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ANGVSTIA, 8, 2004, Istorie, pag. 1 1 - 18 

Relaţiile dintre Biserica Transilvaniei şi Patriarhia Ecumenică 

Ţările române au constituit pentru Bizanţ, şi 
implicit pentru Patriarhia Ecumenică, modul de 
a supravieţui după căderea Constantinopolului. 
Aici îşi vor găsi sprijin financiar sau refugiu 
politic mulţi dintre patriarhii ecumenici sau 
ceilalţi patriarhi din Răsărit. Domnitorii 
Ţărilor Române au preluat îndatoririle 
Basileilor, purtând grijă de soarta Patriarhiei 
Ecumenice. E suficient să amintim aici pe dom
nitorul Neagoe Basarab sau pe Vasile Lupu, un 
adevărat basileu pe tronul Moldovei. 

Relaţiile Patriarhiei cu cele două Ţări 
Româneşti au fost îndelung cercetate, 
însumând multe pagini în studiile de speciali
tate. Mai puţin cunoscute sunt relaţiile cu 
Transilvania, şi aceasta datorită sărăciei 
surselor istorice. Relaţiile dintre Biserica tran
silvană şi Patriarhia Ecumenică diferă de cele 
cu Moldova şi Ţara Românească, având un spe
cific aparte; acest fapt este explicabil dacă ne 
gândim la situaţia politică a românilor din 
Ardeal. Aflaţi sub ocârmuirea unor principi 
străini de neam şi de credinţă, transilvănenii, a 
căror religie era ilicită, nu au putut oferi patri
arhilor sprijin financiar şi cu atât mai puţin 
refugiu în caz de nevoie. Aşa se face că nicăieri 
nu este consemnată prezenţa vreunui patriarh 
constantinopolitan în Transilvania. 

Ca Biserică Ortodoxă, Mitropolia 
Transilvaniei a aparţinut totdeauna de 
Constantinopol; a avut însă o situaţie aparte: 
mitropoliţii Ungrovlahiei aveau calitatea de 
exarhi ai Patriarhiei Ecumenice pentru 
Transilvania, fiind o punte de legătură între 
cele două Biserici. Ierarhii transilvăneni vor fi 
hirotoniţi în Ţara Românească, de unde vor fi 
sprijiniţi în permanenţă, domnitorii Ţării 
Româneşti, ca şi ai Moldovei, fiind adevăraţi 
ocrotitori ai românilor de peste munţi. 

Faptul că Transilvania a aparţinut mereu de 
Constantinopol, fiind totdeauna ortodoxă, are 
o importanţă deosebită pentru zilele noastre; 
reprezintă un argument solid împotriva celor 
care încearcă să ne convingă că ortodoxia a 
apărut în Anlt:al relativ târziu, c:i ini!ial am fi 
fost latini nu doar etn ic. ci şi religios. De�i 
putin�:, at·�:ste re la ţ i i dintre Biserica 
Transilvaniei si Patriarhia Ecumcnică afirm;l o 

1 1  

permanentă legătură între ele, o unitate de 
credinţă şi cult a românilor din Transilvania cu 
întreaga Ortodoxie. 

Sărăcia informaţiilor si a studiilor în acest 
domeniu nu ne-a permis o abordare mai deta
liată a acestui aspect din istoria Bisericii 
Transilvaniei. Sperăm ca în viitor numărul 
surselor de documentare să fie mai bogat, dând 
astfel posibilitatea unei tratări mai complete a 
acestei probleme. 

Date fiind puţinele relaţii dintre Patriarhia 
Ecumenică şi Biserica Transilvaniei, nu există o 
lucrare dedicată special acestei probleme. 
Istoricii români care s-au preocupat de viaţa 
religioasă a românilor ardeleni abordează tan
genţial acest aspect. 

Petru Maior, în a sa Istorie dedicată Bisericii 
românilor din Ardeal, nu aminteşte nimic 
despre scrisoarea principelui Gabriel Bethlen 
către Patriarhul Ecumenic Chiril Lucaris, prin 
care cerea acceptul convertirii românilor la 
calvinism. Afirma însă că românii au fost dintru 
început sub jurisdicţia Constantinopolului şi că 
au fost, deci, ortodocşi. Dar nu abordează pe 
larg relaţia dintre cele două Biserici. 

Ştefan Meteş, în Istoria Bisericii şi a vieţii reli
gioase a românilor din Ardeal şi Ungaria!, face 
referiri la legăturile dintre ierarhii transilvă
neni şi Patriarhii ecumenici, dar fără a insista 
asupra temei respective. 

Într-un articol apărut în anul 19462, Nicolae 
M. Popescu tratează pe larg momentul Chiril 
Lucaris şi legăturile lui cu ortodoxia română 
ardeleană; este dat textul latin şi traducerea 
scrisorii pe care patriarhul o trimitea 
principelui transilvănean, explicându-i zădărni
cia planului său şi aducându-i argumente care îl 
arată pe patriarh un bun cunoscător al reali
tăţilor româneşti. 

Alte studii care abordează studiul istoriei 
Transilvaniei, tratează tangential relatiile din
tre Patriarhia Ecumenică ŞI Biserica 
Transilvaniei, punând în lumină aspecte mai 
puţin CUIIliSCUicJ. 

În cele trei volume de Istoria llisericii 
011odoxe Nonuîrw, Părintde Mircea P:icurariu, 

vorbind despre lcgiiturile cu celelalte Biserici 
( )rtodoxe. afirma di rdat ii le dintre Hisc1·ka 
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FLORIN TALMĂCIAN 

Transilvaniei şi scaunul constantinopolitan au 
fost puţin intense, fapt pentru care nu sunt 
semnalate nicăieri astfel de legături în respecti
va sinteză. 

Pentru a putea vorbi de relaţiile dintre 
Biserica din Transilvania şi Patriarhia 
Ecumenică trebuie să precizăm mai întâi care 
era situatia Bisericii Creştine în general din 
punct de vedere jurisdicţional. 

În primele veacuri creştine, fiecare cetate 
era considerată - potrivit canonului 34 apas
talie - o Biserică locală, fiind condusă de pro
priul ci episcop, bucurându-se de autocefalie 
deplină, fără a depinde de nici un alt ierarh4. 

Abia din secolul IV apar schimbări în ceea 
ce priveşte organizarea bisericească. Aceste 
schimbări au fost determinate şi de organizarea 
politică făcută în timpul lui Diocleţian (284-
305), care a împărţit Imperiul Roman în 4 pre
fecturi, 1 2  dioceze, conduse de vicari sau 
exarhi, şi 101 provincii sau eparhii, împărtitc la 
rândul lor în parohii. Reformele lui Diocleţian 
au fost continuate de Constantin cel Mare 
(306-337). Din prima prefectură a Orientului 
făceau parte: Egipt, Asia, Pont; din a doua, a 
Illyricului, făceau parte: Illyricul Occidental, 
Tracia şi Macedonia. Celelalte două prefecturi 
erau în Occident. Când Imperiul s-a separat, în 
395, după Teodosie cel Mare, provinciile 
dunărene au intrat în componenţa Imperiului 
de Răsărit. Această împărţire administrativ te
ritorială a avut repercusiuni asupra organizării 
eclesiastice, care s-a mulat după cea politică. 
După 381, Moesia Inferior si Sciţia Minor 
depind de Constantinopol, recunoscut oficial 
ca patriarhie de sinodul IV ecumenic. Prin 
canonul 28 se dădea Constantinopolului juris
dicţie peste: Pont, Asia, Tracia şi tinuturile bar
bare; prin ţinuturi barbare se înţeleg ţinuturile 
dunărene căzute sub Huni5. 

În secolul al  VI-lea, când Justinian înfi
inţează Arhiepiscopia Justiniana Prima, teri
toriile dunărene erau cuprinse sub jurisdicţia 
ei. Din textul Novelei XI reiese clar că ea îsi 
întindea autoritatea şi asupra episcopiilor de Ia 
nord de Dunăre, fiind amintite aici cctătile 
Recidiva şi Litterata6. 

lată, aşaclar, că spatiul Ia care ne referim -
cel romiuu:sc - era, din punct d!! vedere bi
sericesc şi politic, suh autoritatea 
Constantinopolului. Atunci c;înd militar nu mai 
fiicca parte din Imperiu, fiind ocupat de bar
bari, ccksiastic el era în strănse legături cu 
Pntrinrhi!l Ecumt:nic�. 

Pre:t:en(OJ românilor în Tronsilvonia. O altă 

12 

problemă importantă este cea legată de conti
nuitatea românilor în teritoriile intracarpatice; 
în 1871 apărea la Leipzig lucrarea lui Robert 
Roesler: Romanische Studien. Untersuchungen 
zur alteren Ghesclzichte Roumaniens, care 
susţinea că românii s-au format ca popor în 
Sudul Dunării de unde au emigrat la nord, mai 
ales în Transilvania, deja ocupată de Unguri. 

Există însă dovezi istorica-literare care 
atestă prezenţa românilor ardeleni pe aceste 
teritorii. Vom aminti doar trei dintre e le: 
Cronica msă de la Kiev sau Cronica lui Nestor7, 
Cronica lui Anonimus, contestată de roeslerieni 
pentru că susţine romanitatea românilor şi con
tinuitatea lor pe aceste locuri şi Gesta 
Hunnonun et Hungarorums, care subliniază 
ideea continuităţii poporului român. 

Organizarea bisericească a românilor tran
silvăneni. Invocând practica Evului Mediu, că 
organizarea bisericească să urmeze celei  
politice, Pr. Mircea Păcurariu afirmă existenţa 
unor ierarhi pc lângă fiecare voievodal din 
Transilvania, arătând că în această perioadă 
erau atestate peste 150 de localităţi. Autorul 
trage concluzia că trebuie să fi existat cel puţin 
tot atâtia preoti, fapt ce implică automat exis
tenţa unui ierarhY. Acelaşi autor afirmă că aici 
şi-au desfăşurat activitatea acei horepiscopi şi 
periodeuţi, trimişi fie de Patriarhia de 
Constantinopol, fie de Arhiepiscopia de 
Justiniana Prima'1l. 

Centrele politice în care şi-au avut reşedinţa 
presupuşii ierarhi transilvăneni sunt Dăbâca, 
Biharea (Menumorut vrea să plece în Grecia în 
urma luptelor cu ungurii, de unde rezultă exis
tenţa unor relaţii apropiate cu Bizanţul, relatii 
care aveau cu siguranţă şi un aspect religios, 
ştiută fiind politica Imperiului de a-şi atrage 
popoarele sub tutela ei prin mijlocirea Bisericii 
Oficiale, cea Ortodoxă) 11, Alba Iulia (Bălgrad), 
unde, la fel ca şi în celelalte localităţi, maghiarii 
au înfiinţat episcopii latine. În anul 1205 este 
atestată, printr-o scrisoare a papei Inocenţiu 
III către arhiepiscopul de Kalocsa, o episcopie 
ortodoxă a românilor, localizată în ţara fiilor 
cneazului Bâlea, probabil în Bihori2. În anul 
1377 este atestată existenţa arhiepiscopului 
Ghelasie de la Râmet. fiind primul ierarh orto
dox din "lransilvania 13. 

Menumorut �i Arpad. Crunica lui Anonimw 
atcslă existenta voicvodatului lui Mcnumorut 
în zona Bihorului, cu centrul la Biharca. 
Totodata, se mcn(ioncazii un fapl important 
pentru reiHtiile llinlrc �rrun�itvttnÎit �� 
Cunstantinupul: în faţa trimisilot· lui Arpad de 
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a preda ţara, Menumorut respinge categoric 
pretenţia acestora, invocfmd protectia împăra
tului de la Constantinopol, pc vremea aceea -
Leon III Filozoful. Aşa cum am arătat mai sus, 
relatiile dintre cele două state nu se puteau 
reduce doar la aspectul militar politic, ci cu si
guranţă exista o influenţă puternică a 
Constantinopolului asupra Bisericii din 
Transilvania 14. 

Creştinarea ungurilor. Creştinarea 
ungurilor ne dă un motiv în plus să afirmăm 
existenţa relaţiilor eclesiastice între 
Constantinopol şi Transilvania. Aflăm de la 
cronicarii bizantini Gheorghe Kedrenos şi Ioan 
Zonaras că trimisul ungurilor la 
Constantinopol - Bulcsu - a primit aici botezul, 
în timpul lui Constantin VII Porfirogenctul; la 
fel s-a botezat şi Ghiula, principe ungur, luând 
numele de Stefan; acesta a primit Ia întoarcere 
un ierarh - Ierotei - hirotonit pentru Ungaria. 
Unii istorici afirmă că atunci a luat fiinţă o 
mitropolie ortodoxă ungară dependentă de 
Constantinopol. Nu se ştie unde şi-a avut se
diul, însă e sigur că ipoteza aşezării lui la Alba 
Iulia e falsăi5. Dacă ungurilor li s-a trimis un 
ierarh ortodox de la Constantinopol înseamnă 
c;l si în Transilvania exista deja o ierarhie biseri
cească anterioară, altfel i s-ar fi trimis acum un 
episcop. 

Stavropighia din Perii Maramureşului. În 
satul Peri .(azi Gruşevo, Ucraina) exista o 
mânăstire cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, 
ctitorită de fraţii Dragos şi Drag, cneji, primul 
ajungând Domn al Moldovei. Nepoţii lor, 
Baliţa şi Drag, ajunşi comiţi ai Maramureşului, 
au refăcut ctitoria familială; în anul 1391 Drag 
a plecat la Constantinopol cu o scrisoare sem
nată de fratele său prin care cercau ca mână
stirea lor să fie declarată stavropighie patri
arhală. Prin tomosul semnat la 13 august 1391, 
patriarhul Antonie IV declară mânăstirea lor 
stavropighie, adică sub directa jurisdicţie a 
scaunului ecumenic. Totodată egumenul 
Pahomie era învestit cu titlul de "exarh patli
arlud", adică loctiitor sau reprezentant al său cu 
drept de control şi judecată asupra preoţilor şi 
cu dreptul de a sfinti biserici în ţinutul 
Maramureşului. Acelasi tomos acorda celor doi 
fraţi dreptul de a-1 alege pc viitorul egumen, 
după moartea lui Pahomie, şi pe loctiitorul mi
tropolitului din Halici, până când va fi ales un 
mitropoliti6. Dacă în Italiei, Cazimir al 
Polonici a ccwt ridicare-a c-.pbL·upici la rang Lk 
mitropolie pentru a o scoate de sub autoritatea 

mitropolitului Kievulu i, în Transilvania 
Sigismund de Luxemburg, adversar al 
Ortodoxiei, nu ar fi acceptat existenţa unei 
episcopii sau mitropolii ortodoxe, iar fraţii 
Baliţa si Drag nu ar fi putut cere patriarhului 
aşa ceva, supuşi fiind regelui ungar. Obţinând 
recunoasterea ei ca stavropighie, cei doi fraţi 
jucau rolul de patroni ai vieţii bisericeşti pentru 
românii din nordul Transilvaniei!?. 

Mitropolitul Ungrovlahiei, exarh al 
Plaiurilor. Din anul 1401 ,  în titulatura 
mitropoliţilor din Ţara Românească apare şi 
calitatea de "exarh al plaiurilor şi a toată 
Un,;aria ", titulatură cu care au apărut şi în 
decursul secolelor următoare i�. Prin plaiuri se 
înţelege toată Transilvania, chiar dacă iniţial se 
referea doar la posesiunile lui Mircea în 
Ardeal; "titlul de exarlz trebuie interpretat ca 
reprezentant sau Împuternicit al Patriarhiei 
Ecumenice din Constantinopol În aceste regiuni 
in care ea nu-şi putea impune autoritatea, de 
vreme ce se găsea sub stăpânirea unui regat 
catolic care n-ar fi admis În nici un fel amestecul 
patriarhului de răsărit. IÎ1 calitatea lor de exarlzi, 
mitropoliţii Ungrovlahiei hirotoneau pe 
mitropoliţii Ti·ansilvaniei, dar mai ales vegheau la 
păstrarea neschimbată a Învăţăturii ortodoxe În 
mijlocul catolicilm; apoi al protestanţi/or de 
aici "l9• În felul acesta, Biserica Transilvaniei 
menţine unitatea dogmatică, liturgică şi cano
nică cu Patriarhia de Constantinopol şi cu 
întreaga ortodoxie. 

Până la Uniatie, mitropoliţii ardeleni erau 
hirotoniţi în Tara Românească. Ioan din 
Pqtcana e hirotonit Ia Targovişte de mitropo
litul Anania al Ungrovlahici ( 1544-1558)20; 
Eftimie e hirotonit însă, la 1572, de către 
Macarie de la Ipek, fratele marelui vizir, 
renegatul Mehmed Socoti, care primise juris
dicţie peste toţi ortodocşii din Europa centrală 
ocupată de turci2I; Hristofor II e hirotonit la 
Targovişte, la fel Ghenadie, care va fi hirotonit 
de Serafim al Ungrovlahiei. El este primul ie
rarh care apare cu titulatura de mitropolit22; 
Ioan de la Prislop e hirotonit tot la Targovişte 
de acelaşi Serafim iar Ghenadie II e hirotonit 
de Luca din Cipru ( 1602-1629)23; la 1682 a 
urmat, după Iosif, grecul Ioasaf, hirotonit la 
Bucuresti, pe care Iorga îl caracteriza astfel: 
"de un exc/usil'ism strâmt, ascu/tâtor fi"iră rezeiVe 
al patriarhului din Constantinopo/"24. 

Chiril Lucaris şi ortodoxia română arde
lcnnă. La fel ca principii aniL·rimi. Gahriel 
Bt:Lhlcn a incercat s{t-i atraga pc ie-rarhii 
ortodocsi la calvinism. Condiţiile impusc 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



FLORIN TALMĂCIAN 

mitropoliţilor ardeleni nu au dat efectele scon
tate. 

Ştefan Meteş este de părere că, pentru a 
scăpa de presiunile principelui, mitropolitul 
Ghenadic 1-a îndemnat să-i ceară acordul patri
arhului ecumenic, Chiril Lucaris, pentru tre
cerea românilor la calvini!fl1125. 

Din corespondenta purtată între patriarh şi 
principe, nu se cunoaşte decât răspunsul patri
arhului la cererea principelui, răspuns din care 
ne putem da seama de continutul scrisorilor 
principelui ardelean. Patriarhul se arăta a fi un 
profund cunoscător al problemelor cu care se 
confruntau românii şi al strânselor legături din
tre cele trei tări. Acest fapt se explică prin 
aceea că patriarhul a stat mulţi ani în Ţara 
Românească, fiind coleg de studii cu domni
torul Radu Mihnea la Veneţia şi Padova26. 
Argumentele aduse de Gabriel Bethlen pentru 
convertirea românilor la calvinism sunt urmă
toarele: preoţimea nu ştia să citească 
Evanghelia, cu atât mai putin să o explice, iar el 
ar putea contribui la creşterea nivelului de cul
tură dacă aceştia s-ar converti; tot el susţine că 
preoţii şi călugării ardeleni, necunoscând 
Evanghelia, sunt ca şi cum nu ar avea nici o 
religie, şi ar fi mai bine să aibă una chiar dacă 
greşită; un alt argument ar fi acela că pentru 
bunul mers al ţării e mai bine să existe o sin
gură religie27. 

La toate aceste argumente patriarhul vine cu 
răspunsuri înţelepte prin care refuza categoric 
trecerea la calvinism a romfmilor ardeleni. El îl 
atenţionează pc principe de strânsa legătură ce 
exista între românii din Transilvania şi cei din 
Ţara Românească şi Moldova, şi că doar dacă 
s-ar rupe legătura de sânge dintre ei ar putea fi 
posibil aşa ceva. Dar domnii români nu vor per
mite schimbarea credinţei, chiar dacă nu cu 
armele, cel puţin în mod tainic21l. Îl vedem, 
aşadar, pe Chiril Lucaris luptând pentru 
apărarea ortodoxiei din Transilvania. 

Nicolae Iorga aminteşte de relaţiile dintre 
patriarhul Chiril Lucaris şi calvinii din Ardeal, 
fără a da mai multe informatii sau a aprofunda 
problema. Autorul insistă în studiul său pc 
relaţiile dintre patriarhii ecumcnici şi T..'lra 
Românească sau Moldova, unde prelatii con
stantinopolitani găseau sprijin politic, religios 
sau financiar, aici stfmd mai mult decfll in 
scaunele lor de reşcdinţă2�. 

Unia�ia. Lt!gătura cu patriarhia de la 
Constantinopol s-a păstrat fie si doar prin 
aceea ca mitropoli!ii ce au urmai lui Ghenadie 
au fost hirotonili tot in 'l11ra Românească. 

14 

Ultimul ierarh ardelean hirotonit peste Carpaţi 
a fost Atanasic Anghel. Deşi e tinut timp de 
patru luni pentru a se întări în credinţa orto
doxă şi a primit îndemnuri de la patriarhul 
Ierusalimului, Dositei, Atanasie a acceptat 
unirea cu Roma. La 7 aprilie 1701 a fost rchi
rotonit episcop şi a primit porunca de a-l 
pomeni pe papă la slujbe, iar nu pe patriarhul 
ecumenicJo. Înseamnă că până acum patriarhul 
ecumenic era pomenit tot timpul la slujbe în 
calitate de Intâistătător al bisericii din 
Transilvania. În urma acestui trist eveniment, 
Mitropolia Ardealului a fost desfiinţată iar în 
locul ci înfiinţată o episcopie unită sub juris
dicţia arhiepiscopului de Esztergom. 

În urma uniaţiei, patriarhul ecumcnic, 
Calinic II, a dat sentinţa de excomunicare a lui 
Atanasie Anghel, la care se adăugau scrisori de 
mustrare din partea mitropolitului Ţării 
Româneşti şi a patriarhului Ierusalimului, 
Dositei3t. 

