurilor înguste ale umanizării în care riscă să
rămână blocate energiile progresuluP.
Dinu Marin pune în discuţie inevitabilul
raport între naţional şi globalizare. Redarea lui
este interesantă pentru că deschide noi orizon
turi de cunoaştere.
În concepţia sa, globalizarea este un proces
de factură transnaţională în sensul că naţio
nalul nu mai poate fi suficient sieşi, întrucât
blochează circulaţia liberă a valorilor. Ea aduce
naţionalul la condiţia de parte a diversităţii,
sugerează o lume policentrică în care decizia se
delocalizează, în timp ce rezultatele ei se uni
versalizează. El consideră integrarea euro
peană o treaptă funcţională a globalizării ce are
ca obiectiv crearea comunităţii continentale, o
formă a lumii policentrice globale.
Tranziţia românească, după Dinu Marin, nu
ar trebui să aibă alt tablou de comandă decât
cel fixat de structurile UE pentru a face apte
societatea, politica şi economia românească să
se cupleze la societatea, politica şi economia
europeană ca să se obţină o macrostructură
performantă pentru societatea, politica şi
economia globală.
Managementul politic, subliniază el, ar avea
o şansă unică în istorie de a arde cu folos

Proces complex, de natură politică, econo
mică, financiară, militară şi culturală, mondi
alizarea sau globalizarea stârneşte temeri şi
puternice proteste în rândul reprezentanţilor
ţărilor sărace şi în curs de dezvoltare din cauza
efectelor lui nocive asupra identităţii şi vieţii
lor naţionale. Proces obiectiv determinat de
puternica dezvoltare a producţiei, tehnicii, cap
italurilor şi informaţiilor, globalizarea se
desfăşoară cu paşi repezi în zilele noastre chiar
dacă reprezentanţii ei din cele mai puternic
dezvoltate state ale lumii sunt întâmpinaţi cu
valuri de demonstraţii greu de stăvilit ca în
Seattle, Davos, Tokio, Washington, oriunde se
întrunesc. Desfăşurarea în forţă a demons
traţiei de Ia Genova din iulie 2001 în care au
fost antrenaţi peste 100.000 de protestatari, sol
dată cu o victimă şi mulţi răniţi a stricat liniştea
Reuniunii G8 formată din şefii de state şi
guverne ai SUA, Angliei, Franţei, Germaniei,
Italiei, Canadei, Japoniei şi Rusiei care îşi pro
puseseră să dezbată problemele economice şi
politice ale lumii. Uriaşa demonstraţie anti-glo
balizare a pus în încurcătură pe liderii globali
zării nevoiţi să se refugieze, pentru a-şi conti
nua discuţiile, la bordul paghebotului de lux
"
"European vision lansat la apă numai cu o
lună în urmă.
Globalizarea se realizează, în primul rând, la
nivelul economiei, al producţiei de mărfuri şi al
consumului cu ample consecinţe uniformiza
toare, cum este McDonald-izarea lumii. Ea
este urmată de globalizarea la nivel politic,
militar şi cultural, modelele occidentale sau
americane impunându-se în toate aceste
domenii fie prin atracţie, fie prin presiune.
Dintre toate formele de globalizare, cea mai
amplu analizată şi criticată este globalizarea
culturală, creatoare a unei civilizatii globa
lizate. Cu privire la globalizarea culturală cel
mai mare pericol asupra căruia atrag atenţia
cercetătorii problemei este pierderea propriei
identităţi prin difuziunea mărfurilor, bunurilor
şi modelelor occidentale şi americane, prelua
rea lor necritică în modul de viaţă cotidian şi
renunţarea la bunurile şi valorile proprii,
n a ţiona le în favoarea celor străine.

etapele istm-ici şi de a face un salt spectaculos

Pe lângă scenariul omogenizării cu lt u ral e

im p usă

în viitor luând drept ţintă ceea ce prefigurează
g lob aliza re a. El în de a mn ă pe români să aban

de h ege monia

celor pul�rnici, un

economică şi culturală a
alt scenariu proiectează in

doneze stilul de m uncă sub deviza
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Comunităţile româneşti din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane

înseamnă încredere în forţele proprii şi grija de
a nu eşua în proiect - afirmă cu fermitate el.
Concluziv, Dinu Marin subliniază că inte
grarea este până la urmă o cedare de obiş
nuinţe, de identitate şi de atribuţii. Este o
pierdere de suveranitate. Însă, ca toate acestea
să însemne un spor de bine pentru români, ei
trebuie să înveţe să spună şi NU, pentru ca
negocierea să fie reală. Prin ultima frază
autorul, indirect, face o bine meritată critică a
autorităţilor româneşti care, lipsite de demni
tate şi mândrie, adeseori, fac concesii dincolo
de limitele rezonabile şi, mai ales, ale apărării
interesului naţional.
Ca cercetător de teren în domeniul culturii,
ceea ce se relevă fără nici o dificultate este,
totuşi, faptul că globalizarea afectează puternic
cultura în general, cea locală şi tradiţională în
special. Or, fără tradiţii şi obiceiuri un popor
este fără rădăcini. Uniformizarea modelelor
culturale prin programele TV şi computer este
devastatoare pentru culturile naţionale şi
locale, pentru promovarea şi dezvoltarea origi
nalităţii şi bogăţiei lor etnice. Le face incapa
bile să răspundă cu multiple alternative la pre
siunile vremii. Mai mult, reduce capacitatea
inventivă a fiecărui popor.
Specialiştii în cultură recunosc că în condi
ţiile globalizării, conservarea şi dezvoltarea
patrimoniului cultural fie el construit, oral,
scris sau trăit devine o necesitate de prim ordin
pentru apărarea identităţii şi diversităţii cultu
rale. De aceea, Mihail M. Cernea, remarcabil
sociolog român la Banca Mondială, consecvent
apărător al identităţii naţionale şi culturale a
popoarelor în general, al celor în curs de dez
voltare în special, pentru că ele sunt cele mai
expuse efectului devastator al globalizării,
pledează pentru o puternică dezvoltare a iden
tităţii culturale şi naţionale în scopul transfor
mării efectelor negative ale globalizării în fac
tori pozitivi, de rezistenţă, Ia tendinţele de
globalizare omogenizatoare şi uniformizante.
Un mijloc eficient de luptă împotriva hazardu
lui globalizării şi subevaluării culturii locale afirmă el - îl constituie conservarea patrimo
niului cultural' care, prin valoarea sa educativă,
înseamnă mai mult decât glorificarea obiec
telor fizice.
Patrimoniul cultural cuprinde o lume de
semnificaţii privind istoria şi identitatea acu
mulate în timp. El este memoria colectivă a
popoarelor. Fără d nu se poate da răsp u ns la

urmează să devenim? Tendinţele contempo
rane de globalizare fac răspunsurile culturale la
aceste întebări şi mai importante pentru fiecare
naţiune.
Într-un echilibru specific concepţiei sale,
Mihail M. Cernea relevă atât latura pozitivă,
cât şi cea negativă a globalizării. El arată că
deşi tendinţele de globalizare economică cresc
uneori diversitatea culturală, mai des ele tind
să constituie un risc pentru pluralismul cultu
ral, întrucât cresc uniformitatea şi determină
pierderea identităţii. Pentru a rezista ten
dintelor omogenizatoare antrenate de globa
lizarea comerţului şi comunicaţiilor, identitatea
culturală şi diversitatea pot fi consolidate şi
apărate prin conservarea patrimoniului.
Citează pe Jean-Louis Sarbib, un colaborator
de cercetare, care spune: "Dacă noi toţi trebuie
să construim un sat global bun, noi trebuie mai
întâi să cunoaştem bine satul din care noi
venim". Identităţile naţionale mai puternice
pot, la rândul lor, să facă societăţile să participe
cu contribuţii mai mari, cu efecte pozitive în
tendinţele de globalizare şi schimburile de
comunicaţii, respingând influenţele standar
dizatoare culturaP.
Pentru că în concepţia noastră naţiunea şi
identitatea naţională rămân reperele funda
mentale de distingere sau diferenţiere a
popoarelor şi culturilor, noi considerăm că tre
buie apărate, conservate şi dezvoltate pentru a
asigura progresul continuu al purtătorilor lor la
nivelul ţărilor din care fac parte, ca şi la nivel
global.
Afirmaţia rămâne valabilă şi pentru comu
nităţile româneşti ce convieţuiesc în medii mul
tietnice: ele trebuie să militeze pentru păstra
rea culturii tradiţionale pe care au moştenit-o
de la strămoşi, s-o dezvolte şi s-o îmbogăţească
cu achiziţiile lumii contemporane făcând, ast
fel, dovada puterii lor creatoare, a puterii lor
de a asimila noul, de a fi în pas cu lumea în care
trăiesc, trasându-i contururile şi direcţiile de evo
luţie corespunzător datului lor socio-cultural.
În fluxul proceselor contemporane de inten
sificare a contactelor dintre culturi, de inte
grare europeană şi de globalizare, comunităţile
româneşti din medii multietnice trebuie să-şi
găsească culoarul lor de afirmare şi dezvoltare,
să-şi valorifice vocaţia lor de deschidere la
schimbare şi la nou, păstrându-şi nota de origi
nalitate şi distincţie pe care le-o conferă o isto
rie în care uneori au fost învinse, dar niciodată
înfrânte. Ele reprezintă poporul român din tot
deauna, prezent în istorie şi în Eu ropa , profu n d

întrebări l e perene ale grupurilor umane, pre
cum: Cine am fost noi? Cine suntem noi? Cine
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Abstract

The Romanian communities from multiethnic areas in the tide of today's processes
A complex politica� economic, financia� miliJary and cultural process, the globalization provokes fean and strong protests among
the representatives ofthe poor and developing countries, because of its noxious effects on their national identiJy and existence.
In the tide oftoday's processes of intensifying contacts between cultures, ofEuropean integration and globalization, the Romanian
communities from multiethnic areas must jind their own way to distinguish themselves and develop, to revaluate their readiness to
change and accept the new, keeping the originality and distinction bestowed upon them by a history in which they were sometimes
defeated, but never broken.
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DIMENSIUNEA ETNICĂ A CONSTRUCŢIEI SOCIALE A PARTIDELOR
POLITICE. REPREZENTĂRILE ROMÂNILOR ŞI MAGHIARILOR DIN
TÂRGU-MUREŞ LA ALEGERILE LOCALE DIN 2000
metodă de eşantionare a fost preferată altora
datorită avantajelor practice deosebite pe care
le prezintă3•
Respondenţii au fost înştiinţaţi mai întâi
printr-o scrisoare în care erau inforrnaţi de fap
tul că au fost aleşi să răspundă la întrebările
unui sondaj de opinie publică, cum au fost aleşi,
de ce e important să răspundă, despre ce fel de
sondaj e vorba, cum şi când vor fi contactaţi etc.
Este vorba despre o tehnică despre care litera
tura de specialitate a arătat că duce la creşterea
ratei de răspunsuri - un indicator important
pentru validarea rezultatelor unei anchete•.
Ulterior, ei au primit chestionarul (inclu
zând şi două pagini cu instrucţiuni), care a
rămas Ia respondenţi în vederea completării
pentru o perioadă de trei zile. Dacă după
această perioadă chestionarul nu era completat
sau era completat greşit se revenea de două ori,
la acelaşi interval de timp pentru a-1 recupera.
Din cele aproximativ 1 100 de persoane contac
tate circa 10% au refuzat să participe la această
ancheta iar de Ia aproximativ 90% dintre cei
care au acceptat participarea s-a reuşit recu
perarea chestionarelor.
La majoritatea itemilor chestionarului
respondenţii au avut la dispoziţie cinci variante
de răspuns, cu excepţia evaluării anumitor
trăsături sau caracteristici ale politicienilor şi
partidelor, unde evaluarea s-a făcut pe o scală
de Ia 1 la 10.

Introducere
Din punctul de vedere al reprezentărilor
cognitiv-afective cu impact asupra comporta
mentului politic, între români şi maghiari există
diferenţe semnificative. După cum s-a relevat
deja, românii şi maghiarii au constructe de
multe ori divergente asupra istoriei şi relaţiilor
dintre cele două etnii, a statutului lor social şi
al trăsăturilor de personalitate etc.' Structura
etnică particulară a municipiului Targu-Mureş
(aproximativ 50% români-50% maghiari) face
ca diferenţele de comportament politic asoci
ate unor astfel de reprezentări să fie mult mai
izbitoare decât în alte localităţi. Oraşul a
devenit ţinta unui stereotip al cărui conţinut se
referă la faptul că, aici, comportamentul politic
al oamenilor este dominat de criteriul etnic,
făcându-se distincţie în primul rând între
români şi maghiari, celelalte modalităţi de
categorizare fiind trecute pe plan secundar. În
măsura în care se referă Ia felul în care votează
cele două segmente electorale, discrepanţa din
tre stereotip şi starea de fapt a lucrurilor este
foarte redusă. Ce se întâmplă însă în momentul
în care ne concentrăm asupra modului în care
românii şi maghiarii apreciază şi îşi reprezintă
actorii politici? Vom observa o polarizare
accentuată (ai noştri sunt buni, ai lor sunt răi),
cum ar prezice teoria identităţii sociale a lui
Tajfel, sau e loc şi pentru atitudini şi percepţii
mai nuanţate?
Acestea sunt întrebări cărora studiul de faţă
încearcă să le găsească nişte răspunsuri. El
prezintă şi analizează date obţinute în urma
unei anchete desfăşurate în luna aprilie a anu
lui 2000 pe un eşantion de 877 de persoane cu
drept de vot din municipiul Targu-Mureş.
Alegerea respondenţilor s-a făcut prin
folosirea tehnicii eşantionării multistadiale: au
fost extrase la întâmplare (cu probabilităţi
inegale) 60 de străzi din cele aproximativ 400
existente în municipiu, numărul respondenţilor
selectaţi aleator de pe fiecare stradă fiind pro
porţional cu mărimea acestora. Distributia a rc
olară a rcspum.Jenţilor a fost bună, fi i n d

Starea generală a opiniei publice
Înainte de prezentarea rezultatelor care
privesc modul în care au fost percepute par
tidele politice de către alegătorii târgumure
şeni, considerăm relevantă descrierea rezul
tatelor care privesc atitudinea persoanelor
chestionate faţă de diferite aspecte ale vieţii
personale, ale situaţiei din municipiu şi din ţară.
Motivul îl constituie legătura strânsă care există
între modul în care oamenii percep aceste situ
aţii şi imaginea pe care o au despre partide.
Starea generală a fost u na de ne mu l tu m i re şi
dt: lipsă a unor cxpcctanţe pozitive fa�ă 1.k

viitor. Astfel, 85% dintre respumiL:n ţ i s-au
declarat nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi

acoperite toate cartierele oraşului. Eşan tionul
a avut o mnrjli de eroare de ± 3,37%. Această
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Figura 3. Profilurile de imagine ale unor partide (răspunsurile respondentilor aparţinând segmentului electoral maghiar).

APR obţine cele mai slabe evaluări în priv

cu structura compactă şi solidă a unor partide
ca PDSR şi UDMR.

inţa puterii atât din partea românilor cât şi a
maghiarilor, fiind evaluat cel mai bine la itemii

Atitudinile diferite ale segmentelor elec

privind liderii, competenţa membrilor, organi

torale român şi maghiar au fost evaluate şi cu

zarea şi moralitatea acţiunilor sale. Se poate

ajutorului unui item special ("Cu care partid nu

spune că scandalul Costea a lovit în punctele

a-ţi vota în nici un caz?"). Rezultate înregistrate

forte ale imaginii partidului, dar căderea aces

la acest item, care sunt redate în graficul din

tuia se explică în primul rând prin structura

figura 4, vin să întărească rezultatele prezen

socio-demografică a electoratului său, d is

tate până acum.
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Note
Politica/ Psychology, în Handbook of Social Cognition,
ed. a 11-a, voi Il, Lawrencc Erlbaum Associatcs,
Hillsdale, 1994, p. 143-187.
6. Ibidem.
7. New York Times din 29 martie 1990
8. Trebuie luat în considerare faptul că la scoruri atât de
ridicate, care presupun o variabilitate scăzută a datelor
eşantionului marja de eroare este şi ea redusă. Cifra de
3.37%, prezentată mai sus, arc doar o valoare generală,
calculată pentru condiţii de variabilitate maximă a
datelor.
9. Sondajul a fost efectuat cu puţin timp înainte de izbuc
nirea scandalului Costea, care avea nu numai să

1 . Vezi A. MUNGIU-PIPPIDI, Transilvania subiectivă,
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 85·169.
2. În cadrul anchetei care a stat la baza acestui studiu un
item le-a cerut rcspondentilor să evalueze în ce măsură
consideră că va conta criteriul etnic la alegerile locale
din Targu-Mureş. 66% dintre aceştia au răspuns că mult
sau foarte mult.
3. Vezi A-M DUSSAIX, J-M GROSBRAS, Les sondages:
principes et methodes, P.U.F, Paris, 1993 sau T. Rotariu,
P. Ilut, Ancheta sociologica si sondajele de opinie,
Polirom, Iasi, 1997.
4. A. FINK, The survey handbook, Sage Publications, New
York, 1995; T. Mangionc, Mail smvcys. lmproving the
4uality, Sage Publications, New

5. Vezi S. lYENGAR, V. 01-rATI,

York, 1 995.