Din anul 1783, Biserica Ortodoxă din 
Transilvania a fost pusă sub oblăduirea patri
arhatului sârbcsc de la Karlowitz, până în tim
pul lui Andrei Şaguna; canonic, ca nu mai 
aparţinea de Patriarhia Ecumenică32. 

Primul izvor care semnalează prezenţa gre
cilor în Transilvania este bula Papei Bonifaciu 
al IX-lea din 15 decembrie 1399; tot atunci era 
atestată şi o biserică a lor în oraşul Corona; 
datorită monedelor descoperite se crede că 
erau negustori33. Iniţial, nu aveau dreptul să-şi 
vândă marfa în Principat, nici să-I tranziteze; 
însă ulterior îşi câştigă acest drept şi iau fiinţă 
două companii greceşti: Ia Sibiu (8 iulie 1636) 
şi la Braşov (1  octombrie 1678)34. 

Cele două companii greceşti întreţineau 
relaţii cu centrele creştine orientale, atât prin 
preoţii care veneau de acolo, din diferite mână
stiri pentru a le sluji, cât şi prin înalţi prelaţi ai 
Bisericii Ortodoxe. Patriarhii vor face apel şi la 
aceşti negustori pentru ajutor financiar, aşa 
numitele eleimoseneJ5. Uneori patriarhii ecu
menici interveneau în favoarea unor negustori 
companişti la autorităţile Ţărilor Române pen
tru diferite pricini; datorită prestigiului lor, 
erau solicitaţi de companişti să întărească 
unele hotărâri pe care le lua compania36. 

Aceste relatii dintre grecii  at1ati în 
Transilvania si Patriarhia Ecumenidi implică şi 
existenţa unor legături şi între icnuhii transil
văneni si patriarhii ecumenici. mai ales în acest 
secol în care se manifesta atât de intens dorinţa 
calvinilor de a-i converti pc români la credinţa 
lor. Este= imposibil de acceptat eli Patriarhia 
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Ecumenică s-a limitat doar la relaţiile cu aces
te companii greceşti din Transilvania şi nu au 
avut legături şi cu vlădicii Ardealului, aflati, 
oarecum, în aceeaşi conjunctură politică de a 
păstori într-un stat în care autorităţile politice 
să caute impunerea propriei lor credinţe. 

Mult mai puţine decât în cazul celorlalte 
două Biserici Ortodoxe de peste Carpati, legă
turile Bisericii din Transilvania cu Patriarhia 
Ecumenică au un specific aparte şi o impor
tanţă deosebită pentru istoria vieţii religioase a 
românilor de aici. Am văzut că încă de la 
început Transilvania s-a aflat în zona de influ
enţă a Bizantului, sub jurisdicţia Patriarhiei 
Ecumenice. 

Legăturile dintre cele două Biserici pot fi 
sintetizate în câteva momente mai importante 
cum ar fi: declararea mânăstirii din Perii 
Maramureşului, cu hramul Sfântul Arhanghel 
Mihail, drept stavropighie patriarhală de către 
patriarhul Antonie IV, în anul 1391; tot atunci 
cgumenul Paharnic este investit cu funcţia de 
exarh, având dreptul de a sfinti biserici şi de a 
judeca pricinile dintre preoţi. 

În anul 1401, din cauza stăpânirii ungurilor 
în Transilvania, mitropolitul Ungrovlahiei 
primeşte calitatea de exarh al Plaiurilor, adică 
al Ardealului, având dreptul de a veghea 
îndeaproape viaţa religioasă a românilor de 
peste Carpati. Această calitate o va deţine şi în 
veacurile următoare. 

Unul din momentele cele mai interesante 
din istoria legăturilor eclesiastice dintre 
Transilvania şi Constantinopol îl constituie 
corespondenţa Chiril Lucaris - Gabriel 
Bethlcn. Încercarea de convertire a românilor 
transilvăneni la calvinism a eşuat, motiv pentru 
care principele ardelean spera să obţină acor
dul patriarhului ecumenic în demersul său. 
Faptul că principele se adresează patriarhului 
ecumenic într-o problemă ce priveşte soarta 
ortodocşilor din Ardeal arată că Biserica 
Transilvaniei se afla sub directa oblăduirc a 
Constantinopolului iar patriarhul ecumenic 
este recunoscut ca adevăratul Întâistătător al 
crcştinilor ortodocşi de aici. Totodată îl vedem 
pc patriarh ca un bun cunoscător al realităţilor 
din această zonă, ceea ce presupune strânse 
legături între cele două părţi. 

Lipsa altor dovezi care să pună în lumină 
raporturile dintre Biserica Transilvaniei şi 
Patriarhia Ecumenică nu înseamnă că aceste 
lt.:gături nu au existat, ci doar că, fie nu au fost 

consemnate, fie urmeaz;i a fi descoperi te !)i 
puse in lumimi. 

lS 

Constantinopolul a reprezentat pentru Evul 
Mediu centrul cultural al Europei, mai ales al 
Balcanilor; influenţa lu � politică �i religioasă 
era atât de covârşitoare asupra ţărilor din Estul 
Europei încM după căderea sa el a cuntinuat să 
existe prin cultura şi civilizaţia pc care le-a 
zămislit; statele balcanice, în special cele 
romfmeşti, au preluat tradiţia bizantină şi şi-au 
însuşit-o, aşa încât Nicolae Iorga a putut vorbi 
de un Bizant după Bizanţ referindu-se la istoria 
Ţărilor Româneşti. Legătura cu Constantino
polul reprezenta garanţia apartenenţei la cre
dinţa ortodoxă şi implicit menţinerea în tradiţia 
Bisericii din primele veacuri şi în adevărul 
predicat de Iisus Hristos. Ameninţată cu 
pierderea credinţei ortodoxe, Transilvania va 
intensifica şi va întări relaţiile cu Bizanţul, care
i putea oferi până în 1453 şi protecţie politică. 
Lupta împotriva încercărilor de convertire ale 
protestantilor şi ale catolicilor i-a determinat 
pc ierarhii transilvăneni să se apropie şi mai 
mult de Patriarhii Ecumenici, garanţi ai 
Ortodoxiei .  Chiar dacă documentele păstrează 
încă tăcerea, este sigur că relatiile dintre cele 
două Biserici au fost strânse şi intense. 

ADDENDA 
Scrisoarea Patriarhului Chiril Lucaris 

către Principele Gabriel Bethlen 

Scrisoarea de răspuns a patriarhului Chiril 
Lucaris, scrisă la Constantinopol pe 2 septem
brie 1629, în limba latină, se păstrează în 
Muzeul Ardelean, fondul Kemeny, şi a fost 
publicată de Academia Maghiară de Ştiinţe din 
Pesta în colecţia de documente din epoca 
turca-maghiară: Tărok-Magyarkori A llam
Oknuinyttir, Il (Pesta 1869), p. 137-140. Ioan 
Ardcleanu, Istoria diecesei române greco-cato
lice a Oradiei Mari, Il (Blaj 1888), reproduce 
textul latin după publicaţia academică 
maghiară, modificând uneori flcxiunea şi 
ortografia unor cuvinte şi scăpând greşeli de 
tipar. În anul 1907, membrul Academiei 
Maghiare, preotul Ioan Kaniczonyi (m. 1907), 
vizitează ConstantinopoluL căutând scrisoarea 
lui Gavriil Bcthlen.  Scrisoarea nu o află, dar cu 
acest prilej Patriarhia Ecumcnică ia cunoştinţă 
de răspunsul patriarhului Chiril Lucaris şi 
Kallinikos Delikanis reproduce textul latin 
dup;i publicatia maghiară , însoOt de o tradu
cere a sa greacrt, în revista EKKĂ.tynacrttKll 

AAq�,nu, 2S, (Constantinopol, 20 oei. 1 ':107, p. 
6.13-6.16). Reproducerea latină a lui Delikanis 
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este plină de greşeli. Hrisostom A Papado
pulos reproduce traducerea greacă, cu unele 
modificări, însoţită de o introducere, în revista 
Ecclesiasticos Faros, /, (Alexandria, 1908), p. 
544-550. Ioan Ardeleanu ( op. cit., p. 17-20), 
traduce în limba română răspunsul lui Lucaris. 
Traducerea sa este latinizantă, prea liberă şi 
eliminatoare a unor cuvinte şi propoziţii. 1. 
Lupas, Lecturi din izl!oarele istoriei române 
(Cluj. 1928, p. 161-164), traduce din nou acest 
răspuns. Dar la cules s-a scăpat un rând impor
tant: "Domnii 1•ecini ai ziselor ţări niciodată nu 
se vor invoi"37. 

"Prea ÎnseninateJs Principe, 

Din scrisoarea de curând repetată a 
Seninătăţii Voastre, cum şi din gura domniei sale 
a solului, am fost silit să înţeleg cu firească durere 
că preoţii români supuşi Seninătăţii Voastre sunt 
neciop/iţi, neînvâţaţi, foarte vătămători stăpânirii 
Seninătăţii Voastre şi nevrednici de treapta lor, 
care este atât de joasă încât nu sunt În stare nici 
să citească, necum să înţeleagă şi să înveţe 
Sfintele Evanghelii. Din această pricină, cum 
drept arată Seninătatea Voastră, este vrednică de 
plâns, cu drept cuvânt, adânca stricare zilnic 
crescândă a năravurilor şi a religiei creştine. 

Înţe/egând acestea, durerea apasă inima şi 
condeiul nostru. Şi dacă nenorocirea obştească 
nu ne-ar apăsa pe noi şi pe oamenii de credinţa 
noastră din aceste ţări (aflate) în mijlocul necre
dincioşilor întru Hristos, negreşit ne-am grăbi să 
mergem acolo unde este atât de trebuincioasă 
învăţătura religiei lui Hristos şi îndreptarea 
năravuri lor. Dar suntem ţinuţi aici si supuşi nein
treruptelor bănuieli pentnt credinţa creştină, pe 
care o mărtwisim. Şi nici nu ne prisosesc atari 
apostoli, clirora să le putem încredinţa Însănă
toşirea unei credinţe atât de înjosire şi de neîngri
jite. Însă ne mângâiem că Seninătatea Voastră, 
căruia Dumnezeu i-a încredinţat spre îngrijire 
atâtea popoare mari, a făgăduit că va arăta aces
tei sărmane naţiuni şi preoţilor ei larga sa 
bunăvoinţă şi apărare. 

Dar de vreme ce CO!Jdiţiwzea aceea, pe care 
Seninătatea Voastră a hotărât-o ca un fel de preţ 
prfltm acmscă b1mriminfd u .m. �i pt: mm fowm 
tainic ne-a încrcdin(at-o În scrisoarea trimeasă, 
este de U$U .fr!l eri H=o pUlem in(elege bine.� �·i rl!iar 
dacă ar fi sCiisli fomte limpede, credinta prt'll 
înaltei noastre slttjiri patriarlticq'li ne-ar opri s-o 
intelt�gem -. Seniniitatea Voastra poate de aici să 
tragă uşor îndwiereu cti noi 1111 pulem nicicum să 
dăm ajutam/ noslm fcilis unei lucrciri de felul 

In 

acesta. Negreşit întelegcm că propunerea Senină
tăţii Voastre în această chestiune ar putea nădăj
dui să-şi atingă mai lesne tinta, dacă Ghenadie 
episcopul acestor tinllluri ar căpăta de la noi un 
îndemn cât de uş01: Tot aşa (înţelegem) şi aceia 
că acelaşi Ghenaclie ar fi lesne de adus la tăcere, 
apoi şi la lucrare, dacă noi ne-am astupa ochii şi 
uree/zile. Dar şi secretele Îsi au prea adesea soar
ta lor. Mai înţelegem şi aceia că prea puternicul 
împiirat al turcilor nu ar pune nici o piedică aces
tui plan al Seniniităţii Voastre, deoarece lui îi este 
destul să-şi aibă popoare supuse (şi) credin
cioase, chiar dacă ele mărturisesc altă credill{ă 
decât a lui Malzomet. 

Dar suntem siliţi să ne îndoim că Înl'oirea 
ncîndoioasă a Turcilor ar putea îndupleca nea
mul românesc să îmbrăţişeze cu plăcere, din 
toate celelalte secte religioase, numai singura 
credinţă mărturisită cucernic de Seninătatea 
Voastră (ne este limpede că aceasta este dorinţa 
Seninătăţii Voastre) pentru că aceasta 
(îmbrăţişare) 1111 s-ar putea înfăptui fără turbu
rare supilrătoare de suflete şi fără nedreptăţirea 
altor secte aflătoare în stăpânirea Seninătăţii 
Voastre, unde se bucură de aceleaşi drepturi. Dar 
pentnt îndeplinirea fericită şi paşnică a acestei 
(schimbări de religie), ar trebui mai întâi să se 
rupă legătura de sânge şi de simţire care svâcneşte 
în taină, dar cu multă putere, Între românii din 
Tara Transilvaniei şi locuitorii din Ţările 
Munteniei şi Moldovei. Negr�it. Domnii vecini ai 
ziselor ţări niciodată nu vor îngădui aceasta şi 
foarte sigur I'Or pune piedici, dacă nu cu armele, 
cel puţin cu îndemnuri tainice. 

Nu zicem că religia aceia, pe care o urmează 
Seninătatea Voastră şi o mare p011e a poporenilor 
(voştri), nu este cu totul creştină şi mt piigână, 
dar de credinţa nzărturisită de Biserica 
Răsilriteană, al cărei preot prea înalt aici pe 
pământ suntem noi, ea se deosebeşte de 
temeiurile ei, mai mult chiar decât cea care se 
predică de Roma şi care este plină de greşeli, cum 
însăşi Seninătatea Voastră drept spune. 

Mai scrie Seninătatea Voastră că monahii !!"i 
preoţii Românilor din ţinuturile supuse stăpânirii 
Seninătăţii Voastre nu au nici un fel de religie, şi 
ar fi de dorit să aibă l'reuna, fie şi greşită dupii 
pnnmm Ei�wh•ii JWlH'II'�. lillllhf gJ ii-ciiliJ ii/el 
una. Dar cine l'a zice că nu este acelasi lucru .wi 
llihi v rl'ligil' grl'�'itii $Î Jii 1W ai ii ici ii ii a? 

Dacă acea .\·ănnan/1 nariune, /ip,\·itâ de orice 
drcaplă Înwi(tituni, ar trece la credinta 
Senillliliilii Voaslrc din neştiin{li sau din silă, ce 
nu credem wi se întâmple În tara ,')'eninătătii 
Voastre, noi n-o putem Împiedica din pricina 
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depă1tării mmi a locului si a lipsei noastre de pu
teli; si nici nu ni se cade nouă să ne luptăm altfel 
decât cu cuvântul. Dar Întinderea mâinilor noas
tre pe faţă sau pe ascuns în sprijinul acestei 
părăsiri de credinţa, ar fi din parlea noastră wz 
păcat, pe care nu I-ar putea !>păla toate chinurile 
pământeşti. 

Primim si acea părere a Seninătăţii Voastre că 
numai acele ţti1i ar fi felicite, În care deosebirile 
religioase ar fi fomte puţine, şi că legea politică şi 
chibzuinţa P1incipilor Domnitori spre acestea ar 
ţinti. Dar fie acest argument, din parlea mea, 
politica Domnitorilor; el însă nici odată nu va fi 
şi învăţătură bise1icească, pentnt că nouă nu ne 
este ierlat să jertfim credinţa noastră socotinţe/or 
politice pentru bunuri pamânteşti, fie ele cât de 
mari: mântuirea sufletului stă deasupra mântu
ilii pământeşti. 

Nu punem la îndoială nici adevărul acelei 
păreri a Seninătăţii Voastre, ba pentn1 noi este 
destul de limpede, că prea puternicul Rege al 
Suediei şi prea înseninatul Duce de Brandenburg 
şi mulţi Plincipi gemzani nu ar putea să nu 

1. Apărută la Arad, în 1918. 

2. NICUL\E M. POPESCU, Chiril Lucari.1· �i Onodoxia 
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greceşti din Transilmnia si comerţul european in anii 1636-1746. 
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J)limească acest plan al Seninătăţii Voastre. Dar 
ce place mai multora şi ce se l'ădeşte fowte sănă
tos pentnt multi, poate să fie cu toate acestea de 
aşa fel încât să aducă pagubă altuia. 

Ce ar trebui primit şi ce ar trebui înlăturat în 
atare deosebire de stări şi păreli, asta are să cân
ttirească foarte bine cuminţenia Seninătă{ii 
Voastre. Noi nu ne vom lupta cu soarla, căci nu 
este menirea noastră să purlăm arme pământe�·ti, 
ci vom 111ga pe Dumnezeu să reverse prea mi/ostil-' 
peste sărmana naţiune Duhul Sfânt, în Care 
sălăşluieste tot adevăl111 şi toată înţelepciunea, iar 
viaţa Seninătăţii Voastre să o păzească neatinsă 
de orice rău. 

Al Seninătăţii Voastre prea îndatorat 
Constantinopol, 2 Sept. 1629 
Chilii 
Patriarh al Constantinopolei 

P. S. 
Vom păstra statornic tăcerea secrete/ar" 
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românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. 1, Arad, 1918, Tiparul 
tipografiei diecezane greco-ortodoxe române, pag. 144-145 

26. NICOLAE M. POPF.SCU, Op. cit, pag. 430-431 
27. Ibidem, pag. 437-438 

28. Ibidem, pag. 445 

29. NICOLAE IORGA, Biza/11 după Bizanţ, Editura 
Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 155-156 
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Abstract 
The Relations Between the Transylvanian Church 

and the Ecumenical Patriarchate 

Much fewer than in the case of the other two Orthodox Churches bcyond the Carpathians, the rclations of thc Church in 
Transylvania with the Ecumenical Patriarchatc havc a special featurc and a major importance for thc histury of the rcligious 
life of thc Romanians here. Thc relations between thc two Churchcs can bc synthcsiscd in some important moments such as: 
the declaration of thc monastery from Perii Maramuresului with Saint Archangel Mihail as patron of the church, by An tonic 
IV, in 1931 .  In 1401, due to thc governmcnt of the Hungarians in Transylvania, the Ungrovlahia bishop becomes Plaiuri 
cxarches, and that is of Ardeal, with thc right to closcly watch the religious life of the Romanians bcyond the Carpathians. 
He will also have this quality in the following centuries. 

One of the most interesting momcnts in the history of the ccclesiastic relations between Transylvania and Constantinoplc 
rcpresents thc mai[ betwecn Chiril Lucaris - Gabriel Bethlen. Thc tria[ to convcrt the Transylvanian Rumanians to Calvinism 
failed, reason why the Transylvanian bishop hopes to get the agrcement of the ecumenical patriarch in his actiuns. 

The reiat ion with Constantinople rcpresentcd thc affiliation of bclonging to the Orthodox Church and implicitly thc main
taining in the tradition of thc Church from the first centurics and in the truth prcachcd by Jesus Christ. Thrcatcned by loos
ing the orthodox bclief, Transylvania will intensify and strengthen the rclations with Bezant. Even if the documents still kecp 
the silence, it is certain that thc relations bctwecn the two Churches were tied and intense. 

Drd. Florin lălmăcian 

i H  
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O carte veche - "Carte sau lumină", Snagov, 1699. 
Un preot şi un cronicar din Şcheii Braşovului. 

Restituiri 

Fixată la 9 mai 1688, dar confirmată prin 
pacea de Ia Carlovitz (1699), suzeranitatca aus
triacă asupra Transilvaniei a dăinuit peste 150 
de ani, cu consecinţe grave asupra acesteia: 
economice, politice şi spirituale ' .  

Ameninţarea convertirii la religia stăpânu
lui politic a românilor din Transilvania, mani
festată şi în trecut, a impus unificarea acţiunilor 
bisericii româneşti, în apărarea fraţilor de peste 
munţi, aflaţi sub jurisdicţia Mitropoliei Ţării 
Româneşti încă de la întemeierea sa2. 

În noile conditii istorice, Curtea de 
Habsburg, stăpână peste un imperiu vast dar 
neomogen, încearcă şi reuşeşte, în bună parte, 
unirea cu biserica Romei a transilvănenilor, 
menită a fi nu numai factor de coeziune, dar şi 
mijloc de a rupe legăturile acestora cu cele 
două provincii româneşti, fapt enunţat în docu
mentele vremii3. 

Legiferarea, în 1700, a actului unirii, în pofi
da cererii insistente a românilor de a rămâne în 
legea strămoşilor, a deschis o epocă de frămân
tări, de mişcări, cu triplu caracter (naţional, 
social şi religios), de represiuni, implicit cu 
forţa armată4. 

În apărarea transilvănenilor, o înaltă misie a 
revenit activităţii tipografice. În vălcatul 7200 
(1691) decembrie 3, la Buzău, în tipografia 
domnească, apare "Pravoslovnica mă11urisire a 
sabomiceştii şi apostoleştii bisericii Răsăritului", 
după ''pohta " şi porunca Domnului Constantin 
Brâncoveanu voievod: "ca să 1 ·ie şi aceasta în 
lumină şi în cunoştinţa rodului românesc", după 
cuvintele traducătorului şi prefaţatorului Radu 
logofăt Greceanu. Scopul urmărit de creştinul 
Domn, în realizarea acestui "canon şi îndrepta
riu ", este astfel formulat: ':4ceasta dară şi Măria 
Ta vrând să faci ca un purure privighetoriu şi ade
l'ărat Domn spre folosul de obşte al neamului 
românesc, ca si altele multe bune ce ai făcut "5. 
Cartea a circulat în Transilvania, unde era atât 
de necesară, dintre dovezile păstrate menţio
nf md-o pe aceea ce o const i t u ie exemplarul 
cÎăruit Jc fvilhal �a n t acuz i no lu i popa Pciru d;n 
Hudac, de a ciiru i nu.:muri�o: SL' h:agă o vest i t ;! 
scoală mureşanii .  cu ru:-- L u 1  i �..:xtinsc''· 

În 1 699, în luna l u i  apri l ie.  într-un mnmt:nl 
de I"{I SCI"liCI: p!: l l l l"ll '"fC�CI7 /"OIIIIÎII <'li.\"Cli " ,  Îl l  

l lJ  

tipografia domnească de la mânăstirea Snagov, 
apare "Carte sau lumină": "cu porunca şi toată 
cheltuiala a prea luminatului şi înă[fatului Domn 
si oblăduitoriu a toată Ţara Românească Ioan 
Constantin B.B. Voevod", cu purtarea de grijă a 
Mitropolitului Teodosie şi meşteşugită tiparnic 
"de smeritu întru ieromonahi Antim lvireanul, 
pentm ca să se dea dar pravoslavnicilor". În 
Transilvania, în pofida tăvălugului istorici, au 
rămas un număr apreciabil de cărţi din această 
tipăritură (anexa 3), semn de aleasă preţuire şi 
largă răspândire. 

Ne vom ocupa, în cele ce urmează, de un 
exemplar din "Carle sau lumină", necuprins în 
bibliografia de specialitate, ce a circulat în 
Şcheii Braşovului, alăturându-1, astfel, celor 
trei, deja semnalate, cu aceeaşi provenienţă 
(anexa 3). Important ca martor în sine, exem
plarului îi sporesc valoarea informaţiile aduse 
prin însemnări, file de manuscris, despre 
oameni şi fapte, provocând la o reevaluare a 
atmosferei de zbucium şi nelinişte ce a învăluit 
Şcheii Braşovului şi întreaga ţară a Bârsei, 
după actul unirii cu biserica Romei. La 
începutul cărţii, pe o filă albă de legătură, se 
află o însemnare, cu multiple ştiri, al cărei 
conţinut îl redăm complet: "anul 1 766 iunie 10, 
această cm1e ce se numeşte lumină a fost a 
răposatului păr<inte> Teod01; sîn (fiul) prot 
<opopului> Florea, pre carele D<umne>zeu 
din lumea aceasta [-au chemat la anul l742 ian
uarie 5, fiind preot la această sfântă biserică ani 
26, ce iaşte hramul sfânt<ului> făcător de mi
nuni Nicolae. D<umne>zeu să-i odihnească 
sufletul întnt Împărăţia sfinţii sale. Adevărat şi 
multe scârbe au pătimit când au fost preot pentm 
multe lucruri care se scornise la acest oras, că 
având mare fierbinţeală către pravoslavnica cre
dinţă, au pătimit acele scârbe. Si rămâind 
această carte mamei soacre a mea, ce au fost 
soţie răposatului plir<inte > Teodor, o am 
cumpărat eu Simion Hîrs ". 

În anul 1992, când �:xemplarul în uiscu�ic a 

liltrăl in hihlli'it��!t M uzeului Nutiunul 
Cotroccni7, lin�-,rvist u l u i  it:sca n N.A. Ursu i se 
publicau rezultatele suiruitoarclor sale cerce
tări privind palcrnitatcn lui  Simeon Hîri;i asupra 
însemn;lri lor lk cronică d i n  Şcheii Brasovuluix. 
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manuscrie deja editate, cu presupuşi autori, în 
prima jumătate a secolului XXY. Apreciind a fi 
cel mai important dintre cronicarii braşoveni ce 
au ccmtinuat însemnările de după 1742 ale lui 
Radu Tempea II w, cercetătorul N.A. Ursu i-a 
conturat lui Simeon Hîrş largul orizont cultu
ral, paleta densă a preocupărilor salcii. Analiza 
stilistică îl duce la observarea folosirii frecvente 
a unor prepozitll, precum: "pre carele 
Dumnezeu din lumea aceasta I-au clzemat "l2, 
prepoziţie prezentă şi în însemnarea de pe 
"Carte sau lumină ", odată cu i nvocarea: 
"Dumnezeu să-i odihnească sufletul Întru 
împărăţia Sfintii Sale". Simeon Hîrş întăreşte 
respectiva însemnare cu monograma S.H., cu 
litere latine, împărţind, de o parte şi de alta, 
anul 1766, în cifre arabe. Este aceeaşi mono
gramă pe care cronicarul o reia, după cum s-a 
remarcat, pe f. l .  a manuscrisului anexat 
Divanuluil3, pe copia ms, din 1777, de pe Rai 
Nou (ms. Acad. 2481). Pe f. 121 v. a acestuia, 
data 1777 ianuarie 13 este urmată şi de 
iniţialele S (latin) si  H (chirilic), dar şi de relu
area datării, cu corespondenţa chirilică (situ
aţia fiind aceeaşi şi la f. 129 V) 14. Pe manu
scrisul cuprizând cronica moldavă ( 1709-
1716)15, monograma lui Simeon Hîrş însoţeşte 
data 1780 martie 15, în cele două procedeel6. 
Identitatea datării zapisului de pe "Carte sau 
lumină", 1766 iunie 10, cu aceea de pe f. l a 
manuscrisului ataşat Divanului, susţine afirma
ţia că ea marchează momentul în care Simeon 
Hîrş şi-a asigurat, prin legare, buna păstrare a 
cărţilor. Pe "Codex", motivaţia este declarată: 
"fiind această carte, ce se numeste Divanul, 
dezlegată, de iznoavă sau dat de s-au legat" 17, 
acţiunea petrecându-se, deci, după aproape 20 
de ani (de la 1746 septembrie 22) de când sufle
tul fratelui sau iubit Micul se odihnea "întm 
Împărăţia Sftnţiei Sale". La "Carte sau lumină", 
noua legătură avea loc după 24 ani de Ia 
cumpărare, coperţile, din piele cu decor post
brâncovenesc, corespunzând stadiului atins 
atunci, de meşteşugul artistic al legării cărţilor. 
Pe verso-ul filei cu zapisul de pe "Carte sau 
lumină ", Simeon Hîrş scrie un text moralizator 
despre bine şi rău, având urmă torul continut: 

"Q, Qnutlft, uniru/ {/ar dr la llumncmt a 
cunoaşte binele şi răul pentnt căci llll te sileşti ca 
să pricepi cele ce citesti si sti aihi si tinere de 
minte. ClJnd I'Ci citi la această carte ce se 
numeste lumina, slf urmezi celor mai sus zise. 

căd mult folos I'C:'i duhândi. /.a multe căr(i tii// 
Ftizut multe htcn1ri /lccuvioase de multi făcute, că 
unde au aflat luirtir• 11escris(l s-au apucat de au 
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scris lucmri necuvioase. Pentm aceasta se cade să 
ne părăsim de tot răul si să facem bine, precum 
proorocul David zice: ferestete de rău si fă bine". 
Pe f. l a manuscrisului legat la Divanul intelep
tului cu lumea, textul, cu ne însemnate dife
rente, este reluat, sub acesta punându-şi de 
această dată Simeon Hîrş. monogramaiH. Pe 
exemplarul din Carte sau lumină ce a apartinut 
preotului greco-ortodox din Valea Mare 
(Hunedoara) 1 'J, morala era cuprinsă în formu
larea: "Toate le ispitiţi, ce este bun ţineţi, de tot 
felul de lucnt rciu să vă feriti ''. 

Simeon Hîrş a fost, fără îndoială, fiul lui 
Gheorghe2o, căruia David Corbea i-a dăruit un 
exemplar din Carte sau lumină, pe filele căruia 
se află consemnarea:  "această carte ce se 
cheamă Maxim Peloponesianul asupra papi
jilor(?) iaste a lui Gheorghe sin Micul Hîrs ce i
o dăruit dumnealui David Corbea ceaus 
spătăresc, aprilie 2, 170] ''21 .  Feciorul cel mai 
mare al lui Gheorghe a fost, desigur, Micul cel 
pristavit la 22 septembrie 1746 şi de la care i-a 
rămas lui Simeon cartea conţinând Divanul, din 
opera lui Dimitrie Cantemir. Un alt frate al lui 
Simeon a fost Dumitru, gociman în Şcheii 
Braşovului. Unul dintre fraţii tatălui, anume 
Mogoş22, poate fi acelaşi cu jupânul cu acest 
nume, om de încredere al protopopului Radu 
Tempea şi cărora li se adresa, în 28 şi 29 sep
tembrie 1737, Episcopul de la Râmnic, cerân
du-le informaţii, cu amănuntul, pentru a-i 
putea ajuta (pe braşoveni - n.n.)23. 

Ocupaţia de bază a lui Simeon, ca şi a celor
lalti membri ai familiei Hîrş, a fost negoţul, 
înscris, ca atare, în registre şi tabele oficiale. 
Afacerile sale nu au mers însă prea bine. O 
dovadă în plus, în acest sens, în afara celor deja 
semnalate24, o furnizează exemplarul său din 
Carte sau lumină, ea surprinzând şi momentul 
trecerii acesteia în altă proprietate. Însemnarea 
de pe verso-ul filei cu zapisul din 1766, înştiin
ţează: "iară la anul 1777, când s-au întâmplat la 
jupân Simeon Hîrs de i s-au vândut tot, o am 
cumpărat eu jupân Ni cola Voi nea cu bani gata ". 
Ulterior, de la acesta, cartea ajunge la biserica 
Sf. Nicolae, conform menţiunii: "această carte a 
luat hiscrica Bolgarsecului, amtl 1810 în august 
Zc'f'. in 5 fclmmi�: 17�7. �imenn §e una iH 
închisoare, de doi ani şi trei luni,  după un alt 
fa l imen t2\ anul următor zilele vietii sale 

sfârşindu-se2"'. 
Studiul  de faţă se preocupă, in cele ce 

urmeaz;l, de personalitatea preotului ' kndor, 
fiul protopopului Aorca �i socrul lui Simeon 
Hin;. la eonscmn;lrile celui d i n  urmă apclând 
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nu arareori. Revenim pentru început la  chiar 
cuvintele sale, scrise pe Carte sau lumină: 
':ttdel 'ărat şi multe scârbe au pătimit când au fost 
preot pentnt multe /ucntri care se scornise la acest 
oraş, cei având mare jierbin(ealii către praFo
slavnica credinţă au ptitimit acele scârbe ". 

Aceasta este, fără umbră de îndoială, dreapta 
apreciere asupra părintelui Teodor, intransi
gent şi opozant fa�ă de cel mai mic compromis 
în dauna religiei strămoşilor. De la mărturia, în 
cunoştinţă de cauză, a lui Simeon Hîrş. să men
ţionăm din capul locului, atitudinea dcnigra
toare, faţă de preotul Tcodor, a istoricilor de 
seamă ai Şcheilor, din pragul secolului XX şi 
prima sa jumătate, Stcrie Stinghe27, dar mai 
ales a lui Candit C. Muslea2H. Tulburările din 
Şchei, din primele patru decenii ale secolului al 
XVIII-lea, sunt puse de Candit Muslea în 
seama preotului Teodor Băran, a caracterului 
său rău, vanitos, fălos, lacom şi ambiţios2<J. Ce 
spirit de lăcomie ar fi putut avea cel mai sărac 
dintre preoţii de la Şchei, a cărui întreagă avere 
o reprezenta, după conscriptia din 22 august 
1733, un caJ?3°. In neînţelegerea vieii sale de 
jertfă, pentru o cauză sfântă, nu acesta fiind 
însă aspectul determinant. 

Familia Băranilor, socotită ca cea de-a treia 
ca importanţă în ŞchciJ I ,  a avut ca prim 
reprezentant de seamă pe Florca32. Dascăl în 
Şchei, primeşte în 13 octombrie 1692 harul pre
oţiei de la Mitropolitul Teofil, la Alba Iulia, din 
1717 devenind protopopJJ. A fost apărător al 
credinţei Răsăritului până la moarte (1736). 
Fiul său Teodor, urmându-i exemplul, a dus 
lupta cu energie, neţinând cont de riscurile per
sonale. După învăţăturile primite la şcoala din 
Şchei, Teodor, împreună cu colegul său Radu 
Tempea, participă, încă înainte de anul 1708, la 
şcolile patronate de Antim lvireanul, la 
Câmpulung şi Râmnicu Vâlcea, perioadă sco
lastică asupra căreia vom reveni. Ulterior, cei 
doi grămătici au fost diaconisiţi, asigurând 
biserica şi oraşul de treaba dăscăliei34. La 16 
februarie 1716, Radu Tempea a fost preoţit de 
Mitropolitul Antim Ivireanul, anul următor. la 
6 ianuarie, fiind hirotonit şi Teodor, de acelaşi 
înalt ierarh35. Nu stim anul de naştere al preo
tului Teodor, el putând fi 1692, la un an după 
Radu TempeaJ6, faptul putând explica micul 
răstimp dintre cele două hirotonisiri. 

Un alt fiu al protopopului Florea a fost 
Vasile, căruia cronica si Llocumen lck vremii ii 
dcHUHtă slaba crcd in ! <-• si duplicitatea. Despre 
el ,  ajuns protopop la Făgă raş, SimL"nn Hir� 
rdata:  '/lcesta fiind da.1ull aici (la Bra:;ov, n . n . )  

2 1  

au mers de s-au insurat, luând pe fata notaria
şului şi vi ind aici, însurându-se, s-au dovedit cum 
că iaste unit si aflând fratele său ptir<intele> 
Teodor si oră(enii nu I-au primit să mai fie dascăl 
la aceastti biserică. Şi asa s-au dus de aici la 
Filgăraş făcândul pop<a> vlăd<icul> cel unit, 
după aceea I-au făcut protopop. Acesta cu multă 
rtiutate au fost asupra celor neuniri până la 
sfârşitul vietii sale"37. În august 1734, dascălul 
Vasile a fost hirotonit pentru biserica din 
Făgăraş de Inochentie, Episcopul Râmnicului. 
Văzându-se preot, Vasile a încercat să rămână 
la Şchci. Preoţii şi gocimanii s-au plâns de acest 
fapt Episcopului, care la 21 septembrie acelaşi 
an le-a răspuns că 1-a oprit pe popa Vasile de la 
slujbe, până nu se va duce la parohia pentru 
care a fost preoţitJ�>. Ca preot la Făgăraş, în 
biserica lui Brâncoveanu, Vasile Băran este 
consemnat după 1733, funcţionând pe la 1739 
si în calitate de arhidiacon al Făgăraşului, când 
ia parte la Sinodul din acel an39. 

Asupra lui popa Vasile nu vom mai insista, 
subliniind si acum îndârjita apărare a credintei 
ortodoxe de către preotul Teodor, fratele său, 
fapt pe care îl vom urmări pc parcursul studiu
lui de faţă. Gheorghe a fost un alt frate de-al lui 
Tcodor, despre care Radu Tempea lasă câteva 
însemnări nefavorabile. În 1722 februarie 1 1, 
a fost făcut diacon "cam fără t'Oia orăşani/or, 
mai in silă la Bucureşti". În 1732 septembrie 30 
"s-au pristcivit diaconul Gheorghe sin 
protop<op >  Florea" "şi rămase biserica fără 
diacon "4°. 

Atanasie Anghel, sfinţit episcop în 22 ianu
arie 1698 la Bucuresti, convoacă în toamna 
aceluiasi an un sinod general în favoarea unirii 
cu biserica Romei, pe care o declară, într-o 
mare adunare, la 5 septembrie 1700. Este 
învestit arhiereu la Viena, la întoarcere 
instalându-se, în 25 iunie 170 1, în ctitoria lui 
Mihai Viteazu de la Alba lulia41 . "La această 
cetate - spune cronicarul Simeon Hîrs - au fost 
scaunul Mitropoliei ţării Ardealului. Această 
Mitropolie au fost închinată la Patriersia 
Tarigradu/ui şi câţi arhierei să hirotonea toţi la 
Mitropolitul de la Bucuresti să hirotonea "42. 1 se 
datoreste, aceluiaşi, relatarea minuţioasă şi 
plină de miez, a alaiului înscăunării vlădicului 
unit (anexa 1 ) . Epoca de luptă pentru legea 
românească43 s-a deschis. Braşovcnii şi cei din 
Tara Bârsci au opus, dintru început, o rezis
tentii d;îrză44. Cronicarul ungur Mihai Cscrei 
şti� la 1 1)91:1 h1ptul că : "'preoţii români din Se/zei 
Însâ nicidecum nu l'oini si/ fie sub autoritate(l 
episcopului român şi .wi se uneascii cu religia 
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papistăşească, patron mare fiindu-le I 'Oiemdul 
muntean, de dragul căruia nici Împăratul 
(Austriei) nu le poate trece peste 1•ointă. De 
aceea, au trimis din sânul lor deputati la Alba 
Iulia ca să declare acolo, pe fată, eli ei, ca şi până 
acum, asa şi de aici încolo, rămân în religia gre
cească "�5. 

Trecutele veacuri investise deja biserica Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului cu simbolul 
frăţiei româneşti, în zidurile sale statornicindu
se aportul domnilor din celelalte ţări române. 
În 1598 mai 13, inscripţia pentru lucrările noi 
de la Şchei consemna astfel ctitoria părţii vechi: 
"darea şi mila binecredincioşilor domni din 
Moldom şi Ţara Românească "�o. În spiritul 
liturgic şi juridic al fundaţiei bizantine, urmaşii 
întemeietorilor erau ctitori noi47. În acelaşi 
temei, Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul 
îşi justifica o danie la Şchei: "Să fim şi noi ctitori 
la acest sfânt hram ca şi a/ţi domni şi ctitori 
l • A ' r. "4..� )(ltram, ce au 1ost. . . . 

Istoria a hărăzit lui Constantin Brânco
veanu, domn creştin, misia de a fi alături de 
braşoveni, dar nu numai, în lupta lor pentru 
credinţă. Şi a fost, prin sprijin material, prin 
cărţi, odoare şi alte mijloace, până la tragicul 
său sfârşit din 17 14, cu al fiilor săi împrcună44. 

La Mitropolie şi la Domnie delegaţii din 
Şchei erau adesea prezenţi pentru îndemnuri. 
În 30 aprilie 1 699, delegaţia, din care făcea 
parte şi preotul Florea, a fost primită de 
Constantin Brâncoveanu, căruia i-au înfăţişat 
"toate întâmplările şi mestecăturile ce au fost 
scornit acel necuvios Vlădică Atanasie "5°. În 
1701,  preoţii şi gocimanii din Braşov, înfăţişân
du-se la Bucureşti, deteră o declaraţie scrisă 
privind doleanţa lor de a depinde "în cele 
sufleteşti" de Mitropolitul Teodosie, declaraţie 
confirmată şi respectată şi de vlădicii ce I-au 
urmat. La sfinţire, fiecare preot făcea jurământ 
că va păzi legea bisericii Răsăritului5 1 ,  În lumi
na acestui rol, potrivnic scopurilor Curţii de 
Habsburg în ceea ce îi privea pc românii tran
silvăneni, se înţelege lesne legiferarea cunnării 
legăturilor de veacuri. Prin cea de-a doua 
diplomă Ieopoldină ( 1 8  martie 1701 ), se cerea 
lui Atanasie, printre altele: "episcopul, pentm 
evitarea suspiciunii, l'a evita orice corespondentii 
cu principele Ţării Uomâne.�ti. cu 01ice patriarh şi 
cu catolicii "�2. Firul legiilurilor lui Cnnstnnt in 
Brfmcovcanu cu cei d in Schei se continua. La 5 
iulie 1 70 1 .  Domn ul ii asigura de interven t ia in 
favoarea legii slritmosc�ti, cu atfit ma i  mult că: 
''la acra hisc•lic{l suntt•m si noi ctiwri tk l'reme ce 
iaste fticutii tk răposa(i /Jomni ai acestei tiili, ce 
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trebueşte să păzeascii şi să urmeze legea care au 
ţinut pânii acwn si noi, iară si Îl l  ce 1 ·a fi de pre 
pm1ea noastră a vă păzi şi a ră ajwa cu ceea ce 
se va putea, m1 1 '0111 lipsi "5.