oprească <.Teşterca in sondt�je " 1\PR-ului şi a lui Thodor
Meleşcanu dar şi să provoace căderea liberă a acestora.
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10. Un item din chestionar au cerut respondcnţilor să

acest lucru se adaugă şi o campanie prost orientată a
celorlalte partide.
13. O confirmare indirectă a lor vine din analiza mai amă
nunţită a datelor: cei care îi aleg pe Traian Băsescu,
Petre Roman sau Valeriu Stoica la itemul privind politi
cienii despre care au cea mai proastă părere nu consi
deră că politica partidelor acestor oameni politici este
cea mai bună în domeniul transporturilor, afacerilor
externe, respectiv a justiţiei. Î n schimb, cei care declară
că Ion Mureşan este unul dintre cei doi politicieni faţă
de care au cea mai proastă părere aleg PNTCD-ul ca
partidul cu cea mai bună politică în domeniul agricul
turii. Cel mai probabil, aici intervine o asociaţie pozitivă
a partidului cu problema, mult mediatizată la momen
tul respectiv, a restituirii pământului.
14. Oricum, e interesant de remarcat faptul că în domeniul
sănătăţii procentajul UDMR a fost semnificativ mai mic
decât în cel al minorităţii, diferenţă care corespunde
celei dintre importanta atribuită de către respondenţi
problemelor sănătăţii şi a minorităţilor: în timp ce sănă
tatea apare pe locul 6, cu 14,03%, problema minori
tăţilor nu obţine nici măcar 3% dintre răspunsuri (în
plus, românii îi acordă mai puţină importanţă decât
maghiarii - 1,43% faţă de 4,20%). Un raport invers ar
fi aruncat o umbră de îndoială asupra ipotezei social
cognitive avansate mai sus.

menţioneze politicienii români despre care au cea mai
proastă părere. Dintre foştii miniştri, cei mai frecvent
menţionaţi au fost Ioan Mureşan, Traian Băsescu, Petre
Roman şi Valeriu Stoica. Un alt item le-a cerut respon
denţilor să specifice politicienii români despre care au
cea mai bună opinie. Aici apar doar Traian Băsescu şi
Petre Roman, însă cu un procentaj mai mic decât în
primul caz. Î n ambele cazuri, aceşti politicienii au fost
departe de politicienii cei mai apreciaţi, respectiv cei
mai prost priviţi.
1 1 . La itemul "Care consideraţi că sunt cele mai impor
tante probleme ale României ?" primele cinci răspun
suri au fost, în ordinea descrescătoare a frecvenţei:
corupţie, economie, şomaj, salarii şi pensii.
12. Cea mai importantă problemă - corupţia - este dome
niul în care PRM procentajul cel mai ridicat dintre
toate partidele. Deşi la distanţă apreciabilă de timp de
alegerile generale din toamna anului 2000 şi cu riscul de
a nu fi reprezentativ pentru întregul electorat din
România, acest rezultat poate explica evoluţia ulte
rioară a PRM-ului: campania acestui partid s-a concen
trat îndeosebi asupra corupţiei ( "Sus patria, jos
mafia! "), deci asupra domeniului considerat cel mai
important de opinia publică, valorificându-şi astfel
imaginea pozitivă în această privinţă. Bineînţeles, la

Abstract
The ethnica/ dimension in the social constrnction ofpolitica/ parties.
The representation of Romanians and Hungarians from Tg. Mures at the 2000 local elections
The resu/J.s of the previous elections have shown that there are significant differences between the politicaJ preferences of the
Romanians and HungariJJns voters. The idiosyncratic ethniaJI stTucture of the town of Targu-Mures, with appn»imately half of the
population Romanian arul the other half HungariJJn, made this differences more visible. This situation has determined the formation
of a stereotype about this town (also greatly encouraged by the ethnic clashes that took place in this town in March 1990) that states
that here the politica/ behavior is alrrwst aclusively dominated by the ethnic criterion. Someone may say that, considering the ethni
cal distribution of the ballots, this opinion would be an observation rather tharl a stereotype. However, what happens when we focus
our attention on the politica/ cognition? Do the Romanion arul HungariJJn electorale construe politica/ parties in an antagonistic man
ner (our parties are good, theirparties are bad), as would suggest socwl identity theory, or there is placefor mixed constructs?
The present study, which is based on a survey conducted one month before the elections on a sample of 877 voters from Targu
Mures tries to Jind some answers to this question. The resu/J.s have shown that the Romanian and Hungarian voters have contrasting
aniJudes toward some parties, arul attiJudes that do not differ significantly toward otherparties. Contrasting attitudes have been fourul
not only in the expected direction: PNTCD (Chris/Wn arul Democratic National Peasants' Party) arul PNL (National Liberal Party)
were constructed in posiJive terms by the HungariJJn respondents arul in negative tenns by the Romanwn respondents. At the time the
study was corulucted, these parties were members of the Democratic Convention, a politica/ alliance tha� together wiJh UDMR arul
PD, was control/ing the govenunent. Furthemwre, even politica/ parties like UDMR, PRM (Greater Romanw Party), arul PUNR
(Romanwns' National Unity Party) for which the ethnical evaluative polarization is the greates� are not represented by respondents
aclusively in terms ofpositive or negative constructs.
The results were interpretedfrom a socwl cognition perspective: when asked to chose a party they thinks iJ has the best politics in
a certa in domain, constructs and assocwtions that are more accessible are first activated in the respondents' minds. Jfthese constructs
are not strongly assocwted wiJh other negative evaluations or const:ructs, respondents wi/1 not be motiva led to furrherprocess the infor
mation. For emmple, the fact that the Romanian respondents chase UDMR as the party with the best minority policy is aplained by
the greater accessibility of UDMR-minority problem assocwtion. Because the Romanian respondents do not regard the problem of
minori/ies as important, they are not motivated to choose another answer than that first activated in memory. However, in the case of
health care policy, were there are reasons to suppose that many respondents hald another cluvnic accessible assocwtion (UDMR
heallh policy - becJJuse, at the time the study was conducted, the minister of health was a member of UDMR) the situation is differ
ent. The nwnber ofresponses favorable for UDMR is smaller because the situation ofheahh care in Romania is considered among
the most importanJ problems facing the country.
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Institutul de cercetări Socio-Umane
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din judeţul Covasna. · .
Dimensiuni ale procesului de asimilare şi deznaţionalizare a românilor
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Abstract

Dimensions of the denationalization ofRomanians
in the Covasna District in Xllth-XXth centuries
1he anicle reproduces a seriu of data referring to the Rornanilln communities from the Covasna District, the way they were
anungedfor the work "Romanian CommuniJiesfrom Covasna and Harghita ", which wiJJ soon be finalized.
1he anicle presents inforrnation about 124 Romanian communilies from mixed ethnic Romanian and Hungarian, and mono
ethnic Romanian localities, existent at the cmsus from 1992
1n the period in question from the 124 communities which had been researched, in the other 93 the Romanian populotion
decreased. 1n the same cases this process led to the disappearance ofmany of these communities.
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EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A COVASNEI ŞI HARGHITEI
AGRESATĂ ÎN DECLARAŢIILE ŞI ACfiUNILE LIDERILOR UDMR
- se insinuează că, bucurându-se de susţine
rea Guvernului, Episcopia Ortodoxă a Covasnei
şi Harghitei este deţinătoarea unor averi uriaşe
( "de sute de miliarde de lei"), şi ca urmare
"năvăleşte în forţă în satele de pe Pământul
Secuiesc", "construieşte pentru câţiva credin
cioşi biserici grandioase în aşezări pur
maghiare", " doreşte să înalţe noi şi noi cated
rale la Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc".
La
martie
în Sf. Gheorghe, jud.
Covasna, deputatul Marton Arpad a declarat
într-un discurs: " nu s-a hotărât nimic legat de
soarta noastră, nu este asigurată egalitatea în faţa
Justiţiei, statutul cultelor religioase este umbrit de
ortodoxism... pe noi ne păzesc cei în unifomte
aduşi din alte părţi. Peste tot în puşcărie numai
unguri sunt trim4i... Noi, maghiarii, trăim în
România ca într-o închisoare ". 2
În
Guvernul României a acordat
Episcopiei un spaţiu al BCR din Miercurea
Ciuc. Iată care sunt reacţiile preşedinţilor
UDMR teritorial, respectiv municipal Ciuc,
Biro Albin şi Santha Pal Vilmos:
- Biro Albin, preşedintele UDMR teritorial
Ciuc: " Dacă cineva fură din avutul obştesc este
închis. Tot din acest avut obştesc se poate face
sau primi cadou, ceea ce este o ilegalitate, dar nu
este o nelegiuire precum furatul. Caut o fomtă de
protest... ".
- Santha Pal Vilmos: " Pe Pământul Secuiesc
se desfăşoară o politică intenţionată de modifi
care a compoziţiei etnice, folosindu-se Biserica
Ortodoxă, amtata şi poliţia... ". 3
Câteva zile mai târziu, acelaşi Biro Albin
declară cu ocazia alegerilor UDMR din
aprilie
că s-a constituit la Miercurea Ciuc
în UDMR un consiliu din persoane care să
elaboreze planuri strategice în vederea opririi
extinderii ortodocşilor.4 Iată până unde poate
merge agresiunea.
Un alt exemplu îl poate constitui articolul lui
Nemeth Laszlo, "Maghiari în România", care
apare în "Haromszek" într-un număr mare de
episoade. Iată un fragment:
" Oraşul transilvănean care inspiră cel mai
mult încredere şi care este cel mai simpatic dintre
toate oraşele maghinre pe care le-am văzut, este
Tg. Mureş, capitala secuilor (. . ) Este o dovadă
că noi am ştiut şi fără saşi - să constrnim un

Un important demers a fost întreprins de
Biserica Ortodoxă Română, prin înfiinţarea
Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi
Harghitei şi alegerea ca prim Ierarh a Prea
Sfinţitului Ioan Selejan.1 Era imposibil ca
această acţiune să rămână fără un răspuns din
partea liderilor de opinie ai majorităţii maghiare
din zonă. Aşa a început agresarea Bisericii, "cel
mai periculos duşman al intereselor maghiare".
Biserica românilor este considerată a fi
" maghiarilor trăitori pe aceste
agresoarea
"
meleaguri şi mai ales, a pământului "secuiesc" .
Atacurile asupra ei s-au evidenţiat mai ales în
perioada Diktatului de la Viena din
dar
asta nu înseamnă că la mai mult de jumătate de
veac de la acest act, Biserica este menajată.
Întemeierea Episcopiei Ortodoxe Române a
Covasnei şi Harghitei a fost privită ca o mare
jignire la adresa populaţiei majoritare
maghiare şi ne-ortodoxe. Discursurile politicie
nilor maghiari se constituie adesea ca atacuri
mincinoase îndreptate împotriva Episcopiei şi
a slujitorilor ei.
Apoi, una dintre temele predilecte ale unor
ziarişti din presa de limbă maghiară, cum sunt
de pildă Sylvester Lajos şi Simo Erzsebet de la
"
"Haromszek , o constituie expansiunea orto
doxiei în Transilvania. Principalele idei avan
sate în materialele pe care le semnează sunt:
- prezentarea Bisericii Ortodoxe ca "princi
pal instrument de îndepărtare a celorlalte con
fesiuni şi etnii" ;
- susţinerea că "expansiunea ortodoxismului
reprezintă o direcţie politică a statului", cu suge
rarea unor similitudini cu politicile anterioare;
- evidenţierea unor presupuse efecte ale
" prin intermediul religiei şi ale colo
asimilării
"
"
nizărilor masive" din perioada anterioară anu
"
lui
"alungarea maghiarimii , "consoli
darea în oameni a lipsei de perspectivă", "dis
trugerea spirituală", "forţarea nimicirii valo
rilor cetăţeneşti " , prin elemente ce ţin de reto
rica specifică propagandei naţionalist-şovine;
- acreditarea ideii că statul român "sprijină
bisericile ortodoxe din Secuime" prin alocare
de la buget a unor fonduri " nu lipsite de impor

15

1940,

1999,

1999,

1999,

1989:

tanţă" în detrimentul minorităţilor nationale,
"lezându-se astfel adânc drepturile lor şi încăl
cfmdu-se în acela!)i timp libertatea confesională";

9

5

.

-
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oraş (. . . ) Si acest oraş este stăpânit de român�
dar viaţa îi poartă deocamdată întregi. Nu m-ar
mira ca unii să fie asimilaţi. În centnt, au aşezat
cutia de rugăciuni ortodoxă, cu stereotipia-i
caracteristică, sub biserica împrejmuită de ziduri,
datând din timpul dinastiei arpadiene. Prin asta
s-au făcut de râs tot e� afişând simbolul domniei
lor (. . . ) Această vecinătate confruntă prezentul
lor cu trecutul nostru. Nu este ea oare prea dură
cu ei şi prea favorabilă nouă ?". 5
Acelaşi lucru îl constatăm şi din articolul lui
Sylvester Lajos din "Haromszek" , un redactor
ce se face remarcat pentru atitudinea sa anti
românească şi anti-ortodoxă în mai multe rân
duri:
" Cazănnile, călugăriţele colonizate în zonele
în care minoritarii sunt majoritari, nu pot fi însă
vândute Occidentului sub titlul de născociri
vechi, demodate, ca în cazul minelor antiperso
nal. Ele nu sunt altceva decât nişte mine puse sub
picioarele noastre ". 6
Un atac deosebit de dur împotriva Bisericii
românilor îl are ca autor pe cunoscutul Borbely
Imre, care declară: " Biserica ortodoxă este foarte
centralizată şi funcţionează într-un sistem ierar
hic sever... Confonn părerii lui Borbely Imre,
religiile occidentale pun accent pe Dreptate
Adevăr, iar cea ortodoxă pe jumătate. În interesul
unei cauze " bune ", religia ortodoxă acceptă chiar
şi Minciuna ". 7 C u altă ocazie, el afirmă:
" Ideologia noii dictaturi este etnocraţia bazată pe
argumente istorice, combinată în ultima vreme
cu mistica ortodoxă şi cu doctrina imperială a
României Mari (.. .) Ideologia discriminativă este
utilizabilă împotriva tuturor grupurilor naţionale
ne-româneşti, ceea ce se şi întâmplă într-o
măsură mai mare sau mai mică. Principala ţintă
a discriminării este în momentul de faţă popu
laţia maghiară. Dezlănţuita campanie de propa
gandă şi calomnie antimaghiară poate fi
unnărită de la vârfurile puterii laice şi bisericeşti
până la presa centrală şi televiziune ". 8
Pe lângă faptul că-şi dezinformează cititorii,
o serie întreagă de cotidiene şi săptămânale de
limbă maghiară îndeamnă la agresiune şi Ia
manifestări anticivice. Iată un exemplu de dez
informare: ,.Acum un an şi jumătate, Guvernul
Wicăroiu a emis o hotărâre confonn căreia canti
na de lângă Hotelul Olt revine Episcopiei
Ortodoxe din Miercurea-Ciuc. Această cantină
este condusă de către BIT Înainte cu câteva zile
de a fi schimbat Guvemu� acesta ca un ultim
gest a expediat o somaţie directorului Szoke llelo
(BTT), fn care solicită urgentarea procedurii de
predare a cantinei. Conform infonnaţiilor noas-

tre, Episcopia doreşte să deschidă o şcoală de
cantori (cântăreţi) în această cantină. După cum
am aflat de la Szoke Bela, îndeplinirea acestei
decizii pe lângă alte dezavantaje ar însemna şi
trecerea în şomaj a unui număr de 10-12 per
soane. De altfe� vinderea pe nimic a cliidirilor şi
teritoriilor judeţului nostru este un sport popular
în Bucureşti. Că doar dacă Centrul nu poate da
nimic, atunci măcar să ia tot ce se poate.
Momentan noul Guvern se confruntă cu trei
probleme sensibile: se aşteaptă o rezolvare
echitabilă a cazului " Strada Stejarului " din
Odorheiu Secuiesc, să fie temperată dorinţa de
extindere a Episcopiei ortodoxe şi a Jandanneriei
de a prelua cele 7 hectare de pământ".9
Un alt exemplu, îl constituie articolul lui
Kadar Gyula, care se pare că nu a trecut pe Ia
ora de istorie: " ... este de datoria mea să prezint
câteva aspecte reale ale trecutului. Datele din
cartea " Studii privind istoria Pământului
Secuiesc': privind populaţia şi istoria oraşului
Sfântu Gheorghe, dezmint acuzaţia de
maghiarizare forţată, demonstrând chiar contra
riul acesteia. Putem afla că majoritatea aşezărilor
secuieşti au o vechime de 800 de an� în timp ce
aşezări/e "populaţiei băştinaşe " sunt vechi doar
de 100-300 de ani. Este adevărat şi de înţelesfap
tul că în secolele trecute, câteva familii s-au sta
bilit în sate pur maghiare unde, în unna căsători
i/ar, deci pe calea asimilării naturale şi-au schim
bat numele. Păstrându-şi totuşi religia, au trăit
multă vreme ca o etnie diferită. Micile biserici,
case de rugăciuni pe care şi le-au construit respectiv au fost construite pentru ei - s-au dete
riorat în lipsa adepţilor şi a proastei îngrijiri, la fel
ca şi majoritatea bisericilor construite la ordin în
anii '30 de adepţii teoriei rasiale, dar în bună
parte din banii şi cu munca maghiarilor". 10
Dezinformare se face şi în legătură cu vizita
Papei Ioan Paul al II-lea: " Este incredibi� dar
vizita din luna mai a Papei Ioan Paul al Il-lea
face să se bănuiască faptul că prin analogie cu
"
"statul naţional unitar se va naşte " şi statul de
"
credinţă unitară . Se prea poate ca definirea sta
tului în sine să se schimbe, introducându-se
cuvântul de ortodox. Programul vizitei Papei dă
posibilitatea, de altfel, de a deduce că în
România a învins religia ortodoxă, nelăsându-1
pe Sanctitatea Sa în apropierea zonelorlocuite de
greco-catolici şi romano-catolici. Deşi câte spe
ranţe şi-au pus în aceastli vizită locuitorii de aici!
(... ) In Ardeal, atdt în târguri, cdt şi la fnmorm.dn
tliri, oamenii vorbesc despre acest lucru, puternic
revoltaţi, pe tonuri aproape nt!cuviincioase (... )
Nu numai oamenii simpli fac acest lucru şi
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Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, agresată în declaraţii/eşi acţiunile UDMR
punctul de vedere al numărnlui membrilor, imi
grante-emigrante. S-au unit forţe mari, biserica
de stat se bucură de încrederea şi sprijinul tot�/
din partea bugetului - aşa cum, nu o dată, a
atenţionat presa. Astfel, s-a întâmplat ca stilul
arhitectural de orientare estică a înaintat până la
graniţa ungară (.. .)
În pofida acoperişului strălucitor, mănăstirea
de la Mărcuş este o soră mai modestă a celor
amintite mai sus. Are 4-5 călugăriţe şi 2 popi (...)
Mănăstirea constrnită la graniţa lingvistică
reprezintă o modificare - ce nu trebuie subesti
mată - a ceea ce a existat aici anterior. ·
(... ) Am spus că este o mănăstire modestă,
însă clădirea modernă cu etaj, numeroasele
încăperi şi biserica de alături o fac să fie un loc de
pelerinaj. Clădirea a fost construită în 4-5 ani şi a
costat probabil extrem de mult. Deşi în sat se vor
bea şi de donaţii, miliardele de lei nu le putea da
decât statul.
De pe deal se vede o panoramă minunată. Te
pune pe gânduri faptul că zona şi etnia care se
văd de acolo se consacră unui alt rit.
În Transilvania, vârsta mănăstirilor se mă
soară în secole. Pe clopotul din grădina mănăs
tirii din Mărcuş scrie: turnat în 1995 de cutare
SRL din Braşov. Mănăstirile îşi au rădăcinile în
trecut. Cele care nu au acest trecut, au fost cons
truite pentru secolele viitoare. În acest context,
trebuie ridicate şi problemele obiectivelor strate
gice ale bisericii.
P.S. Valea Mare este de asemenea locul unei
astfel de construcţii. Din judeţul Harghita ne
parvin ştiri asemănătoare. La adunarea generală
anuală a noii episcopii ortodoxe, s-a arătat că în
cele două judeţe se lucrează în total pe 100 de
şantiere, renovând clădiri bisericeşti vechi sau
construind altele noi ". 13
Prin grija liderilor locali ai UDMR proble
matica bisericii ortodoxe din "secuime" a ajuns
şi în presa internaţională. Astfel în The
"
Washington Post" din
februarie 2000 a
apărut articolul "Biserica ortodoxă şi statul
român " în care se spune printre altele:
" Construirea unei noi biserici ortodoxe în satul
Chilieni, un sat de 700 de oameni din
Transilvania, a început să ridice probleme
întrucât majoritatea locuitorilor sunt de etnie
maghiară. Acesta nu este singuntl loc din
România unde astfel de construcţii de biserici au
loc. În Harghita şi Covasna, judeţe locuite în
majoritate de etnici maghiari, Biserica Ortodoxă
a demarat un ambiţios program de construcţii