>, 

Istoriei, la răscruce, i se tulbură cursul. Se 
iscă o atmosferă de pâre, de zvonuri, de 
uneltiri, dăunătoare vechilor rândueli. Apar 
impostori, dintre cei slabi în credinţă, care pen
tru mărire, pentru poziţii avantajoase, trădează 
cauza comunităţii, creând neîncredere şi con
fuzii, cu consecinţe grave asupra acesteia. 
Şchcii Braşovului şi întreaga Ţară a Bârsei a 
fost cuprinsă de o atare atmosferă, după actul 
unirii, mult sporită după dispariţia voievodului 
muntean. Istoricii amintiţi ai bisericii Şcheilor 
Braşovului relatează faptele54, dar nu le privesc 
cu perspicacitate, dând, uneori, dovadă de păr
tinire. Zvonuri ajunse la Mitropolitul Ţării 
Româneşti, după care preoţii s-ar trage spre 
unire, au avut drept urmare jurământul acesto
ra, în frunte cu protopopul Florea, din 13 ianu
arie 1717, că vor păstra legea strămoşilor55. În 
lupta sa aprigă de respectare a jurământului, 
protopopul Florea Băran susţinea Ia Viena un 
delegat, pe Hristov Voicu, pentru obţinerea 
drepturilor şi a neamestccului episcopului 
Patachi în credinţa lor. În corespondenţa cu 
Hristov, în limba română, cu grafie latină5�>, 
protopopul susţinea argumentaţia: "că biserica 
Braşovului din ceputul ei au fost muma biseri
cilor Bârsei", aici: "fiind scaunul cel bătrân "57. 
Prin străduinţa depusă, prin intermediul deie
gatului, s-a sfârşit şi activitatea dăunătoare a lui 
Jipa din Şchei care, trecut la unire, a promis 
Episcopului că de-i va da protopopiatul îi va 
face pc toţi să se unească. Ioan Patachi a pri
mit ordin să-i lase pe cei neuniţi în pace5s. 
Despre popa Jipa, Simeon Hîrş informa că 
episcopul Atanasie59 l-a făcut protopop pentru 
Aromsec şi Ciuc. Braşovenii nu I-au mai primit 
şi aşa s-au lăsat, rămânând Jipa protopopul 
Aromsecului şi Ciucului: "Oh, vai de sufletul lui, 
că din faptele lui s-au unit Aromsecul şi Ciucul ". 
Dumnezeu l-a pedepsit cu boală grea. 
Văzându-şi greşeala a mers la Mitropolia 
Bucureşti mărturisindu-şi păcatul şi acolo au 
murit�>o. În 25 octombrie 1723, Mitropolitul 
Dnniil  îi trimisese carte d�: afurisenil" lui J ipn şi 
casei lui61 , 

Corespondenta braşove n i lor cu domnul 
T;lri i  Româncst i �i cu vlădicul m untean şi-a 
îul i ns firu l .  Stirile despre scindările Scheic nilnr 

erau dc_ja cunoscute . fapt ce reiese d intr-o 
scrisoare a M itropuli t ul u i  Dan i i l . d i n  20 august 
1 7211. prin r.:arc 1<: cerca a s<: p(tzi ':f'tir dr twbu-
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rare şi fiir de nici o amestecare credinţa dreaptii şi 
să facă fapte bune ". Vlădica îi scuza că răspund 
greu capului bisericii, ştiindu-i "in mijlocul celor 
de alte neamwi, care cu răsvriitirea sunt împotri
va si \ 'Ouă şi credinţei "62. 

În slujirea bisericii, preotul Teodor nu s-a 
abătut de la jurământul prestat, de a-1 pomeni 
pe vlădicul muntean si pc nici un alt ierarh. 
Este "1•ina " prin care a creat "tulburiirile " de 
care a fost acuzat, prilej al zvonurilor rău inten
ţionate. La 20 iunie 1 723, Episcopul unit 
Patachi urma să vină la Şchei şi să fie pomenit 
în biserică. Braşovcnii s-au opus. Bietul pro
topop Florea a hotărât să nu mai fie pomenit 
nici un icrarhli3. Atitudinea preotului Teodor şi 
benefica sa consecinţă este astfel relatată de 
cronicarul Simeon Hîrş: "Iar dupii ce au venit 
brasovenii de la Vliidica (unit n.n.) şi aflând 
orăşanii, mai ales popa Teodm; fiu prot<opopu
lui> Florea, de acest lucm (pomenirea episco
pului Patachi, n.n.) şi Într-o duminică la !!.fânta 
liturghie era să-I pomenească şi aflând aceasta 
popa Teodor au stătut foarte tare neîngăduind ca 
să-I pomenească, făcând pe tatăl său prot<opop
ul> Florea de ocară inaintea a tot norodul şi pe 
ceilalţi, mai ales pe Jipa vânzătontl, <pe> care 
I-au scos afară din biserică cu mare necinste, ca 
pe wz viclean. Si Întărind pe tot norodul ca să fie 
întăriţi În pravoslavnica credinţă, multe scârbe au 
pătimit până la sfârşitul vietii sale. Si aşa au 
rămas această sfântă biserică, cu toată Tara 
Bârsei, neunită, cu ajutorul lui Dumnezeu cel 
atotputemic şi milostiv''fi4. 

Inaintea evenimentelor mai sus expuse, la 5 
mai 1 723, avusese loc adunarea Şcheienilor şi a 
bârsenilor, cu care prilej îşi reafirmaseră "cu 
glas mare"  că sunt fii ai sfintei soborniceşti si 
apostoleşti biserici a Răsăritului "de care sfântă 
credinţă nici sabia, nici focul, nici închisoarea, 
nici sărăcia, nici nevoia, nici foamea, nici goana, 
nici moartea, să nu ne desparte"fi5. În fruntea 
adunării se afla protopopul Florea. Sufletul 
preotului Teodor va fi fost cuprins de emoţia 
jurământului din a căruia componente multe 
le-a îndurat până la moarte. 

Trecerea Olteniei sub austrieci ( 1 7 1 8- 1 739) 
a determinat şi supunerea brasovenilor şi a 
celor din Ţara Bârsei sub dependenţa 
Episcopiei de Râmnic66, o vreme de incertitu
dini şi neclarificări ahătându-se asupra aces
tora"'· Ahia după un deceniu, în 1728 ianuarie 
20, �t:ncralul Tigc din Sibiu,  a dat celor în 
cauză o "ca11e " con form ci1n:ia vor fi sub juris
d ictia Ep iscop u l ui d� H :1 m n k·6s. În  ac�.:sl 
ritslimp faptc k se prc:�.:ipita u in a lt sens. În fc-

bruarie 1 724 sosi porunca de la generalul 
Kănigseh ca preotii din Schei să nu mai pome
nească nici un vlădică din cei care sunt în �ara 
turcului. Revoltaţi, braşovenii se adresează 
răspicat generalului Tigc spunându-i că: ''pe 
Vlâdica din Tara Românească îl pomenim si-1 
vom pomenii că de acolo am luat dam! preoţiei �·i 
blagoJ•eştenie, de aco! am primit şi 1'0111 primi si 
poruncile cele sufletesti vom să ascultăm cum si 
până acum "n9. La rug<imintile Şcheienilor le-a 
venit în întâmpinare si banul Olteniei, 
Gheorghe Cantacuzino. În 28 ianuarie 1 726, 
banul le aducea la cunoştinţă că a intervenit 
pentru ei la generalul Tige, îndemnându-i să 
trăiască în pace şi bună înţelegere, căci a auzit 
de neorânduielile ce au fost la ci7°. Între 
Şcheieni, teama de a nu începe şi la Râmnic 
propaganda catolică şi înclinarea spre unire s-a 
făcut resimţită7 1 .  

În 1 732, se înregistrează un nou val d e  tul
burări, pc aceeaşi problemă a ierarhului ce se 
cuvenea a fi pomenit. În urma unor pâri minci
noase la adresa protopopului Florea, episcopul 
Inochentie al Râmnicului a pus lângă acesta un 
"ispravnic". Braşovenii îşi manifestă nemulţu
mirea. În 14 iulie 1 732, Episcopul revocă dis
poziţia dată cu scuzele necunoaştcrii rân
duielilor72. În 9 octombrie preotul Teodor, 
sustinând pomenirea Mitropolitului Ungro
VIahiei, ar fi spus că Episcopul de Râmnic ar fi 
unit73, după interpretările unora. În 5 noiem
brie, ce-i drept, preotul Teodor a pus blestem 
asupra celor ce se împotriveau pomenirii 
Mitropolitului muntean până vor cunoaşte 
lucrul mai bine74. În ziua următoare, nesupu
nându-se poruncii generalului Wallis de a nu 
mai fi pomenit Mitropolitul ci Episcopul 
Râmnicului, acesta 1-a ameninţat că va ordona 
ducerea sa cu carul până la granita ţării, unde, 
apoi, va putea pomeni pe cine vrea75. 

Părerile în Şchei erau împărţite. Într-un 
răspuns dat Şcheicnilor, Ia 1 decembrie, 
Mitropolitul Ştefan le cerca: "să vă averi întm 
dragoste şi si/ vă iubiţi unul pe altu/'76. Delegatia 
ce fusese la Râmnic a obţinut succes. La 10  
decembrie episcopul scria hraşovenilor că 
preotului Teodor îi va lua harul preoţiei, de 
supărare că i-a pus Ia îndoială credinţa 
pravoslovnică. Noaptea, preotul Teodor a tre
cut munţii. În prima duminică, la 15 decembrie 
1 732: "cititu-sau cartea ce de cateres popei lui 
7illlm· de l·'t1sii dasnilul, .fmtc său, cu mare 
p(�firi · ·, Radu Tcmpa l rausmit rl ll tl ecoul avut în 
rfmdul credi nciosilor: "de aceasta 11111lti s-tiL/ 
intristat, iar 1111i zicea bine c hine . ...,7 
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Pentru "ofensele " aduse unirii preotul 
Teodor fu chemat să dea socoteală în fata 
soborului, în lipsă va fi amendat. În 2 ianuarie 
1733, i-au pus casa sub pază militară, pentru a 
nu fugi şi preoteasa, obligaţia de a da soldaţilor 
mâncare, băutură şi bani revenind acesteia7!!. 
Popa Teodor "se dusese în ţară căci îi zisese uni 
că mr să-I ferece în fier şi să-I trimită cu nemţii la 
Râmnic, şi pentru aceea au fugit " (cf. Radu 
Tempea, op.cit., p. l44). 

Spre sfârşitul aceleiaşi luni, episcopul 
greco-catolic veni la Braşov cerând Şcheienilor 
să nu mai dea ascultare episcopului de Râmnic 
ci lui7<J. Dreptatea preotului Teodor se adeve
rea, braşovenii se adresară celor doi domni, 
Grigore Ghica II al Moldovei si Constantin 
Mavrocordat al Munteniei, prin mijlocirea 
Mitropolitului Ştefan, cu rugămintea de a 
interveni la generalul Wallis spre a nu mai fi 
hărţuiţi de unii şi de alţii, fapt pe care aceştia 
I-au îndeplinit. La 24 februarie 1733, Grigore 
Ghica îi îndemna: "ca nişte drepti pravoslavnici 
aşa se cade să vă siliti a vă ţine pravoslavia În 
temeiul strămoşilor noştri neştirbit", iar noi "cu 
cât ne-a dat mâna v-am dat mângâiere şi aju
tor''SU, Gratie aceluiaşi domn a revenit din 
pribegie preotul Teodor şi familia sall t .  În 
scrisoarea mai târzie cu câteva zile, domnitorul 
Constantin Mavrocordat îi lăuda pe braşovcni 
că au rămas în dreapta credinţă, încurajându-i: 
"şi de acum încă 1•ă nevoiti şi cât puteţi să lup
tati "H2. În 27 aprilie, acelaşi an, generalul Wallis 
a dat răspuns lui Grigore Ghica declarând că 
nu a cunoscut necazurile Şcheienilor, promi
ţând că se va interesa: "de slobozenia credintei 
lor şi obiceiurile lor'"'J. Cât a fost de sincer ne 
este cunoscut. 

Pârele şi informatiile trunchiate şi-au urmat 
cursul. În 7 noiembrie 1733, Mitropolitul 
Ştefan primeşte o scrisoare cu plângeri 
împotriva preotului Teodor tot pentru 
pomenirea arhiereului. Vlădicul, fără a face 
atingere la conţinutul scrisorii, se adresă 
Şcheienilor că a aflat că ar fi ''cam învrăjbiţi şi 
împărăclziaţi ''1'.4. 

În viata religioasă a Şcheienilor, amestecul 
sârbesc a produs nelinişte şi încurcături. Spre 
sfârşitul anului 1735 a venit la Brasov episco
pul de Cruscdol, Nicanor Mclet icvici. 1\ccsta, 
nefiind înt;impinat de protopop, a fost prim i t  
de Radu Tl:':mpca. Nicanor. dc:st i luindu-1 pc 
popa Florea din protopopiat.  îl inlocu iL'>;IL' cu 
popa Rathl Tcmpen, pc care-I h irotonisc:stc la 
18 dcccmbriell5_ O anchetă amplă fu deschisă 
anul următor privind sosir..:a lui N icanor. La I l  

24 

februarie 1 736, judeţul restabili pe protopupul 
Florea, curând însă îl numi în loc pe fiul său, 
preotul Tcodorlln. Episcopul Râmnicului, 
Clement, a fost la rându-i contrariat de vizitele 
canonice ale lui Nicanor în Tara Bârsei, de 
vreme ce aceasta se afla sub jurisdictia sall7• 

La Râmnic, protopopul Teodor a fost sub
minat de cei potrivnici. Episcopul Clement nu 
întârzie să-I acuze de înţelegere cu saşii: "cu sas 
naţional te-ai aşezat a fi protopop", scriind 
Sfatului că tot Radu Tcmpea să fie protopop, în 
locul popii Florea, care este bolnav�!�!. În 8 iunie 
1736, episcopul îi încredinţează protopopiatul 
lui Radu Tempeali<J_ Fostul protopop Florea, 
înaintea plecării, a adresat braşovenilor dorinţa 
sa: "credinţa pravoslavnică, cum până acum şi 
de acum înainte să tineti tare '"JJ. "La anul 1 736 
au răposat protopop Florea Băran, au fost 
preot la această biserică ani 24 şi protopop ani 
20", nota Simeon Hîrş, în "Înştiin!are pentm 
preoţii care au fost la această biserică mai înainte 
vreme, care au fost cu multă osârdie a să înfm
muse!a şi a se îndrepta norodul Întlu fapte 
cuvioase, precum Dumnezeu iubeşte"91 . 

Coşmarul vieţii preotului Teodor se pre
lungeşte. La 26 noiembrie 1736, Mitropolitul 
Belgradului Vichentie Ioanovici 1-a suspendat 
de la orice slujbă biscricească92. Cei zece 
arhierei din Serbia i-au adăugat şi ei o carte de 
blestem, citită în biserica Şcheilor, în 1738, de 
Sabotează. Interventiile mitropoliţilor Ştefan 
şi Neofit la patriarhul Carlovaţului i-au redat 
preotului Teodor, în 1740, dreptul de a sluji'H. 
Privitor la anatema sub care a fost pus preotul 
Teodor de către mitropolitul Vichentie, remar
cabilul istoric Silviu Dragomir şi-a exprimat 
astfel gândul îndurerat: "înfometat cu desă
vârşire trebui să recunoască de protopop pe rival
ul său ''94. La cererea de pocăinţă cerută lui 
Radu Tempca, acesta i-a acordat-o cu condiţia 
ca niciodată să nu mai încerce să se ridice pro
topop<J5. Nu credem că protopopiatul a fost 
pentru preotul Teodor o ambitie în sine, ci doar 
o asigurare că va menţine Şcheii sub depen
denţa vlădicului muntean. Cronicarul, de bună 
credinţă, martor al evenimentelor la care am 
făcut referinţă, are o singură oprire asupra 
acestora, prilejuită de: "După protop <opul> 
F101·ea au fost protopop Radu Tempca. În timpul 
acestui protopop multă �cila•nl'ă s-au făcut cu 
păr<intclc > Tcodor sin prot <opop > l-1orea, cti 
unii din orclsani polztca pc piir<intele > Radu/, 
a/fit pc pr/1: Teod01; care si maglzistratul pohtea să 
.fie piit: Teodor protopop şi fiind mului �:llfccallli 
nu se stic ce cu• ·inte sti fie gniit ptit: Radu/ 
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Împotrim maglzistr<atului>. Si aşa I-au pus la 
arest, în casa !:Jjatului, fiind 1 •reo câtem săp
tămâni la arest. După aceea I-au slobozit şi tol au 
rămas prot. până la sfârşitul l'ieţii sale. La an 
1 742 s-au săvârşit ''9fi. Revenind asupra "înşti
inţării" lui Simeon Hîrş despre preoţii cu multă 
osârdie din Şchei�7, să luăm. deocamdată, din 
cinstirea memoriei preotului Teodor, doar a 
doua parte: "Osebit de aceasta au fost şi foarte 
întă1it În pravoslavnica credinţii, că fiind multe 
ispite pentnt unaţie întracele Premi, pentnt aceea 
au avut multe necazwi şi supărâri până la 
sfârşitul vieţii sale. Si iar fiind cu mare el'lavie 
multe duhuri necurate de la mulţi au scos '"}�. 

Cronicarul Simeon Hîrş s-a dovedit un 
adept al păstrării credinţei strămoşeşti. Câteva 
argumente ce susţin acest profil moral se cuvin 
a fi aduse. Unul dintre acestea îl constituie do
rinţa de a avea cărţile ce plcdau cauza bisericii 
Răsăritului. În 1727, februarie 13, Simeon Hîrş 
ot Braşov nota pc o copie manuscris din 
Pravoslavnica Mărturisire, că este aşa: "Şi o am 
scris când am învăţat la părintele Radu 
Tempea ''99. Însemnarea, dincolo de ştirea anilor 
săi de şcolarizare, evocă şi cartea tipărită pe 
care o deţinea dascălul său, dispărută asemeni 
multor altora. În acelaşi gând, mai sus expri
mat, să alegem din cronica lui Simeon Hîrş 
însemnări edificatoare, pe care le alăturăm 
celor deja folosite pe parcursul studiului. 
Pentru actul unirii cu biserica Romei, croni
carul dă o: "Înştiinţare de când s-au inceput uni
aria la această ţară a Ardealului şi care 
dăd <ică > au fost În vremea aceea şi din ce pric
ina sau Început. Mulţi din cei Înţelepţi şi învăţaţi 
- scrie autorul - s-au alunecat şi s-au zmintit, 
pentrn cinstea şi mărirea cea deşmtă a lumii 
acesteia, precum şi acest vlăd <ică > pentru 
mii1ire şi cinste s-au unit şi au adus această ţară 
la unire"IIKJ. În 1721, papa decretează biserica 
Sf. Nicolae de la Făgăraş drept catedrală a 
Episcopiei unite atunci înfiinţate. Ioan Patachi 
se instalează în ca la 17 august 17231 11 1 . 
Biserica, ridicată în anii 1697-1698, Ia 
rugămintea făgărăşenilor, păstrează săpată în 
piatră memoria voicvodului ctitor: ':4ceastă 
sfântă şi Dumnezeească hise1icâ a Răsiiritului, 1o 
Constantin Brâncoveanu Basarab, voevod, dom
nul şi ohlăduitorul a toatei Ţării Româneşti 
. . .  "1 02. Simeon Hîrş socoteşte astfel acest rapt: 
".�i aşa orheşte şi ftirâ mintf' s-au luat la unire 
aceea sj(intă hiserieti rr. era ziditti de răposa/li{ 
Con�·t(mfin 1/r)dli Brâncol ·calllll " I OJ. (anexa 2).  
Episcopul Ioan I nod1cnţic M icu Cla i n  �-a 
resim�il de acca�li'i gl·escal<"'l, �" 111secinta fi ind 
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strămutarea reşedintei la Blaj .  În prealabil, la 8 
mai 1 734, Clain informa Cancelaria aulică de 
lipsa de popor a bisericii "încontinuu încuiată şi 
tristă "104. 

Acceptarea icrarhului ncunit pentru transil
văneni de către Curtea de Habsburg, cronicarul 
o explică cu exactitate: "La anul 1 761, fiind tur
burată Tara Ardealului pentru unire şi având 
oaste Casa Austrii cu prânsul (?) socotesc cii s
au temut sii nu se facă vreo rebelie, într-a-ceastă 
{ani şi asa au trimit de la Culte să fie vlădică neu
nit. Şi aşa au tlimis pe vlădicul de la Buda, 
Dionisie Novacovici, să fie Vliidică in această 
ţaăa a Ardealului şi s-au făcut instilaţia aici la 
biserica Braşovului". . .  "Şi întâi I-au jurat pe 
Vlăd. ca să ţie pravoslavnica credinţă curată. 
După aceea s-au citit decretusul care s-au dat de 
la culte. După aceea s-au făcut mare trataţie (sau 
veselie) că s-au făcut mare ospăţ . . . "105. 

Viaţa preotului Teodor s-a împărţit între 
slujirea altarului străbun şi a limbii române, 
tălmăcind cărţi bisericeşti, pentru amândouă 
lucrând cu însufleţire. 

În 1693, părintele Florea, ajutat de David 
Corbea, întocmi-se "după un terfelog vechi" 
inventarul bunurilor de tot felul ale bisericii Sf. 
Nicolae (cărţi, odoare, argintărie, ş.a.) I06. 
Actiunea s-a desfăşurat din porunca lui Vodă 
Brâncoveanu, motivaţia fiind expusă de David 
Corbea în prefaţă, pentru că: "toate cărţile şi 
drepturile cele de obşte ale neamului nostnt de 
aici din Bolgarsechi, bisericeşti şi mireneşti, pen
tnt groaza oştilor ce se scula într-acea vreme, din 
tătari şi din turci, s-ar fi aşezat Într-o ladă şi pen
trn mai mare pază şi mărire s-ar fi dat sub mână 
de atunci unor<a > din cetăţenii Braşovului şi 
până în ziua de astăzi nu le mai putem căpăta la 
mâna noastră"lll7. Referitor la această mare 
pagubă, cronicarul Simeon consemnează: "în 
l'remea protop <opului> Staicu, după 1681, 
când au mers tătarii asupra Beciului, s-au pitit 
lucrnri şi cărţi, apoi le-a adus din nou la Şclzei şi 
din neglijenţă sau viclenie a dispărnt lada cu 
toate hrisoavele de început ale bisericii, de la 
prinţii Moldovei, Munteniei, de la Magistratul 
Braşovului"lns. Părintele Teodor, după exem
plul tatălui, a făcut, în 1717, un nou inventar cu 
întreaga avere a bisericii, pe un catastif primit 
de la jupfmul Pătru Hîrş, cuprinzând şi ceea ce 
se obtinuse între timp, într-un fel sau altuJ I 09 . 
Lăudabila faptă a lui Teodor a făcut loc insi
nuării:  "ii phicea sti facil să se mrbeascii de 
d"I IO. lat;i îns:1 mărturia autorului  c.lcsprc acţi
unea sa: "nu cu l 'I"Co Foie a noastrli s-au făcut 
acestea t:i din mare jak w11 scris noi . . . (pentru cii) 
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nu ştim cine fiind fost pornit din porunca 
stăpânului lui Satana, au ajuns de au furat o 
parte din odoară, ce au fost aşezate Într-o ladă, 
fiind fost şi catastiful sfintei biserici Împreună cu 
acelea, precum s-au luat cu ladă cu tol "I I I . 
Inventarul nu a fost un caz izolat de acuzare a 
părintelui Teodor de îngâmfare. În 1731  s-a 
aflat, la un saş din Braşov, hrisovul din 5 aprilie 
1652, prin care domnul Moldovei, Gheorghe 
Ştefan, înnoia milosteniile pentru biserica 
Scheilor ale înaintaşilor săi. ':4nul l 731 iulie 25 
- consemnează Radu Tempea - s-au gătat popa 
Todor, chir Radu Duma, şi au mers la Moldova 
cu clzeltuiala Sfintei biserici pentru doară ar 
putea înoi /zrisovu/"1 1 2. Fruntaşii bisericii, "cu 
sfatul nostru a tuturor", au fost trimişi la laşi: 
părintele Teodor şi gocimanul Radu Duma, ce 
se întorc cu respectivul hrisov reînnoit, la 1 1  
august 1731,  de Grigore al II-lea Ghica. Pe 
rnineiul românesc dăruit la Şchei de Vodă 
Brâncoveanu, lângă mulţumirile către acesta, 
părintele Teodor consemnează momentul 
benefic al hrisovului l l 3. Însemnarea este relu
ată şi pe actul de milostenie. În ceea ce o 
priveşte pe aceasta din urmă Candid Muslea 
refera: "a ţinut să-şi etemizeze şi pe acest docu
ment numele"l 14. Era o greşită înţelegere a unei 
vocaţii de cronicar, pentru hrisovul moldav din 
1731 sursa completă de informare aflându-se în 
însemnările de mai sus. 

Începutul citirii cărţilor bătrâne ale bisericii 
de către parintele Teodor, Candid Muslea îi dă 
următoarea explicaţie: "văzând munca 
stăntitoare şi migăloasă a colegului său" (Radu 
Tempea)1 15. Prin cărţile slave, păstrate cu dova
da citirii lor de către părintele Teodor, se 
desprinde permanenta preocupare de studiu a 
acestuia, cea mai timpurie fiind din 1711  mai 1 
(pe un Triod din 1684)1 16, curând deci după 
întoarcerea de Ia şcolile munteneşti a celor doi 
Şcheieni. Catastiful din 1717, mai sus amintit, 
înscrie: "un minei românesc scris cu mâna de 
popa Teodor sui popa Florea ... s-au dat de popa 
Teodor". În inventarul ulterior, din 1759, rea
lizat de Radu Duma, sunt adăugate alte trei 
manuscrise, după cum urmează: "un minei cu 
praznicele româneşti scris de părintele Teodor; un 
minei românesc scris de părintele Teodor cu alte 
slujbe, un octoih românesc scris cu mâna de păr. 
Teodor "'1 17 •  

În urmă cu peste douii decenii ,  strădania 
ccrcctălorului din Schci, Vasile Olt�,;an, a fost 
răsplătită prin descoperirea, în arhiva muzeu
lui. a uneia d i n tre cărtik ce figum iu catastif ş i  
a nume: "Jn·od românesc cu slujbele prazni-
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celor" I I H, O minicronică sugestiv intitulată 
CuFânt spre ştiinţă i i <J aduce informaţii de prim 
rang despre "şcolile de pomană " patronate de 
Antim Ivireanul. Pentru anul 1708, autorul 
consemnează: "În vremurile ceste de acum fiind 
domn Ţării Româneşti /o Constalllin Basarab 
Voievod, iar în partea de loc a Râmnicului, care 
iasle Olt, fiind episcop Antim lvireanu şi poftind 
Sfinţia sa să fie şcoală de învăţătură, pentn1 
pomană, a adus pe dascălul Imn Făgărăşeanul 
care este dascăl foarte bun ". Teodor, autorul 
minicronicii, aminteşte că încă înainte a fost 
şcoală la Câmpulung, cu acelaşi învăţător la 
care: "învăţând şi noi Teodor, snî popa Florea i 
Radu, snî popa Radu ot Braso�; ?sa/tirea 
româneşte şi altele ". TI·ecând Antim Episcop la 
Râmnic, în 24 iunie 1708, au mers şi cei doi: 
"dorind ca să se afle la sfânta biserica noastră a 
Braşovului, slujba praznice/ar de peste an 
româneşte şi Octoihu/". Alegerea lui Antim în 
scaunul mitropolitan, după moartea lui 
Teodosie, a prilejuit reîntoarcerea şcolii la 
Câmpulung. In 1709 iunie 15, au revenit la 
şcoală şi cei doi Şcheieni, învăţând: "de unde 
lăsasem, până la sfârşit cu cheltuiala părinţilor 
noştri şi întru pomana Sfinţii sale părintelui chir 
Antim Mitropolitul Ţării Româneşti, neplătind 
învăţătura noastră nimănui nimic ", după cum 
spune minicronica scrisă de Teodor "in 1 71 O 
mai 17". Pe cartea manuscris, autorul mai 
adaugă două însemnări pentru posteritate: "să 
se ştie că acest izvod rumânescu cu slujbele 
praznice/ar româneşti le-am Învăţat şi am scris eu 
cu mâna mea "120 "dăruitu-1-am Sfintei biserici 
din Şchei", "la anul 1 726 septembrie în 1 zi "12r . 

Descoperitorul preţiosului manuscris apre
ciază valoarea copistului, ce se adună din grafi
ca deosebită, din numeroasele desene icono
grafice, dar şi zoologice şi zoomorfe, realizate 
artistic, din calităţile limbii literare în care a 
fost redactat 122. 

lzvodul praznice/ar vine să împlinească lipsa 
constatată de Candid Muslea prin afirmaţia: 
"N-am aflat însă nici o lucrare mai mstă şi mai 
de valoare a lui (popa Teodor), cum spune un 
cronicar de mai târziu că multe cărţi a scris întor
cându-le de pe serbie pe rumânie "123. Cronicarul 
"de mai târziu " este Sim�on Hirş. cunoscatonii 
direct şi îndeaproape al părintelui  Tcodor, a ici 
fiind locul s;i intrcgim, cu partea de începu t, 
ceh: scrise în memoria acestuia. "La anul 1 742 
s-au pristăvit păr < in lele > T�.:odor, fiu protop. 
Florea. Acest prea cuvios preot fost-au cu 
multii nsiin.Jil: la această sffintă biserică, scriind 
multe cărti bi�criccsti, Îlllorcându-le de pă s;irhie pe rumânic'' I 24 _  
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Simeon Hîrş a avut consideraţie pentru 
activitatea lui Radu Tempea, ce-i fusese şi 
învă�ător. Între însemnarea despre protop. 
Florea şi aceea, mai sus redată, despre părin
tele Teodor, se află aceasta: ''După prot. Fl01·ea 
au fost prot. Radu Tempea. Acesta încă au avut 
multă silinţă la sfânta biserica şi s-au pristăvit la 
anul 1 742"125. În referinţele din alte manu
scrise, privitoare la preoţii din Şchei ce au 
tradus şi au scris cărţi în limba română, Simeon 
menţine aceeaşi ordine 121>: "cel dintâi protopop 
Radu[ Tempea ce s-au pristăvit la anu/ 1 742 mai 
14"; "al doilea părintele Teodor", pristăvit la 5 
ianuarie 1742. 

Pe cărţile citite părintele Teodor a făcut 
diferite însemnări, ba şi câte o cronică: "o dată 
chiar şi explicarea unei Evanghelii "l 27. Pe 
mineiul de Buzău ( 1698), la sfârşitul celui pe 
luna martie, numitul părinte a scris la 2 febru
arie 1717 un interesant tâlc al Evangheliei cu 
cele 10 fecioare128. Exemplarul din "Carte sau 
lumină", ce a constituit stâlpul în jurul căruia a 
fost edificat studiul de faţă, oferă un alt martor 
al ataşării de către părintele Teodor de texte 
religioase manuscrise, în tipărituri. Şase file de 
la început şi două de la sfârşit 1 2'l provoacă, prin 
frumuseţea grafiei, o autentică stare emoţio
nală. Conţinutul celor de la început cuprinde 
"Urmare de m <o >l<i>tve la praznice 

Anexa 1 
Academia Româna, Mrs. 1416. 
Cronica lui Simeon Hîrs, consemnarea 

instalării vlădicului Atanasie la Alba Iulia după 
întoarcerea de la Viena. Rezistenţa braşove
nilor 

f.S, versa, 6, versa, 7 
"După ce au venit vlăd. Atanasie de la Beci şi 

s-au împreunat cu tot saborul cel unit cu 
papistaşii au mers la Belgrad la Mitropolie şi au 
adunat sabor mare pe 1 pe toţi protopopii şi popii 
a toată ţara, şi de la Braşov încă au mers pro
topop Vasilie Grid şi cu popa Florea şi gociman 
Stoica postăvariul şi Gheorghe vătaf şi alţi 
negu(ători. Era acest sahor la Mitropolia 
Bclxradului şi asa s-au gătit Vlăd. Atanasie 
imlmicat cu toate podoabele arhiaeşti, .�ezând În 
rlidvun cu Apor /sivan guw�nwtoriul tării .)·i 
ilwintea rădvanulw me'Xea mulrime nwltci ele 
fWpi câte patru, piinii ce au ajuns la bisl!rica cea 

împărăteşti şi alte trebuincioase"l3U, iar a celor 
de la urmă: "Rânduiala ostaniei mici ce se face 
la luna noao şi preste toată vremea, prin care 
dobândim toată cererea cea de folos şi sufle
tească şi trupească, de la Dumnezeu, prin 
Pogorârea Sfântului Duh . . . ". La sfârşitul 
ostaniei mici şi-a pus autograful copistul artist: 
"pisah az erei Teodor sin pr<otopop > Fl <orea > 
ot Brasov, vleat 1 71 9  ghen <arie> 9 . . .  "1 3 1 . 
Dincolo de dovadă a măiestriei scrisului, tex
tele acestea şi cele alte multe scrise, constituie 
izvorul de "mare evlavie '' a cuviosului preot. În 
rugăciunea către Maica Domnului, din ostanie, 
se cere: "potolind pornirile asupra noastră cele 
rele schimbându-ne pre noi din toată scârba". 

Pe una din filele cărţii tipărite (f.98) preotul 
cărturar a scris cu mâna: "aceste chinuri au luat 
muce<nicii>: a mărturisirii, a pătimirii, a biru
inţii. Aşa că au mărturisit pe Hs. la tiran, au 
pătimit şi au murit. Si au bintit diavolul şi pe 
slugile lui"l 32. 

Privindu-1 în retrospectiva faptelor sale, se 
poate recunoaşte că părintele Teodor a fost 
total lipsit de diplomaţie. Nu a mers la Râmnic 
pentru a se face remarcat, nici pentru a se 
dezvinovăţi, din convingerea că adevărul tre
buie văzut, trebuie căutat, pentru el cuvenindu
se pătimirea. 

Anexe 

27 

mare papistăşească, şi mult nu să zăbovisa, ci 
iară�i s-au întorsu cu praporile şi cu tot fealul de 
muzică până ce au ajuns la mijlocul târgului. Si 
cum s-au apropiat de mitropolie au scos şi pra
porul de acolo în vederea a toată ţara 1 a toată 
ţara fiind mulţime multă de oameni. Într-aceasta 
au trimis D<umne>zeu o arătare foarte mi
nunată, Începându-se un vânt foarte graznic cât 
au rupt şi praporul Mitropoliei şi I-au dus loc 
depărtare. Această arătare Jalnică înstrăinării 
sfint<ei> Mitropolii a văduviei. Si aşa au intrat 
cu toţi în Mitropolie cu tot felul de muzică zi când. 
După aceasta au chemat înainte pe braşoveni, pe 
cei mai sus numiti, fiind faţă şi Vlăd. Atanasie şi 
Pater Baron şi alti pateri şi domni. Întrebându-i 
primil'or şi ei unaţia precum au primit Vlăd. 
vostru şi toată ţara. Răspuns-au - de s-au unit 
Vlcid. si cu (ara, fiele de bine. Precum ati vrut au 
{iicut. !arii noi brasovenii aceasta nicicum nu . . 

primirn, sâ .fitcă împciratul şi ţam c:u noi precum 
• ·a vrea, (.'i/ noi nu vnm fi uni(i. Aşijdcrra au 
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răspuns şi popa Cârstea şi i şi popa /van 
Făgărăsseanul. Acest răspuns i-au im•ăţat 
Constantin Vod <ă > Brâncoveanu, că aflând 
Măria sa de aceste lucrori mai nainte, au cercat 
la Beci, la curte, prin prieteni de acest lucnt. Si 
aflând că de la împărat nu iaste poroncă ca să se 
facă silă la unaţie, numai cine ar vrea de bună 
mie să se unească. Si aşa făcând ştire acest feri
cit domn, cu taină, s-au întărit braşoveanii şi 
făgărăşeanii de nu s-au plecat la unire. Jar dacă 
au răspuns braşovenii şi făgărăşenii că nicidecum 
nu se vor unii, au strigat asupra lor: afară, afară, 
că 1w sunteţi din soborol nostro şi suduindu-i 
foarte rău . . .  "; "Şi aşa i-au scos cu mare necinste 
din Mitropolie, dându-le brânci şi bătându-i cu 
toarte pe cap, tăindu-le potcapiile şi impingân
du-i de spate, şi zicându-le să vă duceţi in ţara 
turcului şi i-au pus la pază până a doua zi". 

Vlădicul i-a chemat şi a doua zi "întrebân
du-i iar, vor să se unească şi neputând să-i plece 
nicicum căci nu era poroncă împărăteasă 1 
tească să silească pe nimeni n-auă vut ce să le 
facă, ci încă au răspuns vlăd<icii> că de acum 
nu te vom mai avea ca pe un vlăd<ică> nici te 
vom mai pomenii in biserică" ... "ci toate ale legii 
noastre vom avea de la Mitropolitul Ţării Rumâ
neşti" . . .  "şi aşa cu ajutorol lui Dumnezeu au 
rămas biserica Braşovului neunită, cu toată Tara 
Bârsei şi bisere<ca >  Făgăraşului, iar toată ţara 
Ardealului s-au unit". 

Anexa 2 

Mss. 1416 
Venirea Episcopului unit Ioan Patachi, la 

Făgăraş, 1723 

F. 7 versa, 8, 8 versa 
Porunca de a se uni toţi au mers şi 

braşovcnii: "s-au fost îngrijit de dânsul fiind om 
năpraznic şi puternic. După ce au auzit 
braşovenii s-au socotit să-i meargă înainte la 
Făgăraş, şi mergând prot<opop > Flora şi 
pop<a> Radu/ Tempea, gociman 1ănasie Zaraf 
şi Radu/ Duma mergând cu multe darori şi 
sculându-se popii de la/de la Făgăraş şi cu toţi 
orăşenii, nzergându-i inainte până la Sâmbăta, şi 
viind la Făgăras cu mare pompă până la târg" I
au îmbrăcat cu toale podoabele arhicrt:şti 
''fiind popa Imn si popa Timw şi popa Radu/ 
Tempea. Olr! Ce minte slabil de d lll:'suculifi ce 

jiH: şi a$a . . .  si-/ hă�arii in hiscric'i .�·i slujind pufJil 
'/(nna sfânta litur01!ie I-au (J0/11(/Iil pc 
Vhid. < ica > Ioan f'otoclti şi pe un11â toţi au luat 
mw.fora de la dânsul. Si a.\·a orbeste si fără minte 

21-l 

s-au luai la unire si acea sfântă biserică ce era 
zidită de răposatul Constantin Vodă 
Brâncoveanu " . . .  "Vlădicul i-au polztit ca să-I 
pomenească la biserică, iar alt nimic nu pohteşte 
de la ei, că stia cum il 1 ·or 1 il vor pomeni va 
dobândi şi biserica Braşovului. umblând foarte 
cu mare meşteşug ca s-o dobândească ". 

Anexa 3 

"Carte sau lumină", exemplare cunoscute ca 
existente, cu circulaţie în Transilvania. 

l. Bibl. Centr. Universitară, B.U. 09/2 -
inv .834, f. 70-73, 1701 aprilie 2. 

':4ceastă carte ce se cheamă Maxim 
Peloponesianu asupra papijilor (sic) iaste a lui 
Gheorghie sin Micul Hirş ce i-o dăroit dumnealui 
jupân David Corbea, iar cine ne-ori fura să fie 
anatema. Pis aprilie 2 dni 1701". 

Alte însemnări, ulterioare, de proprietate 
f. 1 00 V. "Să se ştie că această carte iaste a lui 
jupân Gheorghe Hîrş şi i-o dăroit dumnealui 
jupânul David când au fost ceauş spătăresc, 
anno 1 714". 

f.32 V - f.41 ':4ceastă sfânt şi dumnezeiască 
carte a lui Maxim Peloponezianul iaste a lui 
Gheorghe Hîrş". Bibliogr. :  Cartea veche 
românească în Colectiile Bibl. Centr. Univ., 
Bucuresti 1972, p. 44-45; văzută şi de noi. 

2. Biblioteca Muzeului Naţional Cotroceni, 
file mss. la început şi sfârşit scrise de părintele 
Teodor, fiul prot. Floarea, în 1719, ian. 9. 
Zapis, din 1766 iunie 10, pe f. de legătură de la 
început, conform căruia cartea a fost 
cumpărată de Simeon Hîrş de la soacra sa, 
soţia răposatului preot Teodor (după 1742 ian
uarie 5). 

Bibliogr.: Ioana Cristache Panait, O carte 
veche (Cartea sau lumină, Snag01·: 1699), Wl 
preot şi un cronicar din Se hei, sub tipar. 

3. Bibl. Acad. F. Cluj, BRV R2. 
f. 108 "Să se ştie că am scris eu pe această 

sfântă carte. Radu Hagi 7255 '' (1747) - la 
sfârşitul predosloviei, la 1804, negustorul Ioan 
Hagi Grecu recomanda: "această carte să fie fe
rită de papistaşi". 

Bibliogr.': Ioana Cristachc Panait, Circulatia 
ciirţi/or hisericeşti tipărite la Vâlcea şi in alte 
tipografii din pcirlilc noastre, in 71-ansih•unia sec. 
al >.V/11-Iea, in Mitrop. Olteniei. XIX 10- 1.?, 
1 977, p. 739. 

4_ Ribl. Uisericii S F.N il'!'lla..: din Şd�eii 
Braşovului ,  inv. 330. 

f. 1 08. "Sii se stie cii am scris aceasta (un 
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O carte l 'eclu� - ''Carte sau lumină ". Un 1m•o1 si 1111 cronicar . . . 

cuvânt indescifrabil) eu Ioan ilogolu jupânului 
Hagi Radu/ Boglrici 7763" (1754-1755). 

Teodor Bagi Radu din Brasov, însemnare, 
din 1783 august 2 1 ,  că este a lui. 

Bibliogr.: Ibidem. 
5. Bibl. Academia F. Cluj. BR V 69 
f. 1 -3 '/keastă cmte este a mea anume a lui 

Popa Ştefan de la Galda de jos. Pis popa Ştefan 
roj. 1 716 iulie ", judeţul Alba 

Bibliogr. : Ibidem 
6. Bibl. Acad. Rom., ex. 1, inv.609 
f. 108 v. ':4ceastă carte am cumpărat 1753, de 

la dumnealui jupân Constantin Basaraba ". 
'/keastă carte am cumpărat de la preot Oprea 
din sat din Săcele: din Tara Ungurească drept un 
galben venetic, popa Enache Drot ot Ocna 
Moldovei, aprilie 20 zile '" (restul dispărut la 
legat). 

':4ceastă carte am petrecut şi eu cu cititul . . .  let 
7264 ( 1 755) noiembrie 27, Nita pah <amic> ". 

f. 108. "Să se ştie că am scris eu cel fără de 
nume din satul lui Voda Moldovii" 

"Să se ştie că am scris eu băiat cu nasul tăiat" 
f.2 v. a predosloviei "1 784 sept. " 
7. Bibl. Acad. F. Cluj BRV 84 
Iniţial a fost, conform semnăturilor, în pro

prietatea lui Radu Golescu, a lui Matei logofă
tul, a lui Iordache vei vornic. Ulterior ajunge la 
Blaj. Un călugăr blăjean notează pe ea: "min
ciuni, mincinoase, Maxim Peloponesianul, 
măgarnl, ereticul". 

Bibliog. Ioana Cristache Panait, op.cit., p. 
739. Consemnarea dovedeşte spusele predo
slovici către cititori, de la Carte sau lumină, 
conf. cărora autorii nemaigăsind mijloace de a 
denigra credinţa Răsăritului: "ocărăsc, batjo
coresc, blestemă, hulesc". 

8. Arhiepiscopia Sibiului II /16. 
Provine de la biserica (dispărută), din satul 

Aldea, Uud. Harghita). 
f. 108 V. Însemnări cu cerneală peste altele 

paie. 
"iar de când s-au pristăvit taica mieu leat 

1 756"; 
"Iar de când s-au născut fiul meu Mateiu 176 

(?) "; 
"Să se ştie de când m-am câsătorit eu popa 

Mateiu leat 1 756; iar de când s-au născut fiul 
meu Medrea leat 1757; iar de când s-au născut 
jiu/ meu Radu leat 1 759; iar de când m-am pre
otii eu popa Matciu leat 1 756 "; 

"Să se .)·fie de când mt venit prcrHjintitul 

arltiercu !JimliSit Îll 7i1ra Ardealului trimi,\· de 
int'il(ata (?) 1 761 �i am scris eu popa Stoia of 
1/ăghig (?) "; 

"Si am dat scrisoarea mea de hună credinţă 
pârintelui popii Matei . . . " (sters) ;  

Bibliog. Ioan Matei. O cw1e din 1699 contra 
dezbinării religioase, în revista 1cologica XXVI
II, nr. 7-8, p. 198-302; Ioana Cristache, op.cit., 
p.739. 