ameninţă - credem doar din cauza pornirilor de
religia. Credinţa nu
moment - că îşi vor schimba
,F;
.
11
şr-o vor sehrmba, dar con1esrunea da .
Un alt autor consideră că ştie ce şi cine este
mai periculos pentru maghiarimea din România.
Articolul său face pomenire de "toleranţa"
etniei maghiare, care dacă ar fi avut un Marton
Aron în frunte, nici nu s-ar fi pomenit de exis
tenţa plăcuţelor bilingve. Aviz politicienilor
români: " UDMR-ul şi din cadntl ei, în special
aceia care, din cortul de la mare al reprezentanţei
intereselor maghiarilor din România, au vândut
interesele maghiarilor de aici de acasă, ca pe neyte
vaze de Cornnd. Cei care au introdus în numele
toleranţei episcopia ortodoxă la Miercurea-Ciuc,
iar la Odorhei pe călugăriţele catolice elenistice.
Şi aceia care pentru asta au primit bani buni, cât
şi mass media lor (!) care le-a cântat osanale pen
tru REALISMUL lor politic. Dacă în locul lui
Kurko, Gal/ Gabor, Balogy Edgar, Kiraly, Fazekas,
Luka, Domokos, Marko, Borbely, Fntnda, Tokay,
etc. ar fi fost Nyiro Joska şi Marton Aron, atunci
nu ar trebui să citim indicatoarele cu inscripţie
bilingvă, şi nu ar trebui să ne ntgăm pentru
bunurile bisericeşti, pentru şcolile noastre ". 12
Un articol care atacă ortodoxia românească
din Covasna şi Harghita este şi cel scris de
Kovacs Andras în "Haromszek". Iată cum vede
un "intelectual" maghiar Biserica ortodoxă:
" (.. .) Pe porţiunea de dntm dintre Braşov şi
Sfântu Gheorghe, călătorii se întreabă deseori ce
anume străluceşte sus, la marginea pădurii.
Cupolele celor două turnuri şi acoperişul bisericii
în stil bizantin lucesc orbilor, ca şi când ar dori
într-adevăr să transmită lumii, îndeosebi popu
laţiei din curbura munţilor, un mesaj.
În Transilvania, vârsta mânăstirilor, institu
ţiilor ordinelor călugăreşti, se măsoară de obicei
în secole - o mare excepţie constituindu-o insti
tuţiile de acest gen ale bisericii ortodoxe. Cel care
parcurge această provincie cu autoturismul, de la
noi până la Satu Mare, rămâne uimit văzând câte
biserici, catedrale, chiar mănăstiri ortodoxe se
construiesc. Multe din acestea sunt pur şi simplu
neyte complexe uriaşe, ca de exemplu cea din
Recea (... ) Am citit într-o schiţă istorică scrisă de
Jako Zsigmond că cea mai importantă schim
bare din acest secol al istoriei Transilvaniei este
câştigarea de teren - în zonă - de către biserica
ortodoxă. În ceea ce priveşte construcţiile, anul
1989 a fost parcă un semnal pentru biserica orto
doxă în vederea consfinţirii transformării
demografice de mari proporţii, realizată de acest
o

"

o

11

secol în societatea transilvăneană,

respectiv a noii
constelaţii a etniilor în scădere - în creştere din

.fprijinit de stat. Acest program prevede construi
rea a 65 de obiective deşi majoritatea maghiară
,
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din zonă este preponderent protestantă sau
romana-catolică.
Această " explozie " a construcţiilor bisericeşti a
stâmit vechile teme despre încercarea guvernului
român de a reprima sau de a expulza minoritatea
maghiară de pe teritoriul României Acest lucru a
dat alarma la Budapesta. Un oficial maghiar
responsabil pentru minoritatea maghiară a
declarat că aceste acţiuni vizează schimbarea
compoziţiei etnice. Prim-ministrul ungar Victor
Orban a declarat că aceste construcţii de biserici
în Harghita şi Covasna sunt luate în considerare,
fiind o problemă ce îngrijorează. Cei care consi
deră aceste acţiuni drept tentative de românizare
a minorităţii maghiare spun că au o mulţime de
argumente de partea lor"14•
Articolul menţionat conţine grave inad
vertenţe şi informaţii care nu au nimic comun
cu realitatea interconfesională şi interetnică
din judeţele Covasna şi Harghita. Este adevărat
că în satul Chilieni majoritatea locuitorilor sunt
de etnie maghiară, dar tot atât de adevărat este
faptul că în această localitate a existat una din
cele mai vechi parohii ortodoxe din zonă, ai
cărei credincioşi au fost maghiarizaţi în decur
sul timpului. ,.Ambiţiosul program de construcţii
sprijinit de stat " al Episcopiei ortodoxe din cele
două judeţe nu prevede construirea a de noi
"
"obiective religioase, ci efectuarea lucrărilor
de consolidare, reparare şi renovare în scopul

65

salvării de la dispariţie a bisericilor ortodoxe
care au avut de suferit în timpul ocupaţiei
hortiste (1940-1944) şi a Regiunii Autonome
Maghiare
Referindu-se la organizarea Universităţii
de vară lzvoru-Mureşului la mânăstirea
,,Adormirea Maicii Domnului " din această
localitate, Magyari Lajos spune: " Punctul cul
minant al "jocurilor libere " de vară de la Izvoru
Mureşului este inaugurarea şi sfinţirea unei
mânăstiri ortodoxe, un nou ghimpe, mai mult
decât atât, o lovitură de pumnal în corpul
secuimii. . . Stiu ei ce fac! La o cucerire atât de
dură, atât de sălbatică, pe pământul secuiesc nu
s-au gândit nici chiar în euforia de la Trianon!
Atunci au construit biserici ortodoxe din banii şi
cu munca comunităţilor secuieşti-iar acum, din
bugetul de stat. Această cale este mai scurtă. "15•
Un asemenea discurs nu a rămas fără
incinta mână
urmări. În toamna anului
stirii a fost violentată de persoane aflate într-o
maşină cu număr de Ungaria, iar pe zidurile
mânăstirii au fost scrise sloganuri incitatoare şi
injurioase.
Cele câteva exemple prezentate îndeamnă la
reflecţie, dar şi la acţiune din partea opiniei
publice, societăţii civile şi a tuturor celor care
au răspunderi pe linia normalizării climatului
de convieţuire interetnică şi interconfesională
din această parte de ţară, din inima României.

(1952-1968).

2000
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Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, agresată în declaraţiileşi acţiunile UDMR
Abstract

Orthodox Bishopry of Covasna and Harghita attacked by UDMR's actions
The /eaders of opinion of the Hungarian majority in the area started the aggression on the Orthodox Church after the founding of
the Romanian Orthodox Bishopry of Covasna and Harghita and the appointment as First Hierarch of His Holiness Ioan Selejan.
These attacks "were materialized" in newspaper articles and public declarations in which the Orthodox Church is presented as "the
instrument to remove the other confessions and ethnic communities". The authors sustain that "the expansion oforthodaxism repre
sents a politica/ direction afthe state" and they suggest some similitude's with the previous polilics. Some so-called effects ofthe "assimi
lation" through religion and of the "massive co/onization" from the period previous to the year 1989 were obviously ill-willed. These
newspaper artic/es and public dec/arations speak about the removal ofthe Hungarians, "the consolidations ofthe people's lack ofpers
pectives': "the spiritual destnlction': "the forced annihilation of the civic values': using elements which belong to the nationa/ist
chauvinist propaganda.
These few examples urge to reflection but also to action on behalf of the public opinion, the civic society and al those in charge
with the normaliza/ion of the climate of interconfessional and interethnic companionship in the middle of Romania.

Alin Vasile Câmpeanu
Pr. Drd., Facultatea de Teologie Ortodoxă
,,Andrei Saguna"
Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 12
Tel.:

094/699059
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MAJORITATE ŞI MINORITATE - EXPERIENŢA EUROPEANĂ
ŞI PARTICULARITĂŢI ALE ZONEI COVASNA - HARGHITA
1. Consideraţii generale

tineri atât de valoroşi. Răspunsul este greu de
dat. În primul rând orice răspuns tranşant este
susceptibil de îmbunătăţiri ulterioare, iar el nu
va putea oferi decât perspectiva abordării
dintr-un " anumit unghi" .
Pornind de la aceste considerente îndrăznim
să opinăm că specificitatea zonei este dată de
faptul că reprezentanţii majorităţii cetăţenilor
acestei ţări trăiesc aici în minoritate, iar minori
tatea maghiară din România, aici trăieşte
într-o majoritate consistentă.
Î n aceste condiţii fiecare din aceşti doi
parteneri trăieşte un cu totul alt rol decât ori
unde în ţară, gestionându-şi-1 diferit. În zonă
situaţiile concrete ale acestora sunt influenţate
decisiv de comportamentul şi abordarea dife
rită a proiecţiei viitoare a scopurilor şi obiec
tivelor; dacă pentru minoritatea românească e
caracteristic stitul cantemplativ, complăcându
se - inexplicabil - îin postura de victimă,
majorităţii maghiare fiindu-i caracteristic stilul
participativ, dinamic, acţiona!; subiecţii acestei
comunităţi fiind foarte bine motivaţi, fiecare
cunoscându-şi locul, rolul şi misiunea pe care o
are de îndeplinit pentru realizarea unor obiec
tive pe termen scurt, mediu şi lung.
Existenţa perfect paralelă fără nici un fel de
comunicare formală sau informală între cele
două comunităţi poate constitui o altă caracte
ristică a zonei amintite.
Incoerenţa şi reacţia Cţi totul ineficientă a
societăţii civile - aparţinând comunităţii
româneşti şi propunerea unor obiective idilice,
sămănătoriste ne caracterizează, dar cred că
asta deja nu mai este o caracteristică numai a
zonei, ea regăsindu-se şi-n comportamentul
întregii societăţi civile din România; societate
care nu ştie să fie în permanenţă opoziţia fermă
a clasei politice româneşti, fapt ce explică
funcţionarea defectuoasă a subsistemelor, sis
temelor sociale din România.

Abordarea raporturilor majoritate - minori
tate reprezintă un demers de maximă respons
abilitate care trebuie realizat efectiv " sine ira et
studio" , cu totală detaşare şi realistă evaluare a
concluziilor.
Î n orice act decizional concluziile trebuie să
fundamenteze decizii capabile să pună în
mişcare acele resorturi instituţionale care să
conducă spre normalizare, spre eliminarea fac
torilor perturbatori, spre găsirea soluţiilor
omniacceptabile - condiţie a menţinerii coezi
unii sistemului complex care include categorii
ce din perspectiva acestei regrupări (majori
tate-minoritate) ar putea să se situeze in anu
mite momente - pe poziţii contrare.
Gestionarea unei realităţi care include
majorităţi şi minorităţi etnice trebuie realizată,
în primul rând, cu bună credinţă - conditie "sine
qua non" a identificării soluţiilor. optime în con
cordanţă cu reglementările juridice interne şi
internaţionale, cu posibilităţile concrete oferite
de nivelul de performanţă socială şi de ce nu cu
interesele naţionale ale fiecărui partener social
membru al majorităţii sau al minorităţii.
Factorii sociali investiţi să gestioneze aseme
nea realităţi pot construi strategii sociale via
bile numai în măsura în care reuşesc să
depăşească barierele comunicaţionale, a inhibi
ţiilor de orice natură, dar în primul rând pe cele
istorice, promovând un dialog sincer, construc
tiv, reuşind astfel să creeze relaţii de partene
riat în cadrul cărora diferenţele pot constitui
surse ale unor soluţii moderne.
Acest demers (propus în titlu) trebuie situat
neapărat în contextul politic intern şi extern car
acterizat prin incoerenţă, prin bulversarea axio
logică ce pune în discuţie toate normele juridice
care au reglementat relaţiile dintre state după al
doilea război mondial, iar pe plan intern prin
incompetenta clasei politice româneşti de a
lansa România în rândul ţărilor caracterizate
prin normalitate politică, economică şi socială.
Înainte de abordarea unor probleme legate
de tema zilei aş vrea să putem răspunde la

II. Factori care blochează comunicarea
normală între cele două comunităţi etnice
din zonă

întrebarea dacă zona Covasna-Harghita rcprc
zin l :1 un caz aparte care să merite o atentie spe
cială a fl l âto r distinse personalităţi, a unor

Princip<llul factor care blochează comuni
carea normală între minoritarii majoritari şi
majoritarii minoritari este reprczcnl a l de
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clişeele şi prejudecăţile care caracterizează
aprecierea fiecăruia despre celălalt, clişee care
torpilează orice preocupare de a găsi a cale
normală de dialog, de identificare - pe această
bază - a unor soluţii bilateral acceptabile şi
care să permită existenţa normală pentru
fiecare parte.
Dintre aceste clişee şi prejudecăţi aş enumera:
a) pentru " minoritarii majoritarii" :
- religia ortodoxă este o religie primitivă,
neevoluată, cu ritualuri umilitoare care poate fi
acceptată numai de către un popor incult,
dezorganizat;
- românii sunt "biidos olah " (valahi
împuţiţi), incapabili de a se schimba, de a
evolua, de a progresa, de a-şi asuma valorile
europene, predestinaţi să fie conduşi şi lumi
naţi de către alţii;
- românii sunt hoţi, superficiali, leneşi, min
cinoşi, parşivi, nesiguri, oameni pe care nu te
poţi baza.
Toate acestea, justificând fără nici un fel de
posibilitate de tăgadă ceea ce este evident ca
lumina zilei, că maghiarii sunt superiori, o naţie
civilizatoare care nu-şi poate împlini menirea
din cauza împuţiţilor de valahi.
b) pentru " majoritarii minoritari" :
- ungurii au adus comunismul în ţară împre
ună cu evreii, deci ei sunt cauza a
de ani de
prigoană comunistă;
- în nici unul din momentele istoriei lor
ungurii nu au fost capabili de toleranţă, nu au
ştiut să se poarte, nu au fost capabili de
democraţie ci numai au destabilizat, constant,
pacea zonei;
- românii au avut un duşman perpetuu:
ungurii care le doreau şi le doresc ţara;
- Ungaria investeşte bani şi se consolidează
în 1tansilvania pentru ca ulterior să o rupă din
trupul României.
Nu ne propunem să analizăm cât adevăr
există, sau nu, în aceste prejudecăţi, dar ele
afectează dialogul interetnic până la supri
marea acestuia. Peste aceste clişee generale,
aici în zonă trebuie luate în seamă şi cele ale
secuilor:
- secuii au fost primii sosiţi pe aceste teritorii;
- instituţiile secuieşti au fost şi sunt net
superioare celor româneşti şi chiar celor

- românii de aici cer şi beneficiază de privi
legii şi dimpotrivă, secuii sunt cei defavorizaţi,
marginalizaţi, umiliţi de către aceştia. Aceste
stereotipuri se adâncesc şi se amplifică în situ
aţia în care se ia în discuţie rolul celor două
comunităţi în istorie, deschizându-se obstacole
insurmontabile dialogului, acesta transfor
mându-se într-un dialog al surzilor.
III. Probleme ale comunităţii româneşti

1.

Problema cea mai gravă a comunităţii
româneşti din judeţul HARGHITA o reprezin
tă indiscutabil - PIERDEREA CONSTIINTEI
IDENTITĂŢII NAŢIONALE - pri� renu� ţa
rea la limbă şi la tradiţii.
Acceptarea ca singură situaţie viabilă - pen
tru supravieţuire - pierderea în rândul
maghiarimii este cel mai dramatic proces care
se înregistrează încet şi sigur şi astăzi - proces
pentru care clasa politică românească - în
ansamblul ei - ar trebui să-şi facă un "mea
culpa " în stilul nobililor luptători japonezi.
Amplificarea discriminalităţilor obiective
- derivate din statutul de minoritate numerică
- de lipsa unei politici coerente a guvernelor
care ne-au condus destinele în ce priveşte ges
tionarea zonei ca o zonă în care comunitatea
românească trebuie ajutată cel puţin atât cât
este ajutată de către Guvernul României orice
minoritate care trăieşte pe teritoriul ţării noas
tre, reprezintă o altă problemă gravă care ne
afectează. Este oare mult să inoportunăm pe
abilitaţii noştrii să ne trateze în mod egal cu
oricare altă minoritate? (Ziarul, reprezentare
parlamentară, vreţi să avem un singur partid ca
U.D.M.R.-ul, nu ar fi normal!).
Dispersia energiilor pozitive ale comu
nităţii româneşti pe obiective individuale ceea
ce conduce la existenţa în sine în locul exis
tenţei pentru sine.
Atomizarea idealurilor prin fiXarea unor
obiective mărunte, uşor de atins, care "să nu
deranjeze" , de cele mai multe ori idilic-sămă
nătoriste, care nu contribuie cu nimic la
îmbunătăţirea stării economice a membrilor
comunităţii noastre. Vine armata la câte-o săr
bătoare, punem
de steaguri, cântăm imnul

2.

50

3.

100

naţional, bem un şpriţ, facem un chef şi-i
punem la punct" pc ştim noi cine prin câteva
bancuri trăznct, dar situ aţia rămâne neschim

ungureşti - c drept al doilea stereot ip se aude
din ce în ce mai pu ţi n în ul ti mu l timp;
- românii care revin acum în zonă S\Jnt
coada promoţiilor, care nu şi-au găsit de lucru
in locurile lor de baştină şi nu pot fi parteneri
de dialog pentru elitele secuieşti;

"

-

baLil.

4. Sustmgcrea pwfesorilor şi a intelectua
lităţii tehnice româneşti şi declinarea oricăror
preocu pări privind in teresel e naţionale.
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5.

cel puţin egale cu cele ale celorlalte minorităţi
(conform Convenţiei - cadru a Consiliului
Europei privind protecţia minorităţilor).
Depunerea unui efort constant, susţinut
pentru mobilizarea tuturor românilor la ges
tionarea cu maximă răspundere a propriilor
şanse.
Organizarea coerentă a comunităţii
româneşti şi schimbarea tacticii organizaţiilor
nongu-vemamentale prin adoptarea unei atitu
dini ofensive menite să paralizeze orice excese
şi abuzuri comise împotriva vreunui român sau
a intereselor comunităţii.
Iniţierea şi promovarea unui dialog
permanent cu organizaţiile nonguvemamen
tale ale comunităţii maghiare, găsirea unor
obiective comune, conjugarea eforturilor la
realizarea acestora, contribuindu-se astfel la
contracararea politizării şi absolutizării dife
renţelor care asigură existenţa comodă a clasei
politice interesate de această stare de lucruri.
Aducerea cu promptitudine la cunoştinţa
organismelor internaţionale şi chiar sesizarea
acestora atunci când administraţia îşi permite
să încalce drepturi, libertăţi ori afirmarea
liberă a identităţii naţionale.
Gestionarea împreună a tuturor situaţiilor
de criză fără a permite imixtitudinea şi
denaturările unor terţi, iar mesajul care se
transmite către ţară prin mijloacele media să
poarte girul ambelor comunităţi.

Limitarea activităţii preoţilor numai strict
la programul liturgic şi neimplicarea în mobi
lizarea credincioşilor la schimbarea stării de
lucruri necorespunzătoare în care se complac.
Renunţarea la apostolatul pe care ar trebui să
I realizeze şi care derivă din definirea credinţei
noastre şi a bisericii ca biserică apostolească,
prin simbolul credinţei.
Nepriceperea şi neajutarea românului
pentru a acumula capital care
sa-1
poată
asigura confortul existenţial, ce i-ar permite să
umble cu fruntea sus.
Lipsa exerciţiului democratic care face ca
românul să nu ştie să ceară administraţiei să-i
satisfacă cerinţele existenţei normale, iar dacă
"'
aceasta nu o face să-i ceară socoteală.
8. Gestionarea defectuoasă, chiar neştiinţa
exploatării statutului de minoritate.
Ar mai fi multe alte probleme, dar numai
strict pentru a economisii timp o să vă prezint
cauza cauzelor: incapacitatea societăţii civile
româneşti de a gestiona drepturile şi libertăţile
oferite de legile proprii şi documentele inter
naţionele la care a aderat România ..
Se naşte firesc întrebarea:

2.
3.

6.

7.

4.

5.

6.

IY. Ce-i de făcut?
1. Reconsiderarea statutului românilor în
zonele în care aceştia trăiesc în minoritate
numerică şi asigurarea unor drepturi şi libertăţi

Abstract

Majority and minority - European experience and local characteristics
The mosi serious problem of the Romanian community [rom the Harghita District is undoubtedly the consciousness of national
idenlity by giving up their language and traditions. In addition lo this, there are the amplifica/ion ofthe objective discriminations, aris
ing[rom the status of numerica/ minority, and the dispersa/ of the positive energies of the Romanian communilies on personal goals,
which leaci.s ro an exislence in itself ralher than an existence for oneself.
The inopacity oflhe Romanian civil society ro administer the rights and liberties offered by lhe inlemal laws and the internation
al documents which Romania adopted accounlS for the present-day state of the Romanian community [rom Harghita. The correcl
administra/ion of these natural rights and liber/ies would fundamenlally change the relations, the contents, the roles and the tone of
the inlerelhnic dialoque.

Ioan Roman
Drd, Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita
Miercurea-Cioc
Tel.:
(domiciliu)

066/172892
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Din istoria Ţării Calatei
"Una dintre zonele cu o bogată personalitate
istorica in EVUL MEDIU românesc transilvan
a fost şi ŢARA CĂLATEI, ţară de voievozi şi
nobili români, de ţărani păstrători de limbă,
credinţă, tradiţie şi demnitate prin vremi aspre
şi vitrege, sub semnul vredniciei şi speranţei ."'
Sunt cuvintele de început ale unei frumoase şi
interesante lucrări monografice apărute recent,
dedicate comunei CĂLĂŢELE din judeţul
CLUJ, cu satele Călata, Dealu Negru, Finciu şi
Văleni. Lucrarea cuprinde aspecte ale situării
geografice a comunei, ale reliefului, florei şi
faunei (inclusiv date despre studiul acad. EMIL
POP asupra mlaştinilor din zonă), cercetări
privind vestigiile arheologice, reperele istorice
principale, evoluţia demografică, date privind
bisericile şi şcolile din cele cinci sate ale
comunei, aspectele cultural-istorice şi etno
grafice, personalităţi ale comunei şi o serie de
anexe documentare, toate întregind imaginea
unei străvechi civilizaţii rurale a ŢĂRII
CĂLATEI de-a lungul secolelor. Aflăm astfel
că denumirea de origine slava-română a
Călatei, atestată astfel pentru prima dată la
1213, denumire care a dat numele unui întreg
ţinut, unei Ţări Româneşti în Evul Mediu, este
o mărturie peste timp a continuităţii româneşti
în această parte a României. Încă de pe timpul
migraţiei slavilor pe teritoriul Transilvaniei tre
buie să fi existat această denumire a comunei,
păstrată de autohtonii români şi preluată astfel
de cancelariile regale ungare şi ale voievozilor
Transilvaniei, comuna fiind de fapt locuită de
om încă din timpurile preistorice şi în antichi
tatea daca-romană, aşa cum dovedesc vestigiile
arheologice.
Convieţuirea româna-slavă din Evul Mediu
timpuriu este atestată şi de prezenţa funcţiei de
voievod şi de cneaz în Ţara Călatei, inclusiv pe
teritoriul comunei Călăţele, funcţii care au
durat până în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea. Se distinge prezenţa în documente a
lui ILIE VAIDA, voievod român de Călata, în
sensul de Ţara Călatei, nobil şi proprietar de
moşie, om al regelui Matei Corvinul în pricini
de judecată, "procurator" sau împuternicit,
respectiv avocat în sens modern, în alte pricini
de judecată, ceea

ce

la lii1ă u"dl:!
Preot u l romftn este
�coală

!l

presupune că

document din 1477. Foarte probabil că şi acel
IOAN POPA, pomenit în 1438 alături de alţi
iobagi români din Călata să fi fost chiar preot.
Pe teritoriul comunei Călăţele de astăzi, în satul
Văleni este atestată şi o comunitate catolică în
Evul Mediu, cu biserică şi preot, care după
interzicerea catolicismului în 1556 a trecut la
reformati şi urmaşii acestor locuitori trăiesc şi
astăzi în Văleni, în acest mediu românesc de
toleranţă şi respect al alterităţii confesionale şi
etnice instituit de majoritatea românească în
Ţara Călatei de-a lungul secolelor.
Un fapt deosebit de relevant, consemnat în
lucrare, este civilizaţia prelucrării lemnului la
românii din Călăţele, prezenţi cu produsele lor,
mai ales cu şindrilă, pe piaţa Clujului încă de la
începutul secolului al XVII-lea, când munici
palitatea cumpăra" şindrilă de districtul Ţara
Călatei" de la un român pe nume CRISTIAN
DOBRA din Călătele. Remarcabil este faptul
că şi azi, membrii ai familiei DOBRA din
Călăţele mai practică acest meşteşug al prelu
crării şindrilei.
Sunt trecute apoi în revistă evenimente şi
implicări ale românilor din satele comunei
Călăţele în marile momente istorice transilvane:
răscoala lui HOREA, momentul 1848-1849
când satul Călata este incendiat şi distrus, inclu
siv biserica, de insurgenţii unguri , tragediile
provocate de epidemii mai ales în rândul copii
lor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
prezenţa unor delegaţi români din Călata şi
Călăţele la marele proces al Memorandului de
la Cluj, din 7-25 mai 1894, jertfele românilor din
aceste sate în prima conflagraţie . mondială,
prezenţa la ALBA IULIA, la 1 Decembrie 1918,
a unei delegaţii din Călata pentru a-şi vedea
realizat visul MARII UNIRI, relativa dezvoltare
şi prosperitate din anii democraţiei româneşti
interbelice, luptele pentru oprirea inamicului în
toamna anului 1944 şi rezistenţa la comunizare
după cel de-al doilea război mondial.
Interesant este şi capitolul referitor Ia etno
grafie, unde sunt schiţate aspecte ale unor
cercetări de folclor, credinţe, tradiţii şi obi
ceiuri ale românilor şi vechile documente din
Anexe, care aduc parfumul limbii arhaice
rom â neşti din Călata, Călăţele, Finciu şi
Wleni din inventarclc arohiilor, întocmite la
p
1

u rmase o

înv!'it:H �cri�ul �i lllgil;,

atestat în Călăţclc

m ijlocul secnl ului

în tr un
337

www.cimec.ro / www.mncr.ro

al XIX-Iea,ctc.

Recenzii
Studiul monografie al lui VASILE LECHIN
ŢAN despre comuna Călăţele reuşeşte astfel să
aducă în circuitul ştiinţific, al cercetării istorice
şi cunoaşterii de către publicul larg, a unei
perene civilizaţii româneşti rurale, dintr-o zonă
mai puţin cercetată a României. Î n final, se
cuvine să adresăm un cuvânt de apreciere neo
bositului cercetător al istoriei românilor arde
leni, VASILE LECHINŢAN.

Autor, coautor documentarist şi colaborator
la zeci de lucrări monografice ale unor locali
tăţi, instituţii, societăţi comerciale şi persona
lităţi româneşti din Transilvania, .rod a unei
laborioase cercetări a tezaurului arhivistic, de
carte şi publicaţii, deţinut de instituţiile specia
lizate clujene.

Ioan Lăcătuşu

"
"
" Stabilirea românilor în sud-estul Transilvaniei
- Noi "opţiuni" ale istoriografiei maghiare Î n ultimul timp, istoriografia maghiară de la
noi şi din Ungaria, Canada, etc. Este foarte
preocupată de stabilirea românilor, fie în
Transilvania mai cu seamă, fie într-o zonă a
acestei provincii româneşti. Ţinta predilectă
este continuitatea românească în acest spaţiu şi
înlocuirea acesteia cu termenul de stabilire,
anularea statutului de autohtoni pentru
români.
În acest spirit a apărut nu demult lucrarea
lui Pal Judit, Câteva întrebări privind stabilirea
românilor în Trei Scaune 1614-1859. Aşadar,
autoarea îşi propune încă din start nu asupra
prezenţei istorice a românilor în Trei Scaune
de-a lungul secolelor, ci asupra stabilirii lor în
această zonă în perioada anunţată, dar cu
referire şi la perioada de până la
Abordarea temei se vrea de
pozitii strict
ştiinţifice, eliberată de intenţia politică, dar nu
se pomeneşte şi de intenţia părtinitoare etnică,
o altă cale de a putea aluneca spre concluzii
total greşite.
De la început suntem de acord cu autoarea
când afirmă că istoria societăţii secuieşti nu ar
fi completă fără istoria românilor din ţinuturile
secuieşti (aşa cum istoria românilor nu poate fi
completă fără istoria secuilor, maghiarilor,
saşilor şi a celorlalte etnii conlocvitoare).
Ciudată este însă afirmaţia de început a
autoarei şi anume că studiul în locul răspun
surilor definitive concepe mai ales întrebări,
deşi enunţă din start un răspuns definitiv, cel

pe

în secuime numeroşi unguri, inclusiv din
Ungaria, precum şi saşi transilvăneni, ci sta
bilirea românilor ca şi cum până la aceste imi
grări nu ar fi locuit niciodată români în zonă.
Cum îşi justifică autoarea această sentinţă
definitivă a stabilirii ? Prin altă sentinţă la fel
de sigură şi de tranşantă fără întrebări, şi
anume că " despre o existenţă reprezentativă a
unei populaţii româneşti nu fac referire nici
denumirile locuinţelor şi nici izvoarele scrise" .
Recunoaşte însă că Trei Scaune, "într-o însem
nată măsură denumirile unor aşezări sunt de
origine slavă, probabil că aici secuii au asimilat
slavi" . Aşadar, una dintre cele mai importante
probleme ale istoriei prefeudale din zonă este
expediată cu un "probabil" pe care se bazează
altă sentinţă definitivă, anume că nici denumi
rile localităţilor nu fac referire la români.
Autoarea nici nu se întreabă cum de secuii
'
au asimilat pe slavi şi nu denumirile "slave" ale
localităţilor, de fapt slava române. Nu le-au
asimilat pentru că în aceste aşezări locuiau
români cu mult timp înainte de stabilirea
secuilor în zonă. Astfel sunt localităţile:
Covasna, cu satul Voineşti, Poian, Zagon,
Zăbala, Ojdula, Păpăuţi, Petecu, Turia, Zălan,
Ozun, Pava, Ghelinţa, Estelnic, Baraolt, Belin,
Calnic, Casin, Căpeni, Cernatu (de Sus şi de
Jos), Chepeţ, Dalnic, Harale, Hătuica, Hilib,
Întorsura, Vama şi Sita Buzăului, Dobârlău,
Barcani, Boroşneu (Mare şi Mic), Lisnău,
Olteni Saciova etc. De ce oare, pentru Olteni
de exemplu, românii păstrează forma �!"YQ

1614.

privind stabilirea românilor în Trei Scaune.

română Ol�imir până

A�ildllr,

nu irnigrHre� UMi' iob ag i şl
mcşteşugari români în Trei Scaune, în perioada
studiată este tratată de a u toa re fenomen ates
tat de documente, aşa cu m au imigrat în epoca

în sccolde XVUI-XIX,

atcstă denumirile româneşti oficiale
din epoca? Evident că secuizarea ulterioară a
unor d enu m iri şi s ccu i zarea românilor înşişi au
aşa cum

,
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numeroase date care fac referire la stabilirea
lor în Trei Scaune. Acele "numeroase date"
lipsesc cu desăvârşire pentru cazurile concrete
istorice de la
precum şi pentru cei din
alte documente din a doua jumătate a veacului
al XVI-lea, când încep să apară nominal în
documente şi iobagii.
O altă teorie vehiculată de autoarea studiu
lui este şi aceea a societăţii "închise " a secuilor
până la începutul secolului al XVI-lea. Cum
totul este condus spre teoria "stabilirii "
românilor, s-ar putea crede că în această
"
"superbă lume închisă , de fapt mici organiza
ţii tribale (vezi studiul lui Pâl-Antal Sândor),
accesul veneticilor români era interzis. Abia
când acest "Eden" al lumii secuieşti începe să
se destrame, vine " lovitura finală" (expresia
aparţinând autoarei), când apar stratificările
păturilor sociale, "birurile tot mai împovără
toare şi mari " şi, la mijlocul secolului al XVI
lea, criza lumii secuieşti "este deplină" .Ciudată
este această nostalgie a autoarei, o retro
proiecţie a propriilor sentimente pe un trecut
concret-istoric, altul decât cel imaginat, faţă de
"
"democraţia naţională secuiască din perioada
tribală, în faţa legilor progresului societăţii
medievale. La urma urmei, şi secuii trebuiau să
fie supuşi "birurilor tot mai grele " , nu numai
locuitorii din comitatele Ardealului (în majori
tate absolută români), ori cei din scaunle
săseşti şi din districtele româneşti.
Ajunsă aici cu constatarea evoluţiei, mai
bine zis "involuţiei" societăţii secuieşti, autoa
rei îi sunt deja . . . Porţile deschise pentru a lansa
teoria apariţiei " străinilor" . Pe ce se bazează
însă când afirmă că "la începutul veacului al
XVII-lea îşi fac din ce în ce mai des străinii?
Pur şi simplu pe faptul că de atunci se păstrează
primele " lustre" (conscripţii). Este acesta un
argument ştiinţific? Nu era oare mai corectă
observaţia că de la începutul veacului al XVII
lea cunoaştem şi numele românilor din scau
nele secuieşti? De unde acest început al apa
riţiei străinilor" şi nu un început al conscrierii
complete a locuitorilor din scaunele secuieşti?
De ce este condusă evoluţia/involuţia societăţii
transilvane ( " impozitarea, beligeranţele, fră
mântările interne . . . " ) spre culpabilizarea străi
nilor" care se " stabilesc" în " Edenul secuiesc" ?
Interesantă este şi observaţia autoarei în
privinţa stabilirii etniei române după nume în
conscripţia de la
care este pusă sub sem
nul îndoielii doar în sens unidirecţional când
este vorha de micşorarca n u măru l u i românilor