9. Arhiep. Sibiului ll/15 .  
Provine tot din "Secuime". Însemnările 

tăiate la legat (coperte relativ noi). 
10. Arhiep. Sibiului ll/1 
f. 3, V, 3 V. si următoarele " . . .  a lui Nicolae 

Morariu iaste această carte rămasă de la socru 
sâu Gheorghe Marcea "; 

pc f. de legătură de la început: "Grigori '' 
pe forzat "popa Gavror de la Bociu " (jud. 

Cluj). Pe coperta 1821, 3 martie, a doua oară 
legată în satul Nălaţi (Hunedoara, oraş Haţeg). 

11 .  Bibl. Academiei F. Cluj BRV. 89 
Un exemplar, la care p<opa> C<onstan

tin > completează zeci de file scrise cu mâna. 
Tipograful Const. M ihailovici din Râmnicu 
Vâlcea, trimis cu cărţi de Episcopul Chesarie, 
se stabileşte în zona Sibiului (Ia Sadu), dascăl în 
Sibiu şi copist de manuscrise la Răşinari şi 
Sadu. 

Bibiiog. Ioona ONache Rtnait:, Circulaţia cărţilor 
tipărite şi nwnuscrise În Transilvania secolul al XVIII
lea. Teza de doctorat, p.225-226. 

12. Muzeul de istorie şi de artă al 
Municipiului Bucureşti, iov. 1479!1961.  

f. liminară, de la început :  "proprietar al aces
tei cărti este Ioan Zichil, pr.gr:ort. în Valea Mare, 
comit. Hunedoarei "; 

"Toate le ispitiţi ce iaşte bun ţineţi de tot felul 
de lucm rău scl vă feriţi, Au tont! Dada (?) învăţă
tond"; 

pe forzat, coperta 1: ':4ceastâ carte vorbeşte în 
contra apuseni/ar credincioşi şi aduce multe 
dovezi de!>pre credinţa bisericii Răsăritului. Citiţi
o cei ce vă interesaţi <1 >863 iunie 26". 

Anexa 4 

Cercetarea sistematică a circulaţiei la sudul 
şi răsăritul Carpaţilor a tipăriturii Cmte sau 
lumină, prin exemplarele ce au supravieţuit, nu 
a fost posibilă. Aceasta a avut, desigur, o 
răspândire largă, aflarea în patrimoniu cultural 
al unui singur judeţ, respectiv Prahova, a patru 
cxcmplnrc putând sustine afirmatia de mai sus 
( Maria Dulghcru , Comrihutii la cwwaşlerea 

n111ii n:clri române:,.ri din secolul al XVII· lea din 

judetul /'rahova, î n  Valori Hihliojilt• din Patrimo
nill Cultural Na(ionol, R. Vftkca , l lJSO, p. ) (IJ ) . 
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Sugestiv este în acelasi sens si numărul de 
cinci exemplare ajunse în Biblioteca Academiei 
Române, însemnările dovedindu-le în propri
etatea mânăstirilor, dar şi în aceea a unor par
ticulari, interesul pentru ea prelungindu-se 
până târziu, în secolul al XIX-lea. 

1. Academia Română, dublet l, inv. 610, fila 
albă de legătură de la sfârsit, pe versa, 
însemnare că este a sfintei Mânăstiri Cozia 
"aug. 2, 721 1 "  ( 1703, o semnătură: Daniil 
monah); pe faţa aceleiaşi f.: "La leat 7255 
(1 747) mai 18, am venit aici la sfânta mânăstire 
Cozia cu prea sfinţia sa părintele Clziriu chir 
Climent, Episcopul Râmnicului, fiind luminată 
porunca Mării Sale, ion Constandin Nicolae 
voemd Mavrocordat de sau luat sama egumenu
lui şi arlzimandritu/ui Coziei chir Ghenadie. Şi 
am scris eu Petco, la Sfânta Episcopie 
Râmnicului, din vestitul oraş al Craiovei". 

"Barbu/ Tetoianul logofăt şi căminar (?) din 
vestitul oraş Craiovii tot dintr-un loc cu fratele 
Pete/zi, mai sus numit. Din vestitul oraş al 
Craiovei"; 

Pe forzat "o carte sfântă", "o carte sfântă", 
"Constand <in>, Dionisie, Dionisie clisiar Cozii, 
7259" ( 1750-175 1 ). 

Pe f. albă luminară, de la început, printre 
însemnări: "această sfântă şi dumnezeiască carte 
iaste a sfintei mânăstiri Cozii din vremea răzmi
riţei, Chiria chir llarion, 1 788". 

Însemnare pe coperta din spate: ':4ceastă 
sfântă carte este a sfintei mânăstiri Cozii şi când 
s-au luat celelalte cărţi în răzmeriţa neamţului a 
doua oară s-au luat şi aceasta. Şi acum iarăşi s
au găsit şi s-au răscumpărat de Sfinţ<ia >  Sa 
părintele arlzimandrit Cozii, Chiriu chir llarion, 
1 792 iulie 6, Teofin ieromonah ". 

f. 108, ştampila Bibl. Colegiului Sf. Sava, 
Ministerul Cultelor şi Instr. Publice din Ţara 
Românească. Această carte fiind adusă de Ia 
sfânta mânăstire Cozia spre a se depune în 
Biblioteca naţională, se încredinţează de 
această mânăstire. 

Bibliog. Ilie Corfus, Însemnări de demult, 
laşi, 1975, p.209-210; Cercetată şi de noi. 

2. Biblioteca Academiei, dublet 4, inv. 6 13. 
Însemnările o atestă întâi în Tara Româ

nească, de unde treci! în Moldova. Oin unele 
însemnări, tăiate la legat, au rămas nume sau 
cuvinte izolate. 

f. 1: (pc vertical) "Com·tantin Stourdza ", cu 
ştampila); 

i. R2: "Constantin post <etnic> Tor . . .  "( '! ); 

30 

f. 46, versa: "Să se stie că această sfântă si 
dumnezeiască cm1e ce se cheamă pent1u incepă
toria papei iaste a Lupului Moldol'eanul sluga 
dumnealui Manolache vei clucer, ca să-i fie lui 
de citanie şi de Înl•ătătură. Jar cine s-ar ispiti ca 
să o fure să fie proclet şi afurisit de domnul nos
tru Js.Hs. şi să fie supt blestem de 318 sfinti 
părinţi. Şi am scris eu Şarban copilul din casă în 
zilele prea luminatului si prea inăltatului Domn 
şi oblăduitoriu a toată Ţara Românească lo 
Nicolae Alexandru Voievod, mai 15, leat 7230" 
( 1722). "Dragut", "Dragut ot Vancliuci"; 

f. 8: "Scris-am eu Dragut ot Vancliuci"; 
f. 82 V: ':4ceastă sfântă şi dumnezeiască cm1e 

iaste a lui Constandin copilul, feciorul logofătu
lui Dumei şi cine o înstreina or fura-o să fie supt 
blestemul lui Dumnezeu" (grafie XVIII/1); 

f. 58: "Şi am scris eu popa Dumitru ot 
Gurbăneşti" Uudetul Călăraşi, n.n); de la f. 120 
şi urm. ':4ceastă sfântă carte este a păcătosului 
Dome(ian monahu ot paiseştiii obşti de la sfânta 
mânăstire Neamtului, 1 799 august 24"; 

pe f. de început, jos: "această carte este a 
monalzului Domeţian rămasă de la părinţii săi şi 
cine va îndrăzni a o înstreina să fie supt neertat 
canon până o va intoarce, 1800". 

Cartea a fost în Biblioteca Muzeului 
Naţional de Antichităţi. 

Coperţi piele, secolul XVIII. 
3. Biblioteca Academiei Române, ex. 1 ,  inv. 

609. 
A circulat în Transilvania, de unde a trecut în 

Moldova (a se vedea anexa 1 ,  nr.6). 
4. Biblioteca Academiei, duble 3, inv. 6 12. 
Însemnările tăiate cu prilejul legatului .  

Eticheta - Casa Bisericii. 
Pe fortaz (coperta 1 ): "din Biblioteca 

Mitropoliei 1856 noiembrie 6 "; f. liminară, 
versa: ':4cademia Română, donaţie, Comisia 
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p. 79-80; FLORIAN DUDA�, "Memmia l"ec/ri/ur cărţi IVnrâne�ti •·, 
Oradea, 1990, p 167-1611. 

120. După cele învătatc, Tcodor a scris si un Octoilz, 

înregistrat în catastiful din 1 759. 
121 .  VASILE OLTEAN, op. cit., p.82. 
122. Ibidem, p.H2-83. 
123. CANDID MUSLEA, op. cit., p. l 89. 
124. Mss. 1416. f.37 V (partea a doua la nota 98). 
125. Ibidem. 
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130. Molitva la naşterea lui Hs.; Molitva spre toate căr
nurile, a brânzei, a vaselor; Molitva în sfânta şi marca 
duminică a Paştilor, s.a. 

13 1.  La doi ani de la explicarea Evangheliei, deja sem
nalate. 

132. Mărturisim. la sfârşitul acestui studiu, că nu întâm
plătoarc a fost aflarea şi cercetarea exemplarului din "Ca ne 
.m11 l11minâ'' ce a aparţinut părintelui Teodor. Am gândit si 
am străduit la elaborarea acestuia un deceniu. cu o mare 
sete de adevăr şi un covârşitor simt al datoriei. Aşa cum 
este, îl închin memoriei tatălui meu preot Ioan Cristache si 
a sorei melc, Maria lancu-Cristache, profesoară de istoric. 
Dumnezeu s;l le odihnească sufletele "i111111 impără!ia 
Sjimiei Sale ". 
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18. Filă din manuscrisul "Umwre de molitve la preznice ", scris de Erei Teodor şi legat în "Carte sau L11nrină " 
1 lJ. Filă din "Oştania Micti ". 
20. Filf1 din "Oştania Mică ", cu autograful copistului Erei Tcodor, fiul protopopului Florea ot Braşov, din 17 19  ghcnarie 9 

Abstract 
An Old Book - "Carte sau lumină", Snagov, 1699 - A Priest and a Chronicler 

from Şcheii Braşovului. 

Thc lcgislation in 1 700 of the unification document with thc Church of Rome, despitc the persistent requcst of the 
Romanians to rcmain in thc law of the ancestors, opened an age ofworries, movcments, with triple character (national, social 
and rcligious), rcprcssions, implicitly with army forcc. 

To dcfend the Transylvanians, a high mission revcrtcd to thc typographical activity. In 1699, in April, in a decisive moment 
for thc "Ronranian law", in thc lordly typography in Snagov, appcars "Carte sa11 lunrină ": "hy tlle order and witll a/1 tire expense 
of tire enliglrtened Lord of tire entire Ţara Românească Ion Constant/in B. B. VrJel'Od", with thc concern of Tcodosie bishop and 
typographically arrangcd by "piorts Antim ll ·ireamtl, do offer lrinrself as a gift tu tire mtlrodoxs". 

This study is proccupicd with a sample from "Cwte de luminâ ", not includcd in thc spccialised litera turc, that circulatcd 
in Schcii Brasovului along with other threc samplcs. Important as a witncss in itself, the book is cven more valuable by the 
information brought in thc notcs, manuscript pagcs about pcoplc and facts, challenging to a rc-evaluation of thc unrest 
atmosphcrc that surroundcd Şchcii Brasovului aml thc cntirc Bârsa, aftcr thc act of unification with thc Church of Rome. 

Thc study points out the pcrsonal i ty of pricst Tudor, the sun of archpricst Florca and the fathcr-in-law of Simeon Hîrs, 
Rnmanian pcrsonalit ics from Schcii Brasovul u i. wcll-knnwn in thc cpoch. clarifying somc misunderstandings of his lifc of 
sacrifice, for a sainl  '"'"'c of thc ort hndnx hclicf. Sturtin)\ fmm thc crroneous i n lcrprl!lat inn of somc of his facts. in reia
t ion with orthodox hi,Jwps from Tara l�omonescă, pricsl -li:ndnr tokralcd u n just ly numcrous •·rorture """ .wf./i?l"lng.l· ". 
Sec ing h im in thc rcl mspcctivc of hb facls, it can hc admil lcd thnt  pricsl Tc.:ndur completcly lacknl in diplomucy. He did 
nnt gu to T;1ra Rom{u!C�că to t>,· nnliccd nr tu exonna lc h imsclt. heing convinec.:d l lm t  thc trulh must hc.: loukcd for, the 
�uttC"nng hcing hi' d u c .  

Dr. loono Cristache-Pannit 
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1 .  "Carte sau lumină ", Snagov, 1699. Foaia de titlu. 
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3. "Carte sau lumina ". ·'Celor u' ,". Întlimp/11 a ceti 
pnn·nslu\?lici creştini bucurie". 
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2. "Carte sau lumină ", stema lui Constantin 
Brâncoveanu Yoievod şi versurile politice asupra ei  . 

. .  

4. "Cu ne sau !tunini1 ··� Curte făcută de prea iuăltatul icrvnH>
nah Maxim Peloponisiul '' ( f. l ) .  
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O carte veche - "Carte sau lumină ". Un preot şi un cronicar . . .  

5.  Însemnarea, d i n  1 766,iunie 1 0, scrisă p e  "Ca/te sau 
lumină ", de Simeon Hîrş. 

. 
.. -

t' i. 

7. MunugJ H I IHJ l u i  Si 1 1 1Cott H i n ,, Uin 1 7HO, l llUi lÎc, 1 5. 
el<.: pc mss. 77 (dupâ N.A. Ursu). 

35 

6 . .  Mss. 248 1 ,  copie după Rai Nou, făcută de Simeon 
Hîrş, f.l 2 1 ,  V, cu monograma din 1 777 (după N.A. Ursu) . 

LJ. '!Cxt mor:tliza!ur s<.:ris d<.: Simeon f-Tîrs p<.: "l.'ane sau 
lurnhui ". 
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10. Însemnarea din 1 766 iunie 10 şi textul moralizator, 
monograma lui Simeon Hîrş, de pe fi la 1 a manuscrisului  
anexat la "Divanul înţeleptului cu lumea" (după N.A. 
Ursu. 

1 2.a. File din "Ca ne \'Ull lun1ină ··� cu În!'cmnart.!a de pro
prietate a lui Gheorgh� l-lirş, fîul lu i  M icul, d a r u i ta de Davrd 
O u·hca, 2 aprilil.! 1 70 1 .  

36 
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• - '/ ., dr.•/4/ . 

'"' '  · · �/' � / i.?  ,.� .. ..  
j'y -·r. 

ţ1 ,ţ N ')-' 

1 1 .  Exemplarul din "Carte sau lumină " lce a aprţinut 
preotu l u i  Ioan Zichil  din Valea Mare ( H unedoara). 
Insemnare de proprietate şi text moralizator. 
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J l.h. Ftle c1 i n  "( "urtt-' \1111 lun1inii ". cu însemnarea de pn ,_ 
prictntc a lui Ghc;orgh<: l lir�. fiul lui M icul, t l iinr i lft de David 
C<'rb""· 2 ilpti l ic 1 70 1 .  
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O carte veche - "Carte sau Lumină ". Un preot şi un cronicar . . . 

� n:•mtY fiil'f�l,.t C4>0'•Y•II; •f .. , � ;!.!... j 
• . • ' • . • • - J ,.. ., • • , -t•• tml.ff .. 1( '-'�tnf t\MMI,fN UI.t U tM" HJ •f• .tU(4J • •  ,. ·�': ��:· ::!r• DtM�f� .. fl''fUtiWUI• ,;, .. :,..:c.JA n�-�� .c'!, :"• :Y" tc.."'� t.• • ���•' ��-·. ,  ... u� u;.:fe.Jf\" / 

''f,tA'Î•,.t.c;"• •  �·'i c..�ur,.. &f!�"tj• It'� l'r!ut&ft •, " w '� �-:· HA1trlt• t tt'f''ln':''if,•4t lltf � ,! ." .. ... ,.,.,. �.,� 
IIA 41f ruu � .. .c. n,..,. ••••c...·"\'11 d: )c:.J•N•• J..t.4UtthM1 
r;, .. '",.!�+: •• : ,J.x""'i�· --��.,.- : ,,;, .. ; ... ,�. "'�·�� 
, .... +.,,, .,. �t U-:j t,.frupt . ID•t A • •c...� n, .. , ...... ... '�"1 
-� '"':;\. • . ..  �,. "�� �.: .... : �,;; • , u-..flffr� ,  " "'  �" ��"t• -�, ..... , ... ,... W" �tllo•' . . ..  , •• :n••• M� ,ttc.ln: • 

6" ""P' ��-· "� ""':!�.' �" .It•�· �,,.". • ",,., ", •t'"' 
. !fll'f'� 14"/I.MI/4·: • Al (: YAU:t 10' •: •rl •f, /.7Uj f tH'• 

... 
rtl�""J: 

•-t, ..... rcflltll lft.i -"� �·t n�,,.f,\� UlM /tiU ti-� rU� • t("" ( A R I  

UUf . , tf r m  ... tc�l .. fl,l l K :� ·t ,-E..:.,._ "'.'��1• t·· �����ot 
': .. , a,,..,'/ Ot tr!\. • H\ " te� "''"'( t'(Tif.l,f.,.•HtC4o WH I U n t.  

• ta u m ,.  ""'t!'"'' . IU• �",f ·"• !J + t  �mo/,. .. , """A.• 
"'� ':."":,.m,• u ; ,: �f�";1."·r�:: ("1"11;rk",.· ,:.-t: .. , if.'�':"'� 
Wllf .,,.c.;nrt •mt • Al �t•m•:. WM �f ,l.fiiUIIIfl � ·"'' UI'C\f" A 

cd>�nu: '"f""'"{l .. , w.: :: .. mr tcV'r.,:"'"' lf\'"c.:-cn\tmt Gl; 
,.,.,.�,"'l,.m,' • "t't-! .. ! .-;�''" •;ru;f,.•i;: ,.;lf'f" , w5 . .-l 
41iftltfi'U" ..... , ••• I4Ut4JI • i�th ffC RfH"·t\' � ;  f r ;;AlTII 
'"' ,_,;,,. •. �,,.:,�, .trttttrt•l,, .. _ "t •• •• J.f'ih C'ţ:.;.·",. ",�; 
�.r:,,., W .. f,'U ·'*' '""."-:-" .c.a .. •••!••,-i' ... . ,.., ... � S''"'· 
�tl "t"·�·· :' �a,t ţ •;ur�l'lfu 2 · J� ..... •, c'l'+••, ··!"t·' ; K;o  --�t" w.,��� • �"�•'t  lJ• (;+•"',• • w: �o• �:..· .. c... •• ...._,"'!l �; • 
hA t..) " '  t\ '"'"""'�V"L�<• , M-.J,fMK M ''lol l tl  /'lt/'tt .. .a. .. r .&. '"  

1-.' • • '• - ' J • 1 r·.' r " •• • •  ''''""' " ... , ... . .  ,. • •t"· �,.,.",.,. !\'�" ' 1 , .. 1 
,.:,. .. , ••• , •tt ;"h ti "t tltf .. c:.;' • Jll(""•=•ut ;,.f,n  .... 
• :; "'� .... �··· �-�:�··""'"'! ""-:� "': )fi . . ..  r.� -.. , .. 
• vz-.. t,.. "' ... ,..,.. + • """ . t.a•' .. ,,. il!" .. • """ .. ... ,", ...,. 

. � . r-"o --' .t�·,,.�m, , i--
r"ŢT, .... '� �- . i J •  � x. '- 'Y  ·( ..... 

1 2. c File din "Ca ne sau lumimi ", cu însemnarea de 
proprietate a lui Gheorghe Hîrş, fiul lui Micul, dăruită 
de David Corbea, 2 aprilie 1 70 1 .  

1 X .  Fi lă d 1 11 manuscrisul "Un1111rt' dr •llnlfn·e la 
jJrt:zniccu. scris de Erei Tcudor l;ii lt:gat iu ''(.'une Stlll 
llllllitră ''. 

15 .  Însemnarea lui Simeon Hîrş pe "Pravoslavnica mărtu
risire", carte copiată de el ia 1 727 fevr. 13 (după N. A. Ursu). 

3 7  

' lţ  
'{\1\ 

1 9. FiiH di1 1 "()\/ulliu Micii ... 
lU � . •· 
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1 3. Biserica Sf. Nicolae din Scheii Brasovului.  Vedere de ansamblu. 

u 
··· � . .  .._ . .:.-

1 4. Biserica din Scheii Bra ovului. Plan al săpăturilor arheologice. Succesiunea bisericilor, continuitatea ctito
rilor. 
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O carte veche - "Cmte sau lumină ", Un preot şi un cronicar . . .  

1 6. Biserica lui Constantin Brâncovcanu din Făgăraş. 

1 7. l n::;cripţ in hi�cricii Sf. Nicoloc di1'1 FOg•' rn�. 
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8. "Carte sau lumină", exemplarul ajuns la Simeon Hîrş. Partea de sus a coperţii din piele. 

20. f-il<i din "Oştania Mică ", cu nutograful copistu lu i  Erei Rodur, fiul prolopopului Florca ot Bra nv, din 1 7 1 9, 
ghcnaric Q. 
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ANGVSTlA, 8, 2004, Istorie, pag. 4 1 -62 

Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor 
(până în 1918) 

Influenta limbii române asupra limbii şi 
vieţii secuilor de-a lungul secolelor este ales
tată de numeroase documente de epocă şi 
unanim acceptată şi demonstrată de lingvişti 
maghiari şi români, faptul constituindu-se într
un veritabil monument al duratei convieţuirii 
paşnice româno-secuieşti/maghiare pe o întinsă 
dimensiune istorică. 