făcut să dispară în mare parte formele
româneşti, româna slave de odinioară ale den
umirilor de localităţi, apărând uneori forme
hibride, aparent inexplicabile pentru maghiari:
Rety (Reci), Lemeny (Lemnia), Zabola
(Zăbala) etc. Aşadar, românii au asimilat pe
slavi până la venirea secuilor şi maghiarilor în
Transilvania, aşa cum o dovedesc şi alte dimen
siuni de localităţi de pe cuprinsul ţării.
Autoarea recunoaşte apoi că sursele istorice,
mai ales cele din Evul Mediu, "conţin rareori
trimiteri nemijlocite la naţionalitate " . Faptul
adevărat, şi pe această lipsă unii istorici
maghiari din ţară, din Ungaria şi de aiurea con
struiesc vidul românesc de locuire şi atacă apoi
continuitatea românească. Este citat în acest
sens academicianul (Academiei Ungare de
Ştiinţe) Demeny Lajos, care susţine că "imi
graţia românilor în ţinuturile secuieşti a pornit
la începutul secolului al XVI-lea şi primul mare
val de stabilire a acestora se află la începutul
secolului următor, al XVII-lea" . Argumentaţia
de susţinere este tendenţioasă şi şubredă. El
citează "lustra" ( conscripţia sau recensămân
tul) de la
în care s-au identificat
din
tre familii recent stabilite, din care
erau
români (ceilalţi saşi, unguri din Ungaria etc.)
Atât autoarea, cât şi academicianul Demeny
pomenesc, din păcate, că o parte din cei
români erau stabiliţi " recent" chiar din
"
"secuime , din Trei Scaune de exemplu, în alte
scaune secuieşti (cum erau: Ştefan Olah
Românul, imigrant în Eremitul, Dumitru Olah
Românul şi Iacob Bitan, adică din Bita, imi
graţi în Ghindari, Dumitru Olah -Românul,
imigrat în Icland, Petru Banciula, imigrat în
Păcureni, Nicolae Olah-Românul, imigrat în
Torba, Ioan Olah-Românul din Ojdula, imigrat
în Troiţa, Ioan Olah-Românul, imigrat în Vadu
şi alţii din alte scaune secuieşti imigraţi tot în
scaune secuieşti). Aşadar, " marele val " al
primei "stabiliri" a românilor este în realitate
mai redus în dimensiuni. Şi apoi pentru acade
micianul Demeny şi pentru autoarea studiului,
în lustra citată există o categorie extrem de . . .
incomodă vizavi de teoria " stabilirii" româ
nilor, şi anume aceea a oamenilor liberi şi a
iobagilor români conscrişi ca localnici şi a celor
cu menţiunea "strămoşeşti" sau din "vechime"
( regi). Despre aceştia nu există date cu privire
la stabilirea lor în scaunele secuieşti. Pal Judit
îi trece cu vederea, şi, incomozi fiind, îi expedi
ază într-o frază neconvingătoare şi din p ăcate
deloc ştiinţifică, a fi rm â nd că o parte a
românilor deşi v i eţu i au ma: demult aic;, exista
"
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Dictatului de la Viena?), într-o astfel de afir
maţie lipsită complet de rigoare şi documentare
ştiinţifică. Sunt numeroase sate româneşti în
Ardeal cu locuitori ai căror strămoşi se cunosc
până la începutul secolului al XVI-lea (de când
intră în documente şi numele de iobagi), cum
este de exemplu familia Neagu din Vâlcele, jud.
Ouj, ori Dobra din Călăţele, meşteri şindrilari
în secolul al XVI-lea şi meşteri şindrilari şi
astăzi, şi exemplele sunt numeroase.
Autoarea "argumentează " această "fluctu
aţie" afirmată de Jak6 Zsigrnond printr-o palidă
referire din
la haiducii din Moldova care
intrau şi în Ardeal. Dacă nişte haiduci reprezin
tă "unduirea" unei populaţii "ici-colo", atunci
înţelegem demersul "ştiinţific" al autoarei.
Altă enormitate în acest sens este lansată de
academicianul Demenz Lajos, citat de autoarea
studiului, care afirmă, în mod nejustificat, că "
imigraţia românilor în ţinuturile secuieşti a por
nit la începutul secolului al XVI-lea (de atunci
şi nu altădată, nu se precizează) şi primul mare
val de stabilire a acestora se află la începutul
secolului următor al XVII-lea. " Citind această
afirmaţie, un necunoscător al documentelor de
epocă ar fi înclinat, după cum este pusă proble
ma, să culpabilizeze pe români pentru acest
"
"
"mare val , de fapt un . . .. "val cu mult mai mic
decât cel al ungurilor veniţi din Ungaria
(supusă robiei turcilor) în scaunele secuieşti dar
şi în oraşele transilvane, aproape la fel ca şi al
saşilor imigranţi în aceste scaune. Dacă secuii
pribegeau (cei săraci) prin oraşele transilvane şi
chiar prin Moldova, numărul maghiarilor nu
doar se menţinea ci chiar creştea în Ardeal, prin
cei veniţi din Ungaria transformată atunci în
paşalâc turcesc. Şi documentele oraşului Cluj
din epocă semnalează, de exemplu, un "sărac
popor din Ungaria", găzduit de municipalitate
şi care se îndrepta spre secuime.
Analizând conscripţia românilor din Trei
Scaune de la
autoarea studiului îşi face o
datorie de conştiinţă să dea centralitate imag
inii "păstoritului şi a seminomadismului
român ", citând copios acest clişeu al istori
ografiei maghiare. Şi apoi ce fel de "vagabonzi"
vor fi fost cei care aveau turme mari pe care le
creşteau în munţii Zagonului şi prin împre
jurimile acestuia? Situaţia ponderii românilor
în unele sate din Trei Scaune este semnalată
IJrin fluctuutia numE;lui romilHil8f în i'eceii

(Românii din scaunele secuieşti la
că pot fi în acest document şi alţi români sub
nume maghiar, cum este şi cazul unor capi de
familie cu astfel de nume, despre care nu ştiam
că sunt români dacă nu se preciza etnia, cum
era Chiato Janos din Alungeni, Nagi Farkas din
Comolău, Bod Thomas din Sântionlunca,
Czepleo Janos din Ghelinţa (şi cazuriel pot fi
mult mai multe).
"
"Stabilirea românilor în scaunele secuieşti
după
este argumentată în continuare ten
denţios. Se arată că un grup mai numeros şi-a
schimbat statutul de slujitori cu cel de
meşteşugari", pe când în realitate, spre exem
plu, blănarul de la
şi tăbăcarul amintit
puteau fi calfe care-şi exercitau ucenicia
obişnuită în epocă în alte localităţi. Această
migrare sau călătorie a meşterilor poate fi
speculată astăzi, prin proiectare pe acel trecut
a propriilor dorinţe ale oric[rui cercetător care
vrea să demonstreze o teză sau alta. De aici şi
până la o teză tendenţioasă, extrem de umflată,
şi anume că "stabilirea românilor reprezenta o
parte a acelei uriaşe mişcări de populaţie care
s-a desfăşurat în Europa Central-Orientală sub
presiunea Imperiului Otoman", teză emisă de
Jak6 Zsigmond (citat de autoare), nu este decât
un pas. Bazându-se pe această altă retrospecţie
în trecut a dorinţelor autorului citat, Păi Judit
plusează, afirmând că "o parte numerică sem
nificativă a noii populaţii (noua populaţie o
reprezentau românii în această construcţie) s-a
unduit ici-colo, de-o parte şi de alta a
Carpaţilor, exploatând facilităţi date pentru
noii stabiliţi, aceasta fiind favorizată şi de
.modul de viaţă pastoral, legat de transhu
manţă". Aşadar, un popor pastoral, care se
"
"unduie ici-colo, culpabilizat numai pentru că
trece şi în Ardeal şi în "Edenul secuiesc" (de
unde, în fapt, numeroşi secui fugeau din cauza
sărăciei dintr-un scaun secuiesc în altul şi chiar
în Moldova, alţii îngroşau rândurile orăşenilor,
unde de asemenea trăiau în sărăcie lucie, cum
atestă de exemplu numeroase documente ale
primăriei clujene din epocă; despre un secui
care s-a stabilit în Cluj se spunea pe la mijlocul
secolului al XVII-lea că nici cămaşă nu are pe
el, atât era de sărac).
Autoarea lucrării mai citează o altă absurdi
tate emisă de Jak6 Zigmond şi anime că "de l a

1614

1698

1614

1699,

inceputul secolului al XVIII-lea1 "şţ� Yn
fcnumen frecvent ca la fiecare 15 ani popula�ia
satelor să se reînoiască în totalitatea ei". Păcat
că un medievist, de asemenea apreci a t, s-a
lansat, probabil după 1 9R9 (sau in perioada

săminte şi de aici, conchide în mod cu totul
eronat, şi o fluctua�ie de persoane, deşi
recu noaşte că numele de Olah Românul în
secolul al XVII lea se referea la etnie.
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au opresat pe români într-o lungă perioadă de
timp, situaţie zguduită doar de marile ridicări
la libertate şi demnitate din 1784, 1792, şi 1 8481849, vom privi cu totul altfel înţelesul docu
mentelor epocii.
Un merit al autoarei studiului este însă
recunoaşterea secuizării în masă a românilor în
scaunele secuieşti, fenomen care s-a produs în
primul rând lingvistic, apoi religios. Un alt
merit al lucrării constă în publicarea con
scripţiei românilor din Trei Scaune de la 1699,
conscripţie puţin cunoscută în istoriografia
românească. Putem fi convinşi însă că prin
cercetare a întregului context al epocii şi prin
detaşarea de anumite şabloane şi teze ten
denţioase ale unor autori maghiari mai mult
sau mai puţin consacraţi, autoarea se va între
ba şi va scrie cu mai multă rigurozitate
ştiinşifică despre această temă fascinantă, care
este dăinuirea prin secole a românilor în sud
estul Transilvaniei.

Reluând problema imigraţiei, autoarea dă
iarăşi câştig de cauză istoriografiei maghiare,
care afirmă că "în cazul românilor trebuie să
ţinem seama de un surplus imigraţionist" ,
întrucât emigrările nu se îndreptau spre
Principatele Române, ci spre Ungaria. Din
păcate nu citează nici un document din secolul
al XVIII lea în care se atestă imigrarea
românilor din scaunele secuieşti în Moldova
(deşi subsemnatul am citat un astfel de docu
ment în gazeta " Românul " de la bucureşti,
document păstrat la arhivele Naţionale Cluj).
Una dintre marile greşeli ale lucrării lui Pal
Judit este scoaterea documentelor analizate
din contextul general juridica-istoric în care a
evoluat destinul românilor ăn epocă, şi anume
cel al întunecatelor constituţii medievale tran
silvane, care au avut o longevitate extraordi
nară şi criminală în această ţară din mijlocul
Europei. Raportând epitetele de "vagabond" şi
altele asemănătoare la aceste construcţii care

Vasile Lechinţan

România şi relaţiile internaţionale în secolul XX. In honorem
profesorului universitar doctor Vasile Vesa la împlinirea vârstei de 60 de ani.
Volum îngrijit de Liviu Ţârău şi Virgiliu Ţârău,
Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, 310 p.
Dedicat profesorului universitar doctor
Vasile Vesa la împlinirea vârstei de 60 de ani,
acest volum cuprinde studii de istorie contem
porană românească şi universală care fac să
înainteze frontiera cunoaşterii ştiinţifice.
În introducerea volumului, intitulată suges
tiv Vasile Vesa istoric şi profesor al relaţiilor
internaţionale, lectorul drd. Liviu Ţârău
înfăţişează atât cariera universitară remarca
bilă a profesorului dr. Vasile Vesa, şeful cate
drei de istorie contemporană a Facultăţii de
Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca, cât şi valoroasele sale opere
din domeniul istoriei relaţiilor internaţionale în
secolul XX. Titular al cursului fundamental de
istorie universală contemporană începând din
1975, profesorul univ. dr. Vasile Vesa a intro
dus după 1989 cursuri speciale noi, precum
Istoria integrării europene şi Teoria relaţiilor
internaţionale şi a contribuit decisiv la înfiin
ţarea Facultăţii de Ştii nţe Politice a Univer

vărului istoric generaţii şi generaţii de studenţi,
deveniţi apoi profesori de istorie şi cercetători
ştiinţifici contemporaneişti. Istoricul Vasile
Vesa este autorul cărţii Relaţiile diplomatice din
tre România şi Franţa la începutul secolului XX,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, publicată
ulterior şi în limba franceză, într-o ediţie
revizuită, la Editura Academiei, Bucureşti,
1986, coautor la volumele Culegere de texte pen
tru istoria universală. Epoca modernă (1974),
1918 la români. Documentele Unirii (voi. VII,
1989) şi Conferinţa de la Yalta ( 1998), este coor
donator împreună cu praf. univ. dr. Vasile
Puşcaş al volumului Dezvoltare şi modernizare în
România interbelică (1988), coordonator împre
ună cu praf. univ. dr. George Cipăianu al volu
melor La presence franfaise en Roumanie pen
dant la Grand Gue"e (1997) şi La fin de la
Premiere Gue"e Mondiale et la nouveUe architec
ture geopolitique europeenne (2000), cărţi de
referinţă în istoriografia română.
Sub aspect structural, volumul aniversativ reu
ncşte 1 8 studii ştiinţifice, semnate de istorici

si tăţii dujcnc. De-ct l u n�ul întregii sale cariere.
profesorul Vasile Vesa a format în spiritul ade-
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clujeni, colegii şi discipolii profesorului univ.

obiectul studiului publicat de lector univ. dr.

dr. Vasile Vesa, studii grupate în cinci secţiuni.

Ghizela Cosma,

În prima secţiune, intitulată Personalităţi ale poli

ticii externe romllneşti,

istoricul Gheorghe Iancu

publică o importantă scrisoare a lui

Al.

cercetătorul

drd.

Ottmar

Traşcă se ocupă de atitudinea URSS faţă de
diferendul româna-maghiar din vara anului

1940,

Vaida

iar cercetătoarea drd. Marcela Vultur

Voevod către Iuliu Maniu despre acţiunea lui

Sălăgean se concentrează asupra proiectelor

Ionel Brătianu la Conferinţa de Pace de la Paris

marilor puteri privind viitoml Transilvaniei în

(1919),

ultimii

iar profesorul univ. dr. Marcel Ştirban

ani ai

celui de-al

Doilea

Război

întreprinde o analiză a concepţiei de politică exter

Mondial.
Secţiunea a IV-a,

România În Războiul

(1922-1926).
În secţiunea a 11-a, intitulată Naţionalitiiţi,
demografo şi confesiuni în Europa Central-Estică,

Rece, este ilustrată de

două studii remarcabile,

nă a lui 1. G. Duca, şeful diplomaţiei româneşti

în timpul guvernării liberale

primul denumit " Caricatură şi politică externă
"
în România , aparţinându-i lectorului drd.

prof. univ. dr. Csucsuja Istvân analizează ideile

Virgiliu Ţârău, celălalt, sugestiv intitulat "În
României: recomandările făcute

lui "Mocsâry Lajos despre naţiune şi naţional
"
ităţi , iar drd. Minerva Lovin descrie viziunea

Departamentului de Stat de Robert

românilor ardeleni despre America (1880-1920),

ministrul SUA la Bucureşti, la încheierea misi

căutarea

unii sale în România (februarie

considerată

drept "pământul făgăduinţei".
Cercetătorii Sorina Bolovan şi Ioan Bolovan evi

H. Thayer,

1958)", semnat

de lectorul drd. Liviu Ţârău.

denţiază iniţiativele româneşti "privind prob
lemele schimbului de populaţie în primii ani ai

Ultima, dar nu cea din urmă secţiune, sub
egida

celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1941) ",

România şi instituţiile internaţionale

grupează studii valoroase pe teme de o certă

preparatorul drd. Uihârt Tamâs abordează rolul

actualitate

Uniunii

Naţiunilor de prof. univ. dr. Ladislau Gyemant

Populare

Transilvaniei în anii

Maghiare

1944-1947,

în

chestiunea

precum

cel

consacrat

Ligii

iar lectorul drd.

(decanul Facultăţii de Studii Europene), cel

Ioan Marius Bucur relevă aspecte ale rezistenţei

publicat de cercetătorul dr. Ludovic Bâthory

anticomuniste a Bisericii Greco-Catolice.

sub titlul " Industria carboniferă din România şi
marea finanţă occidentală ( 1921-1929)", studi

În secţiunea a III-a, intitulată

politica central-europeană,
Alexandru

România În

ul lectorului drd. Adrian Ivan care analizează

cercetătorul dr.

Ghişa prezintă relaţiile

dintre

politicile agricole şi de mediu ale Comunităţii

(1958-1992)

România şi Republica Sovietică Ungară ca
"
"început de drum în crearea Micii Înţelegeri,

Europene

iar asistenta univ. drd. Crina Diaconu abor

ciator pentru integrarea europeană) focalizat

dează percepţiile româneşti, reflectate în presa

asupra unor "teme geopolitice privind extin
"
derea NATO în Europa Centrală .

vremii,

şi cel al profesorului

universitar dr. Vasile Puşcaş (azi ministru nego

privind

" cooperarea statelor din
Europa Centrală şi de Sud-Est pe fondul marii
"
crize economice interbelice , insistând asupra

Judicios structurat şi reunind studii de o certă
valoare ştiinţifică, acest volum constituie o
remarcabilă carte de vizită a catedrei clujene de
istorie contemporană.

Planului Tardieu.

" Femeile şi politica în
"
Europa Centrală în perioada interbelică fac

drd. Simion Costea
Cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane
"
" Gh. Şincai Targu-Mureş al Academiei Române
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Pr. prof. dr. Ilie Moldovan
,,Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate"

Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2001, 300 p.

Tipărită cu binecuvântarea 1. P .S.
Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului, editura Renaşterea din Cluj Napoca
pune la dispoziţia profesorilor de religie a
tinerilor de liceu şi nu numai, o nouă carte a pr.
praf. dr. Ilie Moldovan, intitulată "Adoles
cenţa, preludiu la poemul iubirii curate': lucrare
ce are în vedere aspecte din viaţa intimă a ele
vului de liceu în perspectiva educaţiei creştine
ortodoxe.
Cu o prefaţă semnată de I.P.S. Andrei,
Arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea îi vizează în
primul rând pe cei care vor constitui generaţia
de mâine a ţării: tinerii, supuşi astăzi la cele
mai mari provocări ale timpului modern şi din
ce în ce mai secularizat în care trăim. Toată
avalanşa unei aşa-zise "educaţii sexuale " pro
movată prin programe educative sau de o mass
media agresivă, este anihilată în volumul de
faţă de pr. praf. Ilie Moldovan, cu argumente
ştiinţifice, dar mai ales cu cele care se înte
meiază pe credinţa noastră ortodoxă şi pe
bunul simţ românesc.
Construită în forma unui dialog, viu, deschis
şi dinamic, fără prejudecăţi, adresându-se
elevilor şi deopotrivă părinţilor, pr. praf. Ilie
Moldovan răspunde temeinic şi convingător în
faţa ofensivei atât de concertate, îndreptată
asupra vieţii curate a unui tânăr.
" Trăim într-un timp - spune autorul - când
iubirea este detronată de pe piedestalul ei milenar,
alungată şi mutilată, discreditată şi batjocorită în
rândurile noii generaţii ". Pe această constatare
tristă dar adevărată, pr. Moldovan îşi propune
să zidească în sufletul şi inima celui ce o citeşte
noţiunea de ideal, de eroism în viaţa adoles
centului, căci fără idealuri iubirea nu-şi găseşte
resorturile existenţiale pe care este construită
viaţa.
Dacă ştiinţele moderne pun accent pe
nevoile exclusive ale trupului unui adolescent,
pe instinctele şi trebuinţele lui, cartea de faţă
prezintă viaţa tânărului în consonanţă cu inte
grarea lui nu în teorii evoluţioniste, freudiene,
ci într-o ordine divină, conformă cu legile
adânci ale existenţei, existenţă centrată "în
Hristos şi în Biserică".
Concepută ca un itincraru pascal, cartea este

parte, tema adolescenţei este tratată din punc
tul de vedere al vaii lui Dumnezeu, în raport cu
coroana creaţiei sale: omul. Este un itinerar
spiritual orientat după datele calendaristice
bisericeşti din cursul anului. Călătoria începe
cu prima săptămână a Postului Mare şi se ter
mină cu ziua Î nvierii Mântuitorului Iisus
Hristos. Iisus Hristos, devine călăuza pe tot
parcursul itinerarului spiritual al cărţii. Fiecare
zi, fiecare săptămână, fiecare patruzecime din
cursul anului, e un drum spre Inviere. Adoles
centul în acest drum este angajat la o luptă care
constă în păstrarea harului curăţiei, o luptă
îndreptată cum spune Sfântul Apostol Pavel
" împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui
veac, împotriva duhurilor răutăţii, răspândite în
văzduhuri " (Efes. 6, 12). Originea acestei lupte
stă în invidia celui rău. În lucrarea de surpare a
duhurilor rele apar antrenate şi alte acţiuni
subversive, dar adolescentul să nu uite că de
partea sa, se află Hristos, Maica Domnului,
sfinţii şi martirii. Alăturându-se lui Hristos pe
calea ce merge spre Î nviere, lupta şi efortul lui
se transformă în biruinţă.
Cartea este o călătorie spirituală, la care cei
dintâi chemaţi să se alăture sunt tinerii, podoa
ba cea mai de preţ a unui neam. Ei sunt astăzi
ţinta unor asalturi şi provocări din cele mai
imorale, la care foarte mulţi nu izbândesc şi
cad pradă falselor iluzii de libertate şi inde
pendenţă.
Lucrarea de faţă este un manual, nu alterna
tiv, ci obligatoriu pentru dascălii ce vor sta în
faţa elevilor, angajaţi în educarea şi modelarea
sufletelor şi inimilor lor, la întâlnirea cu
Hristos, modelul de viaţă al fiecărui tânăr.
Alternativa pe care o oferă Hristos, Fiul lui
Dumnezeu în toate timpurile, este izvorul vieţii
adevărate.
Tată, preot, profesor, duhovnic, iată câteva
mari calităţi care îl îndreptăţesc pe deplin pe
pr. Ilie Moldovan să abordeze unul din cele mai
delicate şi sensibile subiecte - adolescenţa - ca
stadiu decisiv în formarea şi educarea pentru o
viaţă curată a oricărui om. " Luaţi, seama, cu
"
grijă cum umblaţi (Efes. 5,15), parcă ar spune
şi pr. profesor Moldovan adresându-se ado

structurată pc trei pfirţi mari: Facerea, Profeţia,
Î n fiecare din această

lesce n ţilor

implinirea Profeţiei.

scsi:L.ând

la

acest

gravele

343

www.cimec.ro / www.mncr.ro

început

pericole la

de sec.

XXI ,

adresa vieţii lor.

Recenzii
vărului în Hristos. Una din seminţele adevăru
lui o reprezintă şi această carte scrisă cu
dragoste şi acrivie, cu elan duhovnicesc şi
responsabilitate maximă pentru toţi cei care o
vor citi şi se vor regăsi în ea.

Având vocaţia unui profet, a celui care de
multe ori deranjează minţi comode şi nepăsă
toare, mereu înconjurat şi iubit de tineri, pr.
prof. Ilie Moldovan în desele sale peregrinări
prin ţară, seamănă şi lasă în urmă, duhul ade-

Prof. Violeta Pătrunjel

Mihai Racoviţean
,,Alexandru Vaida Voievod între Memorand şi Trianon" (1892-1920)

Sibiu, 2000, 253 p.

prezentare biografică completă, menită sa-1
prezinte cu obiectivitate viaţa şi activitatea.
Autorul consideră că sunt mai multe cauze care
au dus la acest lucru: o parte a contemporanilor
săi nu au vrut să înţeleagă complicatul joc
politic al lui Vaida din perioada de până la
1918. Apoi, în România interbelică, înaltele
demnităţi Ia care a ajuns, au trezit invidii,
adversarii săi politici punând în discuţie credi
bilitatea sa de om politic. Unele dintre apre
cierile negative au survenit şi din cauza funcţiei
de prim-ministru din anii crizei economice,
timp în care s-a " implicat" în represiunea
grevelor muncitorilor, fapt parţial adevărat.
Retras după al doilea război mondial din
viaţa politică, anchetat de securitate, bătrân şi
bolnav, i s-a stabilit domiciliu forţat în Sibiu,
unde a şi murit.
În anii de după 1990 au putut fi date publici
tăţii scrisorile şi memoriile lui Vaida Voievod,
până în prezent apărând cinci volume, care
reconstituie aspecte din viaţa şi opera politică
a omului politic ardelean, mai puţin perioada
când s-a aflat la conducerea ţării în calitate de
prim-ministru sau de ministru. Importantă în
acest demers istoric de reconstituire, este şi
cartea istoricului Liviu Maior, "Alexandru
Vaida Voievod între Belvedere şi Versailles"
(însemnări, memorii, scrisori) apărută în 1 993.
Demersul istoricului Mihai Racoviţean, de a
întocmi o lucrare monografică a lui Alexandru
Vaida Voievod, este unul lăudabil şi prin
punerea în circuitul istoric a unor fonduri

Cunoscut ca istoric ce abordează istoria
modernă şi contemporană a României, şi de
această dată profesorul Mihai Racoviţean, sur
prinde o mare personalitate a istoriei noastre,
Alexandru Vaida Voievod. Aşa cum mărturi
seşte autorul prin lucrarea dedicată marelui om
politic se face un act de dreptate unei generaţii
de ziditori de ţară care după 1944, au fost
etichetaţi, ca trădători de neam, duşmani ai
poporului, politicieni burghezi reacţionari etc.
Regimul comunist stalinist s-a grăbit să-i
omoare, pe mulţi dintre ei Ia Sighet, Piteşti,
Canal sau în alte locuri, oameni de o mare
valoare naţională.
Volumul are în vedere o prezentare mana
grafică a vieţii şi activităţii politice a transil
văneanului Alexandru Vaida Voievod, una din
figurile de marcă ale mişcării naţionale
româneşti, într-o perioadă aflată sub semnul
unor mari frământări, dar punctată şi de
măreţe realizări pe plan naţional.
Cele trei decenii surprinse de autor, îl
încadrează pe Alexandru Vaida Voievod, într-o
perioadă de decizii şi hotărâri ale românilor
ardeleni, dar, şi pentru destinul ţării întregi
prin rolul importrant pe care l-a îndeplinit în
cei doi ani ai lucrărilor Conferinţei de Pace de
la Paris (1919-1920), care a confirmat pe plan
internaţional marele act istoric al poporului
român de la 1 Decembrie 1918.
Pus la index de istorigrafia comunistă,
ignorându-i-se activitatea politică de până la
1918, cât şi contribuţia sa Ia înfăptuirea Unirii,
Alexandru Vaida Voievod, nu s-a bucurat de o

documenatre inedite, date publicităţii.

Prnf. Violeta Pătrunjel
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Cronica activităţii

Centrul Eclesiastic de Documentare
"
" Mitropolit Nicolae Colan

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

CRONICA ACTMTĂŢII PE ANII 2000 - 2001

Acţiunea comemorativă "60 de ani de la
Dictatul de la Viena ·: Sf. Gheorghe, 20 august
2000

Participări la acţiuni ştiinţifice:

•

Anul 2000
• Evocarea istorică " 141 de ani de la Unirea
Principatelor Române': Sf. Gheorghe, 24 ianua
rie 2000, împreună cu Prefectura Judeţului
Covasna

• A 96-a Adunare
Generală a ASTREI,
Făgăraş, 8-10 septembrie 2000; Ioan Lăcătuşu,
" Majoritate şi minoritate-experienţă europeană şi
particularităţi ale zonei Covasna-Harghita ".

• Dezbaterea
" Integrarea europeană şi impli
caţii asupra zonei Covasna-Harghita ", Sf.
Gheorghe, 6 mai 2000, împreună cu Centrul
European de Studii Covasna- Harghita, mode
ratori Dragoş Şeuleanu şi Ioan Lăcătuşu

• Simpozionul Drepturile omului - Dimensiune
"
spirituală şi acţiune civică': Iaşi 22-24 septem
brie 2000; Claudiu Bădescu, Ioan Lăcătuşu
,,Aspecte ale conveţuirii interetnice în judeţele
Covasna şi Harghita ".

• Simpozionul
" Eminescu, viaţa şi activitatea.
Noi tehnici de recuperare a operei eminesciene ",
Sf. Gheorghe, 1 9-21 mai 2000, organizat de
Societatea de Ştiinţe Filologice din România,
filiala Covasna. Au participat: Alina Iancu,
Ioan Lăcătuşu.

• Simpozionul
ROMFEST 2000 - sau despre
rostul românilor la două mii de ani de la
Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
Bucureşti-Sibiu, 12-15 octombrie 2000; Violeta
Pătrunjel, Românii din din Covasna şi Harghita

Al treilea forum al ONG-urilor din judeţul
Covasan, Sf. Gheorghe, 24 noiembrie 2000,
organizat de Consiliul Judeţean Covasna şi
Fundaţia " Humaret " . Au participat: Ioan
Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel
•

Dezbaterea " Participarea românilor din
judeţul Covasna în structurile administraţiei
locale şi centrale': Sf. Gheorghe, 1 iulie 2000,
moderator Ioan Lăcătuşu. Manifestarea a
făcut parte din programul " Zilele Andrei
Şaguna ", ediţia a X-a.
•

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice
Românii
în sud-estul Transilvaniei. Istorie, cul
"
tură, civilizaţie ", ediţia a VI-a, 15-16 decembrie
2000, organizată de Muzeul Carpaţilor
Centrul
Eclesiastic
de
Răsăriteni,
Documentare Mitropolit Nicolae Colan şi
Centrul de Cultură Arcuş.
•

• Conferinţa internaţională Modelul românesc
"
de relaţii interetnice-Ultimii 1 O ani, următorii 1 O
ani ", Bucureşti 7-8 iulie, organizată de
Ambasada SUA la Bucureşti, USAID, Centrul
de resurse pentru activitate culturală, Centrul
de cercetare a relaţiilor interetnice şi Word
Learniing Office. Au participat: Ioan Lăcătuşu,
Maria Cobianu-Băcanu, cu lucrarea Marginali
zarea românilor din Covasna şi Harghita

Programul sesiunii

ISTORIE

Sesiunea ştiinţifică organizată în cadrul
Zilele
Miron Cristea': Topliţa, 17-20 iulie 2000;
"
Ioan Lăcătuşu, Comunităţi româneşti din

- Dr. Ioana Cristache Panait, cercetător,
Institutul de Istorie a Artei, Bucureşti
Plângerea lui Constantin Brcîr�coveanu fn

•

-

Covasna şi Hargh ita

Transilvania
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- Dr. Ioan Ranca Tg. Mureş, Targu Sfântu
Gheorghe din Trei Scaune în secolele XVII-XVIII

sociale despre românii de pe Valea Superioară a
Bistricioarei

- Ana Grama, cercetător, Muzeul ASTRA,
Sibiu
Personalităţi româneşti din sud-estul
Transilvaniei în secolul al XIX-lea

- Oana Dimitriu, bibliograf, Biblioteca Acade
miei Române, Bucureşti Fundaţia Cioflec

-

-

- Nicolae Moldovan, muzeograf, Muzeul
Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe - Personalităţi
de seamă ale judeţului Covasna

- Vasile Lechinţan,
arhivist, Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj - Scene din
viaţa cotidiană a românilor din fostele scaune
secuieşti în sec. XVII-XIX

- Costel Cristian Lazăr, praf. Liceul "0 . T.
1ăslăuanu" , Topliţa - Ungaria şi relaţiile inter
etnice din România în perioada interbelică

- Elena Mihu, muzeograf, Muzeul Judeţean de
Istorie Mureş, Maria Băilă, praf., Şcoala generală
"
"Varadi Joszef , Circularele episcopului Gherasim
Adamovici în arhivele bisericeşti din Sf. Gheorghe

- Brânduşe Roman, Dir. Liceul "Mihai Viteazu",
Sf. Gheorghe - Informaţii privind istoricul
Liceului " Mihai Viteazu " din Sf. Gheorghe

- Dorin 1. Rus, muzeograf, Muzeul Judeţean
de Istorie Tg. Mureş - Cronica lui Juhann Burger
cu privire la evenimentele din 1848 din Reghin

- Elena Muscă, muzeograf, Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă, Zalău - Avatarurile unei
familii de români din sud-estul Transilvaniei in
jurul anului 1940

- Marin Pop, muzeograf, Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă, Zalău - Aspecte ale campaniei
româneşti din 1918-1919. Schimbul de ostatici de
la Tiszefiired

- Constantin I. Stan, praf. Buzău - Împre
jurările instaurării guvernului prezidat de
Patriarhul Miron Cristea (februarie 1938)

- Rodica Porţeanu, Alexandru Porţeanu,
Bucureşti Publicaţii bilingve din România, în
perioada interbelică.

- Pr. Ioan Tamaş Vâlcele
ardelean după 1918

-

-

Statutul catolic

- Drd. Virgil Pană, muzeograf, Muzeul Judeţean
de Istorie Tg. Mureş - Biserica ortodoxă româ
nă şi cu/tele minoritare în România întregită

- Drd. Simion Costea, Institutul de cercetări
socio-umane Gheorghe Şincai Tg. Mureş, titlu
rezervat

- Dr. Traian Bosoancă, muzeograf, Muzeul
Judeţean de Istorie Tg. Mureş - Dr. Aurel Baciu
(1886-1953), luptătorpentru desăvârşirea unităţii
româneşti şi consolidarea statului naţional unitar
român

- Drd. Luminiţa Comea Sf. Gheorghe
corespondenţa familiei Ciofelc

-

Din

- Mihai Filimon, praf., Braşov: Domnul profe
sor Afloarei din Miercurea Ciuc (1909-1997)

- Cristina Dinu, arhivist, Arhivele Naţionale,
Bucureşti - Valoarea documentar-istorică a fon
dului personal " Dudu Ve/ieu " pentru activitatea
patriarhului Miron Cristea

- Ioan
Lăcătuşu,
Vasile
Lechinţan,
prof.Violeta Pătrunjel - Comunităţi româneşti
din Covasna şi Harghita. Sinteze monografice
ETNOGRAFIE

- prof. dr. Nicolae Bucur, critic de artă,
Miercurea Ciuc Personalitatea lui Octavian
Goga în viziunea lui Octavian Taslăuanu

- Dr. Valer Pop, Dir. Muzeul Judeţean de
Istorie Tg. Mureş - Evoluţia suprafeţelor agri
cole în comparaţie cu evoluţia demografică din

-

zona

- Nicu Vrabie, prof. Colegiul "Octavian Goga",

Miercurea Cim: - ASTRA în viaţa spirituală a
meleagurilor harghitcne

etnografică a Topliţei

- Victor

Munteanu,
,

muzeograf,

Muzeul

Etnografic al Moldove i laşi - O colecţie ardele
nească în patrimoniul Muzeului Etnografic al
Moldovei

- Dle !:tandru, prof., Colegiul Naţional " Mihai

Eminescu", Topliţa - Câteva aspecte istoricu-
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- Ioan Oancea, Institutul Român pentru
Drepurile Omului - Bucureşti, subiect rezervat

- Dr. prof. Nicolae Bucur, cnuc de artă,
Miercurea Ciuc - Variantele harghitene ale
"
poemului " Ciobanul care şi-a pierdut oile
- Drd. Dorel Mare, muzeograf, Muzeul
Etnografic, Topliţa - Civilizaţia tradiţională şi
continuitatea etnică

- Drd. Ioan Lăcătuşu, muzeograf, Centrul de
Documentare " Mitropolit Nicolae Colan", Sf.
Gheorghe - Evoluţii demografice în comunităţi
etnic-mixte din zona Covasna-Harghita (16991992)

- Zorel Suciu, muzeograf, Muzeul Etnografic,
Topliţa - Limbajul încrustărilor bâtelor
ciobăneşti din zona Topliţei

- Teodora Roşea, praf., Clu Napoca - Tineretul
şi Biserica

- Dumitru Stan, prof. Topliţa - Onomastica şi
toponimicele din Subcetate

- Alin Câmpean, prof., Topliţa - Aspecte ale
convieţuirii interetnice din judeţele Covasna şi
Harghita, oglindite în presa Locală

j

- Camelia Burgbele, muzeograf, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău - Receptarea
neagtivă a hotarului în satul tradiţional

Drd. Codrina Şandru, prof. Violeta
Pătrunjel, drd. Ioan Lăcătuşu - Centrul
European de Studii CovasnaHarghita, Obiective
şi priorităţi

- Olimpia Fărcaş, muzeograf, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău - Locuinţa
tradiţională spaţiu sacru. Loc de întemeiere şi
loc de trecere

Anul 2001
• Evocarea
" Unirea-n cuget şi simţiri ", Sf.
Gheorghe, 24 ianuarie 2001, organizată de
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, împreună cu
Prefectura Judeţului Covasna, Direcţia
Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale şi
Asociaţiile culturale româneşti; Ioan Lăcătuşu,
Cartea bisericească, factor de unitate naţională.