Fenomenul arc două aspecte semnificative: 
primul, cel mai cunoscut şi relevant, al împru
mutării de către secui a unor cuvinte şi expresii 
importante româneşti în vorbirea lor curentă şi, 
al doilea, mai puţin cunoscut ca exemplu con
cret-istoric, cel al însuşirii de către secui a lim
bii române ca a doua limbă vorbită, atestată în 
astfel de documente. 

Situaţi în mijlocul unei mari zone geografice 
locuite de români, secuii au împrumutat de-a 
lungul secolelor numeroase cuvinte şi expresii 
româneşti, astfel că civilizaţia păstoritului oilor, 
cu baei, cioban, păcurar, fluier, stână, strungă, 
mânător, urdă, jintiţă, balmoş, berbece, 
mioară, cârlan, oacheţă, băluţă, coşar, burduf, 
bădercă, bărbântă, capră, comarnic etc., civi
lizaţia catrinţei, cerceilor, cojocului, cergilor, 
cimpoiului, cumpenei, căruţei, parapaciului, a 
clăcilor de întrajutorare la diferite munci, dar şi 
la joc/dans, a draniţei, bordiţei, drugii, jirebiei, 
a bărbatului, ficiorului, fârtaţilor, boierului, 
suratei, rodinei, păpuşatului, sumanului, locu
lui, gardului, afinelor, coacăzelor, cetinei şi 
cetenişului, hribelor, alacului, sământei, 
bucatelor, mălaiului, tocanei, plăcintei, dumi
catului, busuiocului etc., precum şi civilizaţia 
spirituală a Viflaim ului (cu Fecioara Maria, 
unchiaş, păstori români etc.), jucatei, colinda
tului, doinei, pomanei, socotitului, umblatului 
cu ţurca şi cea populată de zilele Babei, de 
Priculici, de Pustia şi Pocita etc., de expresiile: 
tine minte, tot un drac, ce mai, fără gând, sau 
de usturătoarele mutu, doi bani, goga, bodcan, 
tapalagă, nătântoc, acăţos, fătărău, bustihan, 
ciontorog, gângav etc., ori de delicatele gingaş, 
floare, coconi etc. si-au pus pecetea inconfun
dabilă asupra lkslinului istoric si a modu lui  de 
viaţă sccui�;:sc prin se culc: .  

Q J?!"<_l!!�'.H�tă pecete romilneasd asupra 
l i mbii V<-1rbitc ele secui a fost  �nn nalată înci'i d in 

------------------ 4 1  

a doua jumătate a secolului al  XIX-lea. 
Profesorul Steuer Janos' demonstra în Magyar 
Nyelvăr (Ocrotitorul limbii maghiare) şi faptul 
că secuiul vorbeşte ca românul, spune "Erăssen 
hideg van " (Este tare frig), în loc de expresia 
maghiară "Nagyon hideg van " (Este foarte frig). 
Tot astfel spune: "Erăssenjo"  (Tare bine), în loc 
de "Nagyon jo" (Foarte bine), sau "Erăssen 
nagy" (Tare mare), "Erăssen ugyes" (Tare 
destoinic), în loc de "Nagyon nagy" (Foarte 
mare) etc. Ro mânui zice "E tare frig", "E tare 
îngheţat" (secuiul zice "Erăssen meg von fagy
va ''), ':4stă noapte a îngheţat tare" (secuiul zice 
':4z ejjel erăssen megfagyott"), "E tare cald" 
(secuiul: "Erăssen meleg van"), "E tare bun " 
(secuiul "Erăssen jo"), "E tare urât" (secuiul 
"Erăssen rusnya ") etc. 

Tot astfel, Steuer Janos demonstra că secuii 
vorbesc ca românii când folosesc o negaţie pen
tru a întări o afirmaţie sau chiar o negaţie - "Nu 
este brânză?" - "Ba este " etc. - "Mergi acasă?" 
"Ba nu ". Secuiul în loc de "ba" spune "vaj" 
(vagy) - afirma Stcuer. 

Tot după expresiile româneşti, sccuii uti
lizează cuvântul a şedea - iilni, cu sens de a fi, a 
locui. Românul zice "El şede mult", "El a şezut 
mult acolo", "Eu am şezut doi ani în Cluj", "El 
şede lângă mine" (în sens de locuieşte). 

Secuiul "merge într-un pas cu românul" - mai 
afirmă Steuer Janos în continuare - când spune 
"tiizet teni" (a face focul) şi nu "tiizet rakni"  (a 
pune focul)2. 

Steuer Jânos mai înşiră şi alte asemănări 
lingvistice româno-secuieşti, unele mai mult 
sau mai puţin hazardate. Interesantă însă este 
reacţia extrem de dură a unui oarecare secui 
Balo Jozsef, care răspunde într-un număr ulte
rior al aceleiaşi reviste astfel: "Nu vă atingeţi de 
limba noastră. Aceasta n-o pemtitem! Este ştiut 
că şi in limba secuiască sunt influenţe străine ca 
şi in alte limbi. Ştiu că şi influenţe româneşti sunt. 
Dar trebuie să mă opun procedurii lui Steuer 
Janos potril·it căreia multe cuvinte ungureşti le 
atribuie mentalităţii româneşti numai pentru că 
şi În limba română au corespondeflf, şi care sunt 
si în afle limbi, precum si in limbile germană şi franceză. După Slcuer, În limba se:>cuiască plltc'fl! 
Îlltâlni -�·i influente lwtentof<' ". 
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În continuare, Balo J6zcsf arată că şi 
francezul şi germanul zice expresia "Este wre 
îngheţat " si că nu este secui să spună "Vaj" sau 
"Vagy nem " etc.J 

Steuer Janos nu se lasă intimidat şi-i 
răspunde lui Bala J6zsef cu o altă serie de 
argumente pe care le găzduieste aceeaşi 
revistă-!. 

Studiul stiintific şi argumentat al împrumu
turilor românesti de către secui/maghiari 
începe însă cu omul de cultură maghiar 
Gyarmathi Samuets, care în al său 
Vocabulmium, apărut la Viena în 1816 oferă 
suficiente exemple în acest sens. Au urmat tot 
în secolul al XIX-lea în partea lingvisticii 
maghiare: Kriza Jânosli, Kiss MihaJy7, Gyorffy 
Ivan11, Szarvas GaborY, Gaspar Janos, Vass 
J6zsef, Hunfalvy Pal, Edelspacher AntaJ IO 
(care a şi alcătuit un prim inventar al ele
mentelor româneşti ale lexicului maghiar), 
Budenz Jozsefl l ,  Szinnyei J6zsef12 (un nume de 
referinţă al lingvisticii maghiare, care a 
întocmit un alt glosar de 340 de împrumuturi 
româneşti), Moldovan Gergcly 1 3  (pentru 
judetul Alba de Jos). În prima jumătate a seco
lului XX au continuat Damian Istvan, Herman 
Ottoi4, Alcxis Gyărgy, iar Nicolae Drăganuts, 
renumitul profesor universitar de Ia Cluj, a 
enumerat în cunoscuta sa lucrare Românii în 
secolele IX-XIV pe baza toponimiei şi onomas
ltcu (Bucureşti, 1933) şi împrumuturi 
româneşti ale limbii maghiare vechi. 

În lucrarea sa de doctorat, în limba română, 
Bledy Gezatli a scris despre Influenţa limbii 
române asupra limbii maghiare. Studiu lexicolo
gie, apărută Ia Sibiu în 1942. 

După cel de-al doilea război mondial au 
publicat lucrări privind împrumuturile româ
neşti în limba maghiară Bakos Ferenc, Papp 
Laszl6, Marton Gyula t 7, Szabo T. AttiJa ts  ş.a. 

Valorosul dictionar intitulat A Magyar 
nyelvjarasok roman kolcsănszavai ("Împnunu
turile româneşti în limba maghiară"), semnat de 
Mârton Gyula, Voo Istvan şi Pentek Janos, 
apărut în 1977, este o lucrare de referinţă în 
această problematică deosebit de interesantă. 

Numeroase împrumuturi româneşti şunt 
semnalate şi în monumentala lucrare ErdeM 
ma-gyar szotot1L:Ilt'ti ttir ("Dictionar istotic al lex
icrtlui maglriar din Trcmsilwmia "),  apărută sub 

redacţia si pc baza mat��!��!�!�! �1!��� Q� f�fH!
tatul  l i ngvist Sz;ibo T. Att i la ,  dkt iun;tr <.·are a 
ajuns in prezent la volumul X I  ( R-Sz;lj ) (apărut 
în 21102), l ucrare continuată asadar si după 
moartea lui Sl'.itho T Attila. 

42 

Am considerat relevantă prezentarea cuvin
telor româneşti împrumutate de secui doar 
până la Marea Unire din l 9 1 X, pentru o 
perioadă despre care nu se poate spune că a 
fost o influenţă statală şi administrativă care să 
forţeze derularea acestui fenomen. 

Dicţionar istoric de cuvinte şi expresii 
româneşti împrumutate de secui 

Izvoare 

Angustia = Angvstia, I-VI. Sfântu · 

Gheorghe, 1996-2001.  
Arany-Gyulai = Magyar m?pkăltcsi gyuvte

meny. Uj folyam. A Kisfaludy-Tarsasag ,;leg
bizasabo/ szerkesztik es kiadjak Arany Las::./6 es 
Gyulai Pal [Culegere de creaţii folclorice 
maghiare. Serie nouă. Redactată şi editată din 
încredinţarea Societăţii Kisfaludy de A.L. şi 
G.P. ], I-III, Pest, 1872-1882. 

Bh!dy = Blt�dy Geza, Influenţa limbii 
române asupra limbii maghiare. Studiu lexicolo
gie, Sibiu, 1942. 

Damian = Damian Istvan, Adatok a magyar 
roman kălcsănhatrislzoz [Date privind influenta 
împrumuturilor maghiara-române], în NyF 67, 
Budapest, 1912. 

D.J.C.A.N. = Directia Judeţeana Cluj a 
Arhivelor Naţionale (fondurile Scaunul 
Brăduţ, Scaunul Micloşoara, Scaunul 
Odorhei). 

Ethn. = Ethnographia, Budapest, I (1890). 
EMSzT = Erdely magyar sz6tăttbzeti târ 

(Dicţionar istoric al lexicului maghiar din 
Transilvania), I-XI 1976-2002. 

Herman Paszt. = Hermân Otto, A magyar 
pasztorok nyelvkincse [Tezaurul lingvistic al păs
torilor maghiari], Budapest 1914. 

Janko TAT = Janko Jânos, Torda, Aranyos
szek, Toroczk6 magyar (szekely) nepe [Populaţia 
maghiară (secuiască) din Turda, scaunul Arieş 
şi Trascău (azi Remetea)], Budapest, 1893. 

Kozma = Kozma Ferenc. A Szeke�>yfo/d 
[Pământul secuiesc], Budapest, 1879. 

Kriza Vadr. = Kriza Jânos · (red. ) ,  
Vadrozsak. Szekely nepkoltesi gyiitemeny 
[Trandafiri sălbatici. Culegere de folclor secu
iesc !, Clu.i, 1 R63. 

Malonyoi = Malonyai Dczsi) . ..-1 mogyar nlp 
!�!!!n:,m:l� [C:ultllrtt �upnmlui mi1ghiitr] . l•V, 
Hudupcsl, 1 907- 1 C) 1 2. 

MNGy =: Mll}.'}'l/r ncpko/tesi gylijthm·m•. Uj 
folvam. A ki.,jidw�v · "liÎrsasag meghi.::â.mhol szer
kesztc;k ,;.\. kiadjâk Arany l.âs:::.l6 ch· (,)•ulai Pal 
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1 Culegere de folclor maghiar. Scrie nouci. 
Redactată şi editată din încredinţarea 
Societăţii Kisfaludy de AL. si G.P.J, 1 - l l l , Pest 
1872- 1882. 

MNRK = Marton Gyula, Vcio l stvan, 
Pentek Jânos, A magyar nyelljarasok roman 
kălcsănoszavai. Împrumuturile românesti ale 
dialectelor maghiare, Bucureşti. 1977. 

MNy = Magyar Nyelv [Limba maghianiJ, 
revista, Budapest I ( 1 905 ). 

MNyszt = Magyar Nyell'eszet [Lingvistica 
maghiară! (red. Hunfalvy P{tl), I-VI, Pest, 1856-
186 1 .  

MTsz = Szinnyei Jozsef, Magyar Tajsz6târ 
[Dicţionar toponimie al limbii maghiareJ ,  III
II, Budapest, 1893- 190 1 .  

NeprErt = A Magyar Nemzeti Muzeum 
Neprajzi Osztalyanak Ertesitoje [Anuarul Secţiei 
Etnografice a Muzeului Naţional MaghiarJ, 
Budapest, II (1900) . 

NyF = Nyelveszeti Fuzetek [Caiete lingvis
tice] . Colecţie. Budapest, nr. 1 ( 1902) şi 81 
( 1918) . 

NyK = Nyelvtudomânyi kăzlemenyek 
[Comunicări de ştiinţe lingvistice! (nr.I ,  Pest, 
1 862, redactor iniţial Hunfalvy Pal). 

Nyr = Magyar Nyelvăr [Ocrotitorul limbii 
maghiare], Pest (respectiv) Budapest I ( 1 862) . 

Orban = Orb an Balazs, A szekelyfăld leirasa 

[Descrierea pământului secuiescj, I-VI, 
Budapest, 1868-1 873. 

Tsz = Magyar Tiijszotar [Dicţionar toponi
mie al limbii maghiareJ, red. Magyar Tud6s 
Tarsasag, Buda, 1838. 

Vitos Csikmegyei = Vitos M6zes, 
Csikmegyei fiizctek adatok [Caiete cu date din 
comitatul CiucJ , Miercurea Ciuc, 1 894. 

Vocabularium = (Gyarmathi Samuel), 
Vocabularium in quo plwima hungaricis vocihus 
consona variantm linqvarum vocabula collegit 
Samuelio Gyarmatlti, Viena, 1 8 1 6. 

Cele mai cunoscute documentare, cuvinte şi 
expresii româneşti împrumutate de secui în 
limba lor curentă, până la 19 18, sunt urmă
toarele (cu menţionarea anului atestării, a 
localităţii sau zonei, a culcgătorului şi/sau a 
lingvistului si a sursei: 

- acatos ( = arţăgos, certăret) - âkacios -
1 8 16: Secuime, Vocabularium 97; 1 838: 
Secuime, Gyarmathi Samuel, To;z; 1 86 1 :  Trei 
Sca une j Ozun] , Lorincz Klroly, M Nyszt V I  
3 1 7; ! 8G3:  Sec u i me:: (în pon.:da: Ăkăc-zi6s); 
Kriza Vad r. 3i-:X� I X72:  Secuime, Kriza jJanosj ,  

4 3  

Nyr I 1 34; 1 893: Secuime, MT'>z; 1893: Trei 
Scaune, Szinnyi Jozsef (confirmă orig. 
românească) ,  citează T'iz, Mnyszt VI 3 1 7, Nyr I 

134, Kriza si Kiss Mihalyi), Nyr XXII 26; 1 9 1 1 :  
Trei Scaune, Baraolt, Sas Lajos, Nyr XL 95; 
MNRK. 

- acoi ( = ac mare pentru cusut saci) - akuj 
- 1905 : Leordeni (bazinul Nirajului) (MS), 
MNy 1 139, Bledy 18; MNRK. 

- aer - ajar - 1901 : Mugeni - judeţul 
Odorhei, Szântho Gâbor, Nyr XXX 444. 

- afine (Vaccinia nigra) - afonya/ 3fonya/ 
afinya - 18 16: Secuime, Vocabularium 99; 1838: 
Secuime, Cserei Elek, Tsz; 1863: Secuime, 
Kriza Vadr. 506; 1868: Corund, Orban I, 13 ;  
1869: granita Ciucului cu Moldova, munţii 
Călimani, Orban Il 1 43; 1873: Secuime, 
Szarvas Gabor - comentariu, Nyr I I  536; 1892: 
idem (loc.), Ethn. I I I  306; 1905 : Racoşu de Sus, 
Nyr XXXIV, 1 03; 1914: munţii Călimani, 
Herman, Paszt. 665; MNRK. 

- alac (Triticum monococcum) - alakor -
1604: Chedea Mică, scaunul Odorhei (HG), 
EMSzT I 203; 1 636: Târgu Mureş, EMSzT 1 

203-204; 1650: Secuieni, scaunul Odorhei, 
EMSzT 1 204; 18 1 1 /în sec.XIX: Corund, 
scaunul Odorhei, EMSzT [ 204; 1893: Secuime, 
MTsz; 1893: Secuime, Szinnyei Joszef (confir
mă orig. românească, citează pe Kriza), Nyr 
XXII 27; MNRK. 

- alb - Albu (în antroponime) - 1614: Zagon 
(CV), scaunul Orbai, Angvstia I 1 16; 1863 : 
Secuime (Albu), Kriza Vadr. (cf. Edelspacher 
Antal în NyK XII 1 1 1); 

- albiş - în toponime: Albiş - 1539: Albiş 
(CV), Szekely okl. VIII 222; cf. Coriolan Suciu. 

- alior - alivor - 1899: judetul Ciuc, Nyr 
XXVIII 142; Bledy 19. 

- altul, zău - altu zo - 1888: Beclean, judeţul 
Odorhei (în textul Viflaimului), Paal Gyula, 
Nyr XVII 329. 

- ardei - ardej/arde/arde/argye - 1 876: 
Secuime, NyK XII 95, 1 13- 1 15; 1900: Târgu 
Secuiesc, judeţul Trei Scaune, Vajna Kâroly, 
Nyr XXIX, 431 ;  1908: Secuime, Nyr, XXXVII, 
1 2; 1 908: Târgu Secuiesc, Barcsa J ânos şi 
Odorheiu Secuiesc, Ehemme, Kemeny 
Katinka, articol Gornbay Zoltân, MNy IV 42; 
1 9 10: idem (loc.), Gombocz, Nyr XXXVIII 1 2; 
MNRK. 

- arnicioşi - ârnicsos ( = cu amici) - 1 728: 
Pădurenii (scaunul Sepsi) (CV), EMSzT [ 428. 

- aşa - aşa - l RH8: Beclean,  j ud e l u l  Odorhci 

(în l e x l u l  Vi tla i rn u l u i ), Paa l  C,yula, Nyr XVl l 
:-l2{). 
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- auz[ i ]  - Auz Eva (porecla) - 1897: Bătanii 
Mici , zona Baraolt, Benedek Elek, Nyr XXVI 
47. 

- auzi măi fârtate - Ausz maj fortatim (în 
Viflaim, primul pastor) - 1888: Beclean, comi
tatul Odorhei (HG), Paal Gyula, Nyr XVII 329. 

- ba nu crez - ba nu krez (în textul 
Viflaimului) - 1888: Beclean, judetul Odorhei, 
Paal Gyula, Nyr XVII 329. 

- babă - baba 1) baba (femeie bătrână) -
1863: Secuime, Kriza Vadr. 70; 2) în sens de 
gaură mică în pământ pentru un joc cu mingea 
- un fel de oină - 1869: comitatul Odorhei, 
Orban I 161 ;  1893: judetul Odorhei, MTSz; 
1 908: Chibed (MS), Nyr XXXVII 370; MNRK; 
3) în mitologie, de la zilele furtunoase numite 
Zilele Babei; în cuvânt compus: băba-fergetege 
( = furtuna Babei) - 1874: judeţul Odorhei, Nyr 
I II 261 ;  1 893: judeţul Odorhei, Odorheiu 
Secuiesc, Kirăly Păi); MTsz. 

- ba bău - bab6 - 1 )  pătură groasă de lână -
1888: judeţul Odorhei, Veres Ferenc, Nyr XVII 
432; MNRK; 2) cojoc din piele întoarsă de oaie 
- 1838: Secuime, Tsz; 1863: Odorhei, Kriza 
Vadr. 492, 5 17; 1892: judetul Odorhei, Nyr XXI 
523; 1893: judeţul Odorhei, Secuime, Gyărfy 
lvăn, Kriza, Csplăr Benedek; MTsz. 

- babei, zilele - vezi zilele babei. 
- baei - bacs - 1) proprietar de turme de oi: 

1569: Trei Scaune, EMSzT; 1 607: scaunul 
Micloşoara, D.J.C.A.N. 11/1 f.225 v-226; 1627: 
Biborţeni (baczot), scaunul Brăduţ 
(D.J.C.A.N., scaunul Brăduţ, 11/2 f.624 v.; 1634: 
scaunul Micloşoara, D.J.C.A.N., scaunul 
Micloşoara, 11!2, f.321; 1634: Suseni Uudeţul 
Haghita), EMSzT; 1638: Biborţeni, scaunul 
Brădut, 11/2, f. lOv-1 1 ; 1640: Moacşa, EMSzT; 
1645: Tuşnad, scaunul Brăduţ, D.J.C.A.N., 
scaunul Brăduţ, I I/1 f. 1 1 7; 1 70 1 :  Lazarea, 
EMSzT, 1 720: Lutiţa şi Aluniş (judetul 
Harghita), EMSzT; 1735: Turia EMSzT; 1 759: 
Papauti, EMSzT; 1768: Pachia, scaunul Trei 
Scaune, EMSzT; 1773: Plăieşiu de Sus, EMSzT; 
1806: Racoşu de Sus, EMSzT; 1808: Zagon, 
EMSzT; 1838: scaunul Ciuc, Gego Nicephor, 
Tsz; 1844: scaunul Odorhci, EMSzT; 186 1 :  
comitatul Trei Scaune, Lorincz Kăroly, 
MNyszet, VI .156; 1872: judeţul Ciuc, Arany
Gyu lai MNGy I 1 26; I H74: M;l rt i n i!i, sca unul 

Odorhci. Nyr I I I  5(i(i; 1 R75: Secuime. Nngy 
Lajus, Nyr I V  42o; I H76: Secuime, Găborfi 
Ki\roly, Nyr V 37, l Ho;  I H77: Secu ime. Nyr VI 
4 73: 1 HH2: Secui nu:, Arany-Gy u l a i  I I I  40K; 
1 H�3: Secu ime, Mărt inis ,  j ud�.: t u !  OJorhei .  

j udetul C i LK. j u d e t u l  Trei Scaune. Szi n nye i 

J6zsef (confirmă orig. românească), (citează 
Arany-Gyulai I l 496 şi Hl 408, Kis Mihăly, Tsz, 
MNyszt VI 356, Nyr IV 426, Nyr V 37, Nyr VI 

473, Nyr XXII 73-74; 1903: Secuime, Halăsz 
lgnăcz, NyK XXXII 147; 2) slujitor de oi : 1876: 
Secuime, Nyr V 186, Herman, Paszt. ;  3) în 
antroponime: cea 1 680: Băts, Zagon, EMSzT; 
1701 : Bacs, Lazarea, EMSzT: 1 720: Băcs, 
Lutita EMSzT( cu rezerva că aceste antropon
ime pol fi ale unor români); Bledy 21;  MNRK. 