- Anca Bologa, muzeograf, Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă, Zalău Şezătoarea în satul
tradiţional sălăjean
-

- Dorina Drăgbici Moraru prof. Colegiul
Naţional Octavian Goga Miercurea Ciuc Locuinţa şi ocupaţiile Locuitorilor din Livezi.

• Dezbaterea Căsătoria etnic mixtă, între etnic
şi religios, Sf. Gheorghe, 14 martie 2001, mod
erator Lily Rain - Institutul de Sociologie al
Academiei Române Bucureşti

SOCIOWGIE
- Dr. Lilly Rain, cercetător, Institutul de
Sociologie al Academiei Române, Bucureşti Românism şi maghiarism în căsătoria bi-etnică
(in Covasna)

Dezbaterea Basarabia - o lacrimă însânger
ată, Sf. Gheorghe, 24 martie 2001, organizată
de Fundaţia Naţională Neamul Românesc
Filiala Covasna şi Direcţia Judeţeană Covasna
a Arhivelor Naţionale; Ioan Lăcătuşu,
Documente noi despre intelectuali covăsneni şi
Basarabia.
•

- Drd. Codrina Şandru, asistent univ.
Universitatea Transilvania Braşov - Reţele
sociale în comunităţi etnice
- Delia Gabriela Ferchiu, Colegiul Naţional
Octavian Goga Şomajul consideraţii teoretice
şi aspecte concrete din judeţul Harghita

• Conferinţa
Naţională a Ligii şi Fundaţiei
"
" Mareşa! Ioan Antonescu , Bucureşti, 31 martie
2001, organizată de Fundaţia Europeană
Drăgan; A participat Ioan Lăcătuşu.
• Simpzionul
internaţional interdisciplinar
Identitate, Alteritate, Multiculturalitate, Arad,
26-27 Aprilie 2001, organizat de Complexul
Muzeal Arad; Ioan Lăcătuşu, Aspecte ale dis
cursului şi comportamentului public faţă de alter

-

- Drd. Ioan Roman, Mirecurea Ciuc, Rolul
ONG-urilor în susţinerea intereselor comu
nităţilor româneşti din judeţele Covasna şi
Harghita
- Eugen Popescu,

preşedintele

Fundaţiei

Naţionale pentru Românii de Prctutim.lcni,
Bucu reşti - Romdnii din diaspora şi ţara

itate a

liderilor minorituţii " majoritare " din

Covasna şi Harghita.
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• Dezbaterea Relaţiile interetnice şi integrarea
europeană, Sf. Gheorghe, 9 mai 2001, cu prile
jul Zilei Europei, împreună cu Centrul
European de Studii Covasna-Harghita. Dezba
terea a fost moderată de prof. univ. dr. Ioan
Ciurea din Germania.

Program

Deschiderea Sesiunii
Cuvinte de salut:
Ing. Horia Grama, prefectul judeţului
Covasna
Av. Adrian Vlad Căşuneanu, deputat de
Covasna în Parlamentul României
Dr. Petre Roman, director Institutul de
Tracologie din Bucureşti
Drd. Mihail Gorgoi, Ministerul Culturii şi
Cultelor
Eugen Popescu, Ministerul Informaţiilor
Publice
Dr. Gheorghe Tatu, preşedintele Despărţă
mântului ASTRA Covasna-Harghita
din partea organizatorilor:
Dr. Valeriu Cavruc, directorul Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni
Drd. Ioan Lăcătuşu, directorul Centrului
Eclesiastic de Documentare " Mitropolit
Nicolae Colan"
Prof. Petre Străchinaru, directorul
Centrului de Cultură Arcuş

• Simpozionul Holocaust în România? Bucu
reşti, 14-15 iunie 2001, organizat de Uniunea
Naţională Vatra Românească; Violeta Pătrunjel,
Aspecte ale deznaţionalizării românilor din
fostele scaune secuieşti în istorie şi contempo
ranietate.

• Sesiunea ştiinţifică naţională Conservarea
integrală a patrimoniului cultura� Arcuş, 26-30
iunie 2001, organizată de Ministerul Culturii şi
Cultelor; Ioan Lăcătuşu, Catedrala Ortodoxă din
Sf. Gheorghe - un monument de arhitectură ce-şi
aşteaptă recunoaşterea.

• Schimb de experienţă Priorităţi ale asociaţii/ar
cultural-creştine, Casa memorială Romulus
Cioflec, Araci, 30 iunie 2001, cu participarea
Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna " , Sf.
Gheorghe şi Asociaţiei romano-catolicilor
"Dumitru Mărtinaş" , Bacău

Lucrări în PLEN:
1. dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni; drd. Mihail Gorgoi, Ministerul
Muzeul Carpaţilor
Culturii şi Cultelor
Răsăriteni la cinci ani de la înfiinţare

• Dezbaterea Societatea civică românească din
judeţele Covasna şi Harghita în actualul context
socio-politic, Sf. Gheorghe, 3 iulie 2001; mode
rator Ioan Lăcătuşu

-

2. dr. Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei, Brăila; dr.
Viorica Crişan, Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei, Cluj Napoca; Cristina Popescu,
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
- Cetatea dacică Covasna - Valea Zânelor, cam
pania arheologică din anul 2001

• Sesiunea ştiinţifică din cadrul Zilelor Miron
Cristea, Topliţa, 20-21 iulie 2001, organizată de
Muzeul Etnografic, Fundaţia Miron Cristea şi
Primăria Topliţa; Ioan Lăcătuşu, Comunităţi
româneşti din zona Topliţei.

3. Constantin Pătraşcu, Ala Movileanu,
Muzeul Satului, Bucureşti - Organizarea unui
Muzeu Românesc al Oieritului la Covasna.
Argument istorica-etnografic

A 97-a Adunare Generală a Asociaţiunii
ASTRA, Constanta, 21-23 septembrie 2001;
Ioan Lăcătuşu, Activitatea ASTRE/ în medii
multietnice.
•

4. dr. Dragomir Popovici, Muzeul Naţional de
Pozitivism şi
Istorie a României, Bucureşti
marxism în istoriografia arheologiei preistoriei
româneşti

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice
Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie.
Cultură. Civilizaţie, Sf. Gheorghe, 23-25 noiem
brie 2001, organizată de către Muzeul Carpaţilor
Răsărileni Centrul Eclesiastic de Documentare

-

•

5 . col. dr. Mircea Dogaru, Editura Militară
Bucureşti - Convieţuirea românilor şi a :.·ecuilor

,

Mitropolit Nicolae Colan şi Centrul de Cultură
Arcuş, cu sprijinul Direcţiei pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Covasna

în sud-estul Transilvaniei

6. drd. Anton Coşa, muzeograf, Muzeul de
Bacău - Românii din sud-estul

Istorie
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Transilvaniei în sec. XIII-XV
Secţiunea ISTORIE

proiect de cercetare interdisciplinară
Secţiunea ARHEOLOGIE

Tema: "Comunităţi romano-catolice româ
neşti în Carpaţii Răsăriteni" (organizată în
colaborare cu Asociaţia Romana-Catolicilor
"
" Dumitru Mărtinaş )

1. drd. Marius Ciută, Universitatea " 1 Decem
brie" , Alba Iulia - Neolitizarea Europei de sud
est. O perspectivă nord-dunăreană
2. dr. Adriana Radu, Muzeul Judeţean Reşiţa,
Reşiţa - Ceramica pictată în complexul cultural
Sălcuţa Bobanj Hum

Prezentarea volumelor:
" Comunitatea românească din Valea
Timocului Bulgăresc': de Monica Budiş, prezin
tă Daniela Soroş.
" Drama maghiarizării românilor din Covasna
şi Harghita ·: de Maria Cobianu-Băcanu, pre
zintă Ioan Lăcătuşu

3. dr. Valeriu Cavruc, Dan Buzea, Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; prof.
univ. dr. Gheorghe Lazarovici, Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca
Campania arheologică din anul 2001, de la
Păuleni, jud Harghita

1 . Monsenior Dumitru Gabor, Episcopia
Romana-Catolică Iaşi - titlu rezeiVat

4. dr. Gheorghe Dumitroaia, Complexul
Judeţean Muzeal Neamţ, Piatra Neamţ Cercetări arheologice de la Siliştea, jud Bacău

2. prof. Vilică Munteanu, Direcţia Judeţeană
Bacău a Arhivelor Naţionale - Convieţuirea creşti
ni/ar ortodocşi şi catolici în Moldova Centrală

5. prof. univ.dr. Petre Roman, Institutul Român
de Tracologie - Bucureşti - Titlu rezervat.

3. prof. dr. Dumitru Zaharia, Bacău - Episcopia
Catolică Bacău, îndrumătoarea şi supraveghe
toare a catolicilor din Transilvania de Est, în sec.
al XVII-leC! şi prima jumătate a sec. al XVIII-lea

6. dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe -Aşezarea culturii
Noua Zoltan, jud. Covasna

4. Gheorghe Bejan, preşedintele Asociaţiei
Romana-Catolicilor " Dumitru Mărtinaş"
Autoritatea statului român în problema catoli
cilor din Moldova

7. dr. Georgeta El Susi, Institutul Român de
Tracologie, Reşiţa - Fauna din aşezerea culturii
Noua Zoltan, jud. Covasna
8. dr. Szekely Zsolt, Institutul Român de
Tracologie, Sfântu Gheorghe - Noi descoperiri
arheologice din epoca bronzului târziu, de la
Cemat, jud. Covasna

5. drd. Anton Coşa, Muzeul de Istorie Bacău Problema identităţii catolicilor din Moldova
6. arhivist Vasile Lechinţan, Direcţia Judeţea
nă Cluj a Arhivelor Naţionale - Emigrări ale
românilor din scaunele secuieşti în ţinutul
Bacăului

9. Cristina Popescu, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe - Ateliere de olar
din Transilvnania, în secolele /. a. Chr /. p. Chr

7. prof. Lazăr Costel, Liceul " O.C. Taslăuanu"
Topliţa - Aspecte privind politica revizionistă a
Ungariei în perioada interbelică (cu referire la
problema ceangăilor)

10. dr. Viorica Crişan, dr. Zoia Maxim, Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj
Napoca; Cristina Popescu, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe Cercetări arheo
logice de la Jigodin, jud. Harghita, din anul 2000
-

8. prof. Violeta Pătrunjel, Centrul Eclesiastic
de Documentare " Mitropolit Nicolae Colan " Dr. Gheorghe 0/teanu din Gennania - un mod
de implicare a românilor din diasporă în dezba
terile referitoare la catolicii din Moldova
9. drd. Ioan

Lăcăluşu, Centrul

Documentare

Eclesiastic

1 1 . Dan Buzea, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
Sfântu Gheorghe - Şantierul arheologic de sal
vare, Olteni - Cariera de nisip, jud Covasna

de

12.

"Mitropolit Nicolae Colan"
Etnie şi confesiune la catolicii din Moldova - un

drd. Doina Ciobanu, Muzeul Judeţean

Buzău
sării în

Probleme generale privind e:cploatarea
!.paţiul Carpatu-Dun.ărean în mileniul /
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oglindire în presa locală şi centrală, Sf.
Gheorghe, 3 decembrie 2001, cu participarea
studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Econo
mice - Secţia Sociologie, Universitatea Transil
vania Braşov; conferenţiari: drd. Codrina
Şandru, prof. Violeta Pătrunjel, drd. Ioan
Lăcătuşu

13. Radu Ştefănescu, Muzeul Judeţean de
Istorie Braşov - Propunere privind integrarea în
circuitul turistic muzeal a laturii de sud-est a
cetăţii medievale Braşov
Secţiunea ETNOGRAFIE
1. dr. Ligia Fulga, Muzeul de Etnografie
Braşov - Influenţa oraşului Braşov în sud-estul
Transilvaniei

• Sesiunea
de
comunicări
ştiinţifice
Patrimoniul eclezial-patrimoniul cultura,
Bucureşti,
decembrie 2001, organizată de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Patriarhia
Română; Ioan Lăcătuşu, Aspecte specifice ale
protecţiei patrimoniului eclazial în Episcopia
Covasnei şi Harghitei.

4

2. Nicolae Moldovan, Sfântu Gheorghe - Magie,
vrăjitorie, superstiţii pe meleaguri covăsnene
3. Zorel Suciu, Muzeul etnografic Topliţa Sociologie pastorală. Copilu� subiect al transfor
mării tradiţiei pastorale

Editarea de lucrări şi publicaţii: 2000-2001

4.

• Angustia 5/2000 şi Angustia 6!2001, anuarul
Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului
Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae
Colan, redactori responsabili: Valeriu Cavruc,
Ioan Lăcătuşu; secretari de redacţie: Alina
Iancu, Violeta Pătrunjel, Attila Bato, Ivan
Suciu, Dan Buzea.

dr. Nicolae 1. Bucur, Grupul Şcolar Econo
mic "Johannes Kajoni" , Miercurea Ciuc

5. drd. Dorel Mare, Muzeul etnografic Topliţa
- Păstoritul din Carpaţii Răsăriteni. Privire
antropologică
6. Adriana Bota, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
Sfântu Gheorghe - Ocupaţiile tradiţionale ale
voineştenilor

• Repertoriul arheologic al judeţului Harghita,
redactor Valeriu Cavruc, Editura Carpaţii
Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 2000

7. dr. Constantin Catrina, Universitatea
"Transilvania" , Facultatea de Muzică, Braşov 
Cântece şi obiceiuri pastorale în Transilvania.
Circulaţie şi stratificare

• Aurel Mare - Contribuţii la istoria judeţului
Harghita - volum de studii şi documente alcă
tuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan
Lăcătuşu,
Editura
Eurocarpatica,
Sf.
Gheorghe, 2000

8. prof. Dorin Drăghici Moraru, Colegiul
Naţional " Octavian Goga", Miercurea-Ciuc Locuinţa tradiţională românească în satul
Livezi, judeţul Harghita

• Familia etnic mixtă. Judeţul Covasna, de Lily
Rain, apărută în colecţia Interferenţe (coordo
nată de Ioan Lăcătuşu), Editura Arcuş, 200 1

9. Felicia Diculescu, Institutul de Etnografie şi
Folclor " Constantin Brăiloiu " , Bucureşti
Cântecul popular în zona Buzăului Ardelean

• Grai Românesc nr. 5-12, Foaie de spirituali
tate ortodoxă a Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei şi Harghitei, redactor-şef Ioan
Lăcătuşu, secretar de redacţie, Violeta
Pătrunjel

-

• Simpozionul
Rolul Bisericii în înfăptuirea
Marii Uniri, Sf. Gheorghe, 30 noiembrie 2001,
organizat împreună cu Prefectura Judeţului
Covasna; Ioan Lăcătuşu, Patriarhul Miron
Cristea şi Marea Unire.

Oituzul- nr. 90-105, Foaie de cuget şi simţire
românească(apare lunar în cuprinsul cotidia
nului Cuvântul nou), editată împreună cu Liga
•

Simpozionul Semnificaţia Marii Uniri, C.en
trul Cultural Miron Cristea, M. Ciuc, 1 Decem
brie 2001, moderator Cristina Popoescu
•

cultural-creştină Andrei Şaguna, redactor Ioan
Lăcătuşu
Predania- nr. 3-14,
Foaie de atitudine
creştin-ortodoxă (apare lunar în cuprinsul
cotidianului Cuvântul nou ) editată împreună
•

•

Masa rotundă Aspecte

actuale ale conveţUirii

,

interetnice din judeţele Covasna şi Harghita -
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fie la liderii " minorităţii majoritare " din Covasna
şi Harghita, Interferenţe etno-culturale româna
maghiare în sud-estul Transilvaniei, Omisiunile
monografii/ar maghiare despre judeţul Covasna,
Un ghid care omite şi dezinformează asupra
românilor din Harghita, Consideraţii privind
monografia comunei Breţcu, Composesoratele
de pădure din judetele Covasna şi Harghita.
Implicaţii ale aplicării Legii nr. I/200, în volumul
Spiritualitate românească şi conveţuire
interetnică în Covasna şi Harghita, în curs de
tipărire la Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe

cu Liga Tineretului Creştin Ortodox Român,
Filiala Sf. Gheorghe, redactor Violeta
Pătrunjel
• Info Eurocarpatica, Buletin informativ editat
de Centrul European de Studii Covasna
Harghita, nr. 1-3, redactori responsabili, Ioan
Lăcătuşu şi Violeta Pătrunjel

• Ioan
Lăcătuşu, Reromânizarea populaţiei
româneşti maghiarizate din fostele scaune
secuieşti. Incercări de evaluare a unui proiect
interbelic, în Angustia nr. 5/2000

Ioan Lăcătuşu, Dimensiuni ale procesului de
asimilare şi deznaţionalizare a românilor din
judeţul Covasna, în Angustia 6/2001
•

Ioan Lăcătuşu, Aspecte ale evoluţiei structurii
etnice şi confesionale în zona Covasna-Harghita
şi semnificaţiile lor geopolitice, în Angustia nr.
5/2000
•

Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Sema
tismul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, în Angustia nr.6/2001
•

Ioan Lăcătuşu, Galina Cavruc, Cronica
actvităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni si a
Centrului Eclesiastic de Documentare Mitropolit
Nicolae Colan pe anu/ 1999.
•

Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica
activităţii Centrului Eclesiastic de Documentare
şi a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, pe anii 200200I, în Angustia nr 6/2001
•

Ioan Lăcătuşu, Elie Miron Cristea- autorul
celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai
Eminescu, în Ideea de Eminescu, Sf. Gheorghe,
2000
•

Pregătirea pentru tipar a următoarelor
lucrări: Românii din Covasna şi Harghita.
Istorie. Biserică. Scoală. Cultură. Lucrare elabo
rată cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a
P.S. Ioan Selejan, de un colectiv de autori,
având coordonatori pe Ioan Lăcătuşu, Vasile
Lechinţan şi Violeta Pătrunjel; Spiritualitate
românească şi convieţuire interetnică în Covasna
şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu; Covasna sub trei
administraţii, de Violeta Pătrunjel; Studii teo
logice, de Gheorghe Răţulea; Buletinul Ligii
cultural-creştine Andrei Şaguna nr. 2/200, redac
tor responsabil Ioan Lăcătuşu
•

• Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Vasile
Lechinţan, Parohia ortodoxă Dobolii de Jos, în
Grai românesc, nr. 4(8)/2000

• Violeta Pătrunjel, T
ransilvania şi scenariile
politice în anii instaurării comunismului în
România. Parlicularităţi în judeţul Covasna, în
Angustia nr. 5/2000

Alina Iancu, Publicistica lui Eminescu, în
Ideea de Eminescu, Sf. Gheorghe, 2000
•

• Publicarea unor articole de specialitate în
Altheea, supliment de cultură editat în cuprin
sul cotidianului Adevărul Harghitei, de
Asociaţia culturală cu acelaşi nume.

Ioan Lăcătuşu, Postfaţă, Cartea satului Valea
Mare, de Ioan 1. Răchiţan, Bucureşti, 2001
•

• Ioan Lăcătuşu, File de
istorie bisericească
ortodoxă în Sfântu Gheorghe, Prima şcoală
românească din Sf Gheorghe, Publicistica
românească din Covasna şi Harghita, Teatru
românesc din estul Transilvaniei, O prietenie în
spiritul ecumenismului. Mitropolitul Nicolae
Colan şi Episcopul Vaşarhely Janos, Un episcop
pentru mileniu trei- P.S. Ioan Selejan,
Comunicare interculturală şi manipulare în arcul

Expoziţii temporare la Muzeul Spiritualităţii
Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sf.
Gheorghe
• Permanenţa ideii de unitate la români, organi
zată cu sprijinul Direcţiei Judeţene Covasna a
Arhivelor Naţionale, 24 ianuarie 2000.
Obiecte liturgice ortodoxe din Eparhia
Covasnei şi Harghitei, 21 februarie 2000
Sfdntul Gheurghe în imaginarul ortodox, 23
•

•

intracarpatic, Dimensiuni ale "autoguvemării " şi

aprilie 2000

autunomiei locale, Viseurs şi comportament puh-
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• Clujeni ai secolului XX Dicţionar esenţial,
volum colectiv, Cluj-Napoca, 2000
• T
ulgheş, de Ilie Şandru, Sibiu, 2000
• Poeme, de Ionel Simota, Miercurea Ciuc,
2000
• Alexandru V
aida Voevod între Memorandum şi
Trianon (1892-1920), de Mihai Racoviţan,
Sibiu,2000
• Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate,
de pr. praf. dr. Ilie Moldovan, Cluj-Napoca,
2001
• Familia etnic-mixtă. Judeţul Covasna, de Lily
Rain, Sf. Gheorghe, 2001
• De veghe la izvoare, de Nicolae Bucur,
Editura Eurocarparica, Sf. Gheorghe, 2001
• Exercuţiu de suferinţă, de Valeria Căliman,
Bucureşti, 2001
• Românii din
Timocul bulgăresc, Editura
Militară, Bucureşti, 2001

• Protopopul Aurel Nistor, (la Casa memorială
Romulus Cioflec din Araci), 6 decembrie 2000
• Noi
descoperiri arheologice în sud-estul
Transilvaniei, 6 decembrie 200
• Expoziţia de icoane pictate de Anca Pop şi
Rodica Pojar de la Muzeul de Istorie şi Artă din
Zalău, 6 decembrie 2000, împreună cu Centrul
de Cultură Arcuş
• Viaţa
cotidiană românească din judeţul
Covasna la începutul sec. XX, 23 aprilie 2001
• Autori şi cărţi româneşti din judeţele Covasna
şi Harghita, 30 iunie 2001
• Expoziţie de promoţie a elevei Alina Stroe,
absolventă a Liceului de Arte din Sf.
Gheorghe, 30 iunie 2001
• Expoziţia inaugurală a Centrului Cultural
Miron Cristea Idealul Unităţii Naţionale şi 1
Decembrie, Miercurea Ciuc, 1 Decembrie 2001,
organizată de Episcopia Ortodoxă a Covasnei
şi Harghitei şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
• Nicolae Colan-Crâmpeie de viaţă (la Casa
Memorială Romulus Cioflec din Araci), 6
decembrie 2001

Muzeografii Centrului şi ai Muzeului au
mai participat Ia următoarele activităţi diverse:
- marcarea a 2000 de ani de creştinism, în
cadrul proiectului "2000 de ani de creştinism Ortodoxie şi Ecumenism în arcul intracarpatic" .
- cercetarea etnografică a zonei Covasna
Comandău, împreună cu Centrul pentru
Perfecţionarea Cadrelor din Ministerul
Culturii şi Cultelor, iulie 2001
- achiziţionarea de noi obiecte pentru fon
durile şi colecţiile muzeului şi a centrului
- continuarea preocupărilor privind cerc
etarea fondului documentar şi îmbogăţirea
acestuia cu noi documente şi cărţi.
- îmbunătăţirea dotării cu calculatoare,
organizate într-o reţea şi racordarea la
Internet.
- participarea la activităţile din cadrul
proiectului ACRA derulat de către Secretaria
tului de Stat pentru Culte, având ca temă
,,Diversitatea culturală şi confesională în format
standardizat pentru evidenţa patrimoniului cul
telor religioase din România " .
- organizarea împreună cu Centrul European
de Studii Covasna-Harghita,
Fundaţia
Naţională pentru Românii de Pretutindeni şi
ASTRA, cu sprijinul Departamentului pentru
Românii de Pretutindeni din cadrul Ministe
rului Informaţiilor Publice, a UniversitAtii de

Lansări de carte
• Repertoriul arheologic al judeţului Harghita,
redactor Valeriu Cavruc, Editura Carpaţii
Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 2000
• Dacii în estul Transilvaniei, de Viorica Crişan,
Editura Carpaţii Răsăriteni, Sf. Gheorghe,
2000
• Zbor între milenii, de Ioan Ciurea, Editura
Orientul Latin, Braşov, 2000
• Reflexii,
de
Nicu Vrabie, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2000
• Biserica
"Sf Gheorghe " din Întorsura
Buzăului, de Ioana Cristache- Panait, Editura
Arcuş, 2000
de Valentina Oglindă,
• Păstorind Mioriţa,
Chişinău, 2000
• Drama maghiarizării românilor din Covasna şi
Harghita, de Maria Cobianu-Băcanu, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2000
• Enciclopedia valorilor reprimate- Războiul
împotriva culturii române, coordonatori: Ilie
Bădescu, Mihai Ungheanu, Bucureşti, 2000
• Catolicii din Moldova- Universul culturii popu
lare, de Ion H. Ciubotaru, Iaşi, 2000
• Originea ceangăilor din Moldova, de Dumitru
Mărtinaş ( reeditare ), Racău, 2000
•

Românii din secuime $i răscoala lui Horea,
Ranca, Tg. M urcş, 2000

Vară "Izvorul Murcşulul", ediţia a III-a, în
perioada 1 4-20 august 2000, cu tema: Integrare
Europeanli. şi Identitate Noţionalii , şi ediţia a IV-a,
12-20 august 200 1 , cu tema Rom4nii şi inte
grarea euroatlatltlcă, Ia care au participat 150

de

Ioan
•

Mihai Viteazul în documente inedite,

de Vasile

Olteanu
•

Junii şi troiţelc lor În Schei, de

Vasile Olteanu
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de tineri din ţară şi românitatea apropiată şi
peste 50 de conferenţiari - personalităţi de
marcă a culturii şi spiritualităţii româneşti- în
rândul cărora la loc de cinste s-au aflat: Prea
Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României,
şi P.S. Ioan Episcopul Covasnei şi Harghitei,
care s-a implicat direct şi eficient în organi
zarea şi desfăşurarea întregii acţiuni. Marţi, 15
august cursanţii şi conferenţiarii au participat
la sfânta Liturghie Arhierească, prilejuită de
sfinţirea Mânăstirii şi hramul acesteia, oficiată
de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
împreună cu un impresionat sobor de ierarhi şi
preoţi ortodocşi.
- împreună cu Liga Tineretului Creştin
Ortodox Român, Filiala Sf. Gheorghe, s-a
organizat Festivalul duhovnicesc FILOCALIA
(perioada Postului Mare 2000) , în cadrul căruia
au avut loc conferinţe susţinute de P.S. Ioan
Selejan " Ţara lui Iisus ", pr. prof. dr. Ilie
Moldovan ,.Avortul rana de moarte a iubirii ",
arhimandrit Teofil Părăianu " Necesitatea şi
măsura credinţei ", Pr. Antim David, stareţul
mănăstirii Jacul Românesc, " Biserica demo
craţia şi tineretul ", Pr. Ioan Tamaş "Oameni şi
demoni ", precum şi vizionări de casete video cu
tematică religioasă cu mari duhovnici ai spiri
tualităţii noastre ortodoxe, părinţii arhiman
driţi Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc şi Ioanichie
Bălan.
- sprijinirea asociaţiilor cultural-creştine
româneşti din zonă pentru organizarea unor
manifestări devenite tradiţionale: Zilele Sf
Gheorghe; Zilele Andrei Şaguna; Zilele Miron
Cristea; Zilele Nicolae Colan.
- organizarea împreună cu Liga Tineretului
Creştin Ortodox Român - Sf. Gheorghe a unei
zile comemorative prilejuite de cei şapte ani de la
trecerea la cele veşnice a celui mai mare teolog
român Pr. Dumitru Stăniloae: slujba parastasu
lui, scurtă evocare despre viaţa sa şi vizionarea
unui film realizat de Fundaţia Anastasia cu pr.
Stăniloae.
- efectuarea de pelerinaje la parohii de pe
teritoriul Eparhiei Covasnei şi Harghitei, la
hramurile mânăstirilor şi bisericilor, cât şi la
mânăstiri din întreaga ţară.
- prezentarea istoricului parohiilor în presa
bisericească şi laică; marcarea împlinirii unui
număr de ani de la zidire sau rezidirea unor
biserici ortodoxe din eparhie (400 de ani la
Odorhei, 100 de ani la Băţanii Mari şi Micfalău
etc) şi a unor personalităţi culturale locale

- implicarea în revitalizarea tradiţiilor
româneşti în comunităţile locale (organizarea
împreună cu asociaţiile culturale şi cu primări
ile locale a unor manifestări precum: Nedeia
Sânpetrului şi Festivalul de colinde şi obiceiuri
Crăciunul la români, la Sf. Gheorghe; Festiva
lul Mioriţa , la Topliţa; Sântilia, la Covasna,
Zăbala, Breţcu, Poiana Sărată; Ciobănaşul şi
Festivalul Ouălor roşii de Paşte, la Intorsura
Buzăului; Zilele localităţilor Tulgheş, Corbu,
Subcetate, Voşlobeni ş.a.
- participarea în calitate de organizatori sau
coorganizatori a unor manifestări ştiinţifice şi
cultural- artistice ce au avut loc cu ocazia unor
evenimente care au marcat istoria naţională a
României: 24 Ianuarie, 1 Decembrie, Ziua
Eroilor, Ziua Drapelului Naţional ş.a.
- sprijinirea înfiinţării a unor noi organizaţii
nonguvernamentale: Asociaţia Cultural Stiinţi
fică Carpaţii Răsăriteni, Asociaţia Pedagogilor
români din judeţul Covasna, Asociaţia Corală
Ortodoxia Sf Gheorghe, (şi a imprimării unei
casete audio cuprinzând colinde şi cântece
bizantine Slobozâ-ne gazdă-n casă)
- implicarea în perfecţionarea învăţământu
lui religios, atragerea tineretului la acţiuni cu
tematică moral-religioasă şi naţională; organi
zarea de vizite şi ţinerea unor lecţii de religie
şi istorie la Centrul Eclesiastic de Documen
tare " Mitropolit Nicolae Colan " şi la Muzeul
Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala din
Sf. Gheorghe.
- fotografierea şi filmarea patrimoniului cul
tural-religios românesc din eparhie, în vederea
realizării unui CD privind cultura şi spirituali
tatea românilor din sud-estul Transilvaniei.
- participarea la activităţile Consiliilor
Judeţene Covasna şi Harghita a Cultului
Eroilor (implicarea în finalizarea, dezvelirea şi
sfinţirea monumentului eroilor jandarmi din
Aita Mare, participarea la ceremoniile dedi
cate zilei eroilor de la Topliţa, Sf. Gheorghe,
Miercurea Ciuc, Covasna, Sita Buzăului ş.a.,
publicarea unor articole în revista Cultul
Eroilor, participarea la şedinţele Comisiei
judeţene de heraldică.
- Ridicarea Crucii Memoriale pe locul fostei
bisericii ortodoxe din Vârghiş, jud. Covasna,
dărmată în toamna anului 1940.
- întocmirea unor Scrisori deschise, Apeluri,
Memorii, adresate de către societatea civilă
românească Parlamentului, Preşedintelui şi
Guvernului României; organizarea audienţei

(Nicolae Moldovan, Aurel Hulpoi, Radu

reprezentanţilor societăţii civile la Preşedintele
României Ioan Iliescu (26 martie2001); împli-

Oclavian

Tomuş)
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carea în desfăşurarea vizitelor informative şi
participarea la dialog cu următorii demnitari
de stat aflaţi în, cele două judeţe: Valer
Domeanu- preşedintele Camerei Deputaţilor,
Vasile Sebastian Dâncu- Ministru Informaţiilor
Publice,
Răzvan
Theodorescu-Ministru
Culturii şi Cultelor, Ecaterina Andronescu Ministru Educaţiei şi Cercetării, Ion Iliescu preşedintele României, Adrian Năstase - Prim
Ministru Guvernului Român.
- redactarea de articole şi studii apărute în
presa bisericească şi laică, locală, regională şi
centrală;
- susţinerea unor conferinţe şi interviuri la
radio, televiziune şi presa scrisă, locală şi cen
trală;
- sprijinirea cercetărilor în vederea elabo
rării unor lucrări de licenţă, masterat şi docto
rat, din domeniul ştiinţelor socio-umane cu
tematică din arealul sud-est transilvan;
- monitorizarea presei locale şi redactarea
unor replici la articole sau monografii care
prezentau denaturat istoria românilor- împre
ună cu Centrul European de Studii Covasna
Harghita, pe baza unui proiect finanţat de
Ministerul Informaţiilor Publice.
- întocmirea de recenzii şi prezentări de
lucrări privind istoria, cultura şi spiritualitatea
românească din sud-estul Transilvaniei.
- stabilirea şi întreţinerea unor legături cu
românii din românitatea apropiată şi diasporă,
implicarea unor personalităţi româneşti de
peste hotare în problematica păstrării iden
tităţii naţionale a românilor din Covasna şi
Harghita.
- implicarea în pregătirea şi desfăşurarea
mitingului de protest al românilor, organizat de
societatea civilă în ziua de 13 aprilie 2000 la
Sf. Gheorghe, pentru afirmarea demnităţii
naţionale, asigurarea unor drepturi egale a
românilor cu maghiarii şi instaurarea unui cli
mat de respect reciproc, înţelegere şi bună con
vieţuire.

- participarea la lucrările Adunării Naţionale
Bisericeşti, Adunării Eparhiale a Episcopiei
Covasnei şi Harghitei, şedinţele unor Comisii
de specialitate de la nivelul judeţului, ale
Consiliului ştiinţific al Muzeului Carpaţilor
Răsăriteni; la acţiunile Centrului European de
Studii Covasna-Harghita şi ale Editurii
Eurocarpatica (în conducerea cărora se află) şi
a celorlalte asociaţii cultural-creştine din zonă ;
- finalizarea demersurilor pe lângă Consiliul
local Sf. Gheorghe de obţinere a unui teren de
2200 mp în vederea construirii unei noi biserici
ortodoxe în municipiul de rqedinţă a judeţului
Covasna şi obţinerea Certificatului de urba
nism necesar începerii lucrărilor de proiectare
şi de investiţii.
- întocmirea documentaţiei pentru proiec
tul Hotărârii de Guvern privind trecerea din
proprietatea Consiliului Local Sf. Gheorghe în
cea a Ministerului Culturii, respectiv a
Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, a imobilului
din str. Varodi Joszef nr 38 din Sf. Gheorghe, în
vederea amenajării punctului muzeal ,,Prima
Şcoală românească din Sf Gheorghe" şi a
proiectului Hotărârii de Guvern privind
atribuirea clădirii din str. Gabor Aran nr. 16
din Sf. Gheorghe ca sediu Muzeului Carpaţilor
Răsăriteni.
- întâlnirea cu redacţia revistei de cultură
Transilvania, din Sibiu, condusă de scritorul
Mircea Tomuş (la Casa Memorială Romulus
Cioflec, iunie 2001)
- organizarea unei vizite documentare a
redacţiei publicaţiei săptămânale Formula As,
condusă de scriitoarea Sânziana Pop (în urma
căreia au apărut reportaje despre biserici,
instituţii de cultură şi obiective turistice, inter
viuri cu PS Ioan Selejan, dr. Valeriu Cavruc,
drd. Ioan Lăcătuşu, iulie 2001)
- participarea personalului de specialitate a
Muzeului şi a Centrului la cursurile de per
fecţionare profesională organizate de către
Ministerul Culturii şi Cultelor.
Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel
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