- badercă ( = butoiaş) - baderka/badirka -
1885: Secuime, Tdmlă Lajos, Nyr XIV 47; 
1890: Madaras, judetul Ciuc, Gidr6 J.Bonifac, 
Nyr XIX 527; 1893: Mădăraş. judetul Ciuc, 
Secuime, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează Nyr XIV 47 şi N)T XIX 
527), Nyr XXII 1 1 1 - 1 12; 1893: Secuime, MTsz; 
1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 81 ,  269; 1914: 
Giurgeu-Ciuc, Lakatos Jănos, Nyr XLIII 356; 
Bledy 21 ;  MNRK. 

- badian - badian - 1838: Secuime, Tsz; 
1893: Secuime, MTsz; 1893: Secuime, Szinnyei 
J6zscf (confirmă orig. românească, citează 
Tsz), Nyr XXII 1 1 2; Bledy 21 ;  MNRK. 

- balegă - Baligă (poreclă) - 1908: judeţul 
Ciuc, Mathe Denes, Nyr XXXVII 430. 

- bal moş ( = mâncare din zer untos de oaie, 
acru, fiert cu faină de porumb) - bâlmos/bamos 
- 1838: Secuime (Ferenczi Janos), Tsz; 186 1 :  
comitatul Trei Scaune, Lorincz Karoly, MNyszt 
2 16; 1893: Secuime, MTsz I, Szinnyei Joszef 
(confirmă orig.românească, citează Mnyszt VI 
216), Nyr XXII 1 13;  1 893: bazinul Arieşului, 
Janko, TAT 1 29; 1894: Luncani, zona Arieşului, 
Vegh Mariska, Nyr XXIIl 577; 1903: 
Sândominic, Szabo Dezso, Nyr XXXII, 324; 
1903: idem (loc), NyF IX 26; 1903: Secuime, 
Halâsz Igmkz, NyK XXXIII 147; 1905: 
Giurgeu, Nyr XXXIV 82, 267; MNRK. 

- bandă - banda - 1) orchcstră (populară) -
1900: Targu Secuiesc, Vajna Kăroly, Nyr XXIX 
431 ;  2) bandă (persoane) - 1878: Trei Scaune, 
plasa Orbai, Nyr VII 283: 1893: idem (loc.), 
MTsz; 1900: Ighiu (HG), Nyr XXIX 4i9; 1 908: 
Secuime, Nyr XXXVII 12; MNRK. 

- baraboi - baraboly/ baraboj/ barabuj/ 
berebuj - 1756: Sâncraiu Uudetul Covasna), 
EMSzT, 1838: Secuime, Trei Scaune. Ferenczi 
Janos, To.;z; 1 846: Ilicni, EMSzT: 1 86J: tinutul 
Buntoltului ,  Kri:t.a Vad r. 492: l H�J: Secuime, 
MTo;z; Blcdy 22; MN H.K. 

- hnrhă - narbul�! ( in pi.:�a Vifln imu l )  -
18(;9: Secuime, Orbiin II I :'!J:  M N R K .  

- bar.t.ii - harzn - 1 )  nume J c  capră - 1 900: 
Mercsti ,  j uLk ! u l  ( )dorhe i ,  Kriza S;\uJor. Nyr 
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XXIX 543; 2) în cuvânt compus; barzakecske 
( = capră de culoarea berzei) - 1 903: 
Sândominic (HG), Szabo Dezso, Nyr XXXII 
324; Blcdy 23; MNRK. 

- băci, a - ( = a deţine functia de baei) -

bacsokodik - 1816: Dalnic, scaunul Trei Scaune 
EMSzT. 

- bălan - bahin/ bohin/ belan - 1) în sens de 
culoare bălaie, blondă - 1863: scaunul Mureş, 
Kriza Vadr.492; 1873: Secuime, NyK XII 1 13; 
1 875 : Secuime, NyK XIV, 306; 1876: Secuime, 
NyK XII 57, 1 13; 1878: Secuime, NyK XIV 306; 
1 893: Secuime, MTSz; 1 893: Vălenii de Aries, 
Janko, TAT 284; 1 903: Sândominic (HG), 
Szab6 Dezso, Nyr XXII 324; 1903: Sândominic 
(HG), NyF IX 26; 1 905: Giurgeu, Nyr XXXIV, 
8 1 ;  1910: Ghimeş, Nyr XXXIX 237; 1914: 
Giurgeu, Ciuc, Kemenes Antal, Nyr XLIII 4 1 ; 
1914: Secuime, Giurgeu, Ciuc, Ciucsângeorgiu 
(HG), Sândominic (HG), Herman, Paszt. 453, 
469, 539, 602, 701; 2) oaie cu lâna albă/bălaie -
1 863: scaunul Mureş, Kriza Vadr. ; 1893: 
scaunul Mureş, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează Kriza Vadr.), 3) rasă de 
boi moldoveneşti cu coarne fără vârf - 1861 :  
judeţul Ciuc, Imecs Jakab, MNyszt V I  368, 
1893: judeţul Ciuc, Szinnyei J6zsef (citează 
Mnyszt VI 368); 4) în nume - 1863: Secuime 
(Balan, nume de bou; Belan, nume de cal), 
Kriza Vadr.390-391 ;  1880: Ciucsângeorgiu 
(Bălan, nume de vite cornute), Feier J6zsef, 
Nyr IX 43 1 ;  1 909: Belan, Ciucsângeorgiu, Nyr 
XXXVIII, 239; 19 10: Toplita, Szlăvic Ferenc, 
(Bolan), Ciuc, Nyr XXXIX, 235; 1914: Bălan, 
Ciucsângeorgiu, Paszt, 469; 1915 :  Secuime, 
Sândominic (HG) (nume de capră: Belan; 
nume de munte: Belanhavăs), Szl<ivic Ferenc, 
Nyr XLIV 382-383; 5) în porecle: 1880: 
Chileni, scaunul Ciuc (HG), Fcrenczi Alajos, 
Nyr IX, 525; MNRK. 

- bărbat - borbat - 1) în sens de om zdravăn, 
voinic - 1753: Sângeorgiu de Mureş, EMSzT; 2) 
în sens de om isteţ, harnic, destoinic; 1838: 
Secuime, Buczy Emil, scaunul Chczdi, Szabo 
Elck, Tsz; 1893: Trei Scaune, Tsz; 1 893: 
Secuime, Trei Scaune, Szinnyci J6zsef (confir
mă orig. românească, citează Tsz); 3) în sens de 
om flccar. bun de gură, limbut - 1879: ţinutul 
Baraolt, Bcncdek Elck, Nyr VIII 1 42; 1 893: 
zona Baraoltului, MT.-;z; 4) în nume de per
soane - 1 590: Tălisoara, scaunul Odorhei 
(Borbat - nume de familie). D .J .C.A.N. 11/lG. 
f.4H; 16 14: Omneni ( I  I C I ). ' l fl l isna ra ( 1 1( 1 )  ( în 
antroponimc ) ,  Angvstia l .  100. 1 22:  1 86 ] :  
Sccui 111e. K r i w  Vath·.:IH4: 1 H 71J: l lorh<i th,  znna 

4<; 

Baraolt, Nyr VIII 142; MNRK. 
- barbântă ( = butoias pentru păstrat brân

za) - berbence/borbonce - 1 688: Cozmeni, 
scaunul Ciuc, EMSzT; 1838: zona Baraolt, T.o;z; 
1863: Secuime, Kriza Vadr. ; 1 893: zona 
Baraolt, Secuime, MTsz; 1894: Luncani, zona 
Arieşului, Vegh Mariska, Nyr XXIII 577; 1912: 
Secuime, zona Baraolt, Damian 15; 1912 :  
Secuime, zona Raraoltu1ui, NyF 67, 15. 

- bătrână - batrina (în sens de femeie 
bătrână) - 1903: Secuime, Ethn. XIV 146; 1905: 
Giurgeu (toponim: Betrina), Nyr XXXIV 259; 
MNRK. 

- bârnă - bornă - 1907: Covasna-Voineşti, 
judeţul Trei Scaune, Trencseny Karoly, Nyr 
XXXVI 19 1 .  

- bârneţ ( = cingătoare colorantă a 
catrinţei) - bernyec/bernyesz - 1869: pasul 
Ghimeş, Orban II, 85; 1908: Secuime, Nyr 
XXXVII 90; MNRK. 

- bârsan - 1) oier/cioban din Ţara Bârsei -
berszan/bersany - 1614:  Păpăuţi (CV) Barzan 
(în antroponime ), Angvstia I 1 15; 1796: Olteni, 
scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1799: Lemnia, 
scaunul Trei Scaune, EMSzT, 1801 :  Malnaş, 
scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1824: Lazarea, 
scaunul Ciuc, EMSzT, 1869: Secuime, Orban II  
23, 101 ,  14 1 ;  1903: Sândominic (HG), Szab6 
Dezso, Nyr XXXII 324; 1903 : Sândominic 
(HG), NyF IX 26; 1908: Secuime, Nyr XXXVI 
90; 1914: Sândominic, Herman, Paszt. l47; 2) 
nume de animale: 1910: Păuleni-Ciuc, 
(Berszan. cal), Szlavik Ferenc, Nyr XXIX 234; 
1915 :  Secuime (Burszdr - nume de câine), 
Szlăvic Ferenc, Nyr XLIV 384; Bledy 24; 
MNRK. 

- beliţă/băluţă ( = mioară/oaie cu lâna albă) 
- belice/belicze/bOiicze - 1) cu sensul amintit -
scc.XVIII :  Secuime, Aranka, Szâsz Ferenc 
(comentariu), Nyr XXVIII 379; 1863: Trei 
Scaune, Kriza Vadr. 492; 1893: Secuime, Trei 
Scaune, MTsz; 1897: comitatul Ciuc, Peter 
Jiinos, Nyr XXVI, 33 1 ;  1 905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 260; 2) nume de oaie - 1915 :  Belice, 
Sândominic, Szlavic Ferenc, Nyr XLIV 383; 
MNRK. 

- berbece - berbecs/berbecs/burbecs/burbecs 
- 1 )  berbec - 1583: Targu Secuiesc, EMSzT; 
1585: scaunul Odorhei, D.J.C.A.N., Scaunul 
Odorhci 1 1/1 C L7-8; 1 597: scaunul Odorhci, 
EMSzT; 1 604 : Mcrcsti (judetul Harghita), 
EMSzT; 1 607: scaunul M iclo�oara, D.J .C.A.N., 
Scaunul M ido�nara 1 1 / 1  1. 1 7: 1 (,( )7 :  Cern:t l u  de 
Jos, M erest i.  Lemnia. E M SzT: 1640: Sca u n u l  

l lrii d u t .  D . .J . C. t\ . N  . . scaunul  l lr;i d u l .  1 1 /2 f..Vv . ;  
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1645: Lăzarea, Ciuc, EMSzT; 1648: scaunul 
Micloşoara (berbecz hus - carne de berbec), 
D.J .C.A.N., Scaunul Micloşoara, 11/4, f.99v.; 
1 660: Lăzăreni, scaunul Ciuc, EMSzT; 1663: 
scaunul Micloşoara. D.J.C.A.N., Scaunul 
Micloşoara 11/2. f.429; 1669: Vârghiş, scaunul 
Brăduţ, D.J.C.A.N., Scaunul Brădut 11/2, f.538; 
167 1 :  Budila. Trei Scaune, EMSzT; 1680: 
scaunul Micloşoara, D.J.C.A.N., Scaunul 
Miclosoara. I l/2, f.508; 1693: scaunul 
Miclosoara. D.J.C.A.N., scaunul Miclosoara 
l/6, f. 127; 1714: Plăieşii de Sus, EMSzT; 1726: 
Chilieni. CV, EMSzT, IX 53; 1 763: Samsudu de 
Câmpie (azi Sincai, judetul Mureş), EMSzT; 
1794: Corunca Uudetul Mureş), EMSzT; 1796: 
Turia. EMSzT; 1838: Secuime, Kallay Ferencz, 
Tsz; 1863: Secuime, Kriza Vadr. 506; 1875: 
comitatul Odorhei, Felmcri Lajos, Nyr IV 227; 
1876: Secuime, Nyr V 175; 1879: Ozun (CV), 
Nyr VIII 429; 1880: judeţul Trei Scaune, Nyr IX 
41 ;  1888: Targu Secuiesc, Frecskay Janos, Nyr 
XVII 479; 1893: judetul Odorhei, Trei Scaune, 
Ozun, Secuime, Szinnyei J6zsef (confirmă 
orig.românească, citează Tsz, Nyr V 175, Nyr 
IV 4 1  şi 227), Nyr XXII 168-169; 1893: Trei 
Scaune, ţinutul scaunului Micloşoara, Secuime. 
MTsz; 1900: Sândominic (HG), Szab6 Dezso, 
Nyr XXII 325; 1905: Giurgeu, Nyr XXXIV; 
1905: judeţul Odorhei, MNGy VII 527; 1914:  
zona Cristuru Secuiesc şi  bazinul Nirajului, 
Paszt; 1914:  Ciucul de Sus, Trei Scaune, scaunul 
Micloşoara, bazinul Nirajului, Secuime, 
Herman, Paszt. 496; 2) cojoc, un fel anume de 
piele pentru cojoc - 1885: Targu Secuiesc, Nyr 
XIV 239; 3) căluşel - 1887: Băţanii Mici, Nyr 
XXVI 47; 4) în cuvinte compuse: a) piele de 
berbece - berbccsbor - 1 660: Lăzăreni, scaunul 
Ciuc, EMSzT; 1 736: Trei Scaune, EMSzT; 1 744: 
Dumitreni, scaunul Odorhei, EMSzT; 1745: 
Sâncraiu de Mureş, EMSzT; b) berbece - cârlan 
- berbecskirlân - 1 782: Samsudu de Câmpie (azi 
Sincai, judetul Mureş), EMSzT; 1801 :  Corunca, 
EMSzT; c) 1868: judeţul Odorhei (berbecsfe
ji.i), Orban I 28; 1875 : judeţul Odorhei (berbcc
shus), Nyr IV 227; 1893: scaunul Arieş (berbcc
shus - carne de berbec), Jank6 TAT 128; 1899: 
bazinul Nirajului, (bcrbccstokan - tocană de 
berbece), Ethn. X 44; 1909: Secuime (berbcc
sczaru), Malonyai I l  262-263; 1 9 1 4: Văcăre:;;t i  (HG) (d iszkcbarbecs), l lerman, l'aszt. 502; 5 )  
om dur, brutal - U .P5 : comitatul Odorhci, Nyr 
I V  227; o) spec ie de piele. cojoc - 1 629: 

Secuime. SzO VI 102; 1 81-:5: ·mrgu Secuiesc. 
Ghi rm:s, Nyr XXIX: 7) puredc - 1 H97: Băţanii 
M ici, zona Baraolt. Bcnedek Elek. Nyr XXVI 

4o 

47; 1 908: Glodeni Uudetul Mures). (Berbccs). 
Nyr XXXVII 382; MNRK. 

- beserică/biserică - beszerika - 1 728: Ozun, 
scaunul Trei Scaune, EMSzT: 1773: Voşlobeni, 
EMSzT; MNRK. 

- bineţe ( = a da binete, a saluta cu "Bună 
ziua" etc.) - binec (aici în sens de lovire a cor
pului uman) - 1 903: Sândominic (HG), Szab6 
Dezso, Nyr XXXII 324. 

- blănaş ( = meşter "de origine română" care 
se ocupă cu transportul lemnelor, "toţi, aseme
nea, secuizaţi ") - blanas - 1 869: Secuime. Orban 
III 17; 1908: Secuime, Nyr XXXVII 90 (citat 
Orban); MNRK. 

- blană (=scândură groasă) - blana - 1821 :  
Trei Scaune, EMSzT; 1908: Secuime, Nyr 
XXXVII 90; MNRK. 

- boci (a se) - bucsal/bucsâlodik - 186 1 :  Trei 
Scaune, MNyszt VI 3 18; 1863: Trei Scaune, 
Kriza Vadr.; 1 877: judetul Ciuc, Nyr VI 471;  
1875 : Trei Scaune, Nyr IV 561 ;  1882: Secuime, 
MNGy III 364; 1889: Lutita, judeţul Odorhei, 
Kis Pal, Nyr XVIII 141 ;  1908: Secuime, Nyr 
XXXVII 12; MNRK. 

- bodean - bogyan 1 )  în sens de om brutal, 
mojic, bădăran - 1903: Sândominic (HG), NyF 
IX 27; 1903: idem (loc.), Szabo Dezso, Nyr 
XXXII 325; 2) nume de bou - 1863: Secuime, 
Kriza Vadr.390; 1880: Ciucsângeorgiu, Feier 
J6zsef, Nyr IX 43 1 ;  19 14:  Ciucsângeorgiu 
(HG), Herman, Paszt. ;  MNRK. 

- boier - boer - 1 )  în sens de boier - 1590: 
scaunul Odorhei (cu referire la boierul Vlad 
Ceocea din Comana, Ţara Făgăraşului, EMSzT; 
1 614: Tarceşti, Catalina (HG), Cioc (MS), 
Gaiesti (MS), Săcăreni (MS), Boer (în antro
ponime), Angvstia I 107, 108, 1 l l , 122; 1905: 
Eliseni (HG), MNGy VII 279; 1909: Secuime; 
2) în cuvinte compuse - boieroves, 1 909: 
Malonyai I I  262; MNRK. 

- borcan - borkan - 1 914 :  Secuime, 
Gombocz - Melich 1 485, Bledy 26. 

- bord ei - bordej/bordely!burde/burdej :  1 )  
bord e i  - 180 1 :  Talmas, Trei  Scaune, EMSzT; 
1820: Valea Seacă, Trei Scaune, EMSzT; 1838: 
Secuime (Cserey Elek), Tsz; 1869: comitatul 
Ciuc, Orban III, 77; 1876: Secuime, Bartha 
Karoly, Nyr V 376, 5 15; 1 893: Secuime, Kiss 
Mihaly, Gorffy Ivân , Ozun. judetul  Trei 
Scaune, Erdclyi Lajos, Covasna, judeţul 1rei 
Scaune, Bulyka Boldizsar. MT. .. z; 1 900: Thrgu 
Secuiesc, judetul Trei Scaune.  Vajna Karoly, 
Nyr X X I X  43 1 ;  1 905 : Racoşu de Jos, Nyr 
XXX I V. l tB; 1 9 1 2: Secu i m e .  ·n·e i Scaune, 
Damian lh: 1 lJ 1 4: H.acn�u de J os. Paszt; 2) hor-
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deiul tiganilor, săpat în pamânt: 1 903: Secuime, 
Kolumban Samu, Ethn. XIV 3R5; 1 915 :  Bătanii 
Mari, Nyr XLV 233; Blcdy 26; MNRK. 

- bordiţă ( = resteu de jug) - bordica -
sf.sec.XVIII :  Secuime, Aranka Janos, comen
tariu Szasz Ferenc, Nyr XXXVIII 379; 1816: 
Secuime, Vocabularium 97; 1 838: Secuime, Tsz; 
1 875 : Doboseni ,  judetul Odorhei, Bartha 
Karoly, Nyr IV 42; 1 877: comitatul Ciuc, T 
Nagy Imre, Nyr VI 471; 1 882: Secuime, MNGy 
III 245; 1884: Talisoara, judetul Odorhci, zona 
Baraolt, Kolumban Samu, Nyr XIII 578; 1893: 
Secuime, Doboşcni si Talişoara, judetul 
Odorhci, judeţul Ciuc, MTsz; 1 897: judetul 
Ciuc, Pcter Janos, Nyr XXIII 33 1 .  

- boriţă ( = dans popular) - borica - 1873: 
Secuime, Orban VI 148; 1 908: Secuime, Nyr 
XXXVII 90 (citat Orban); MNRK. 

- bostan - bosztan/boszta - 1889: (în cuvfmt 
compus bosztan-mag = samânţă de bostan): 
judeţul Ciuc, Kis Pal, Nyr XVIII 239; 1893: 
judeţul Ciuc, Szinnyei Jozsef (confirmă orig. 
românească, citează Nyr XVIII 239), Nyr XXII 
17 1 ;  1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 8 1 ;  MNRK. 

- botă ( = rudă de purtat apa) - b6ta - 1875: 
Trei Scaune, Gaborfi Karoly, Nyr IV 561 ;  1893: 
Trei Scaune, Szinnyei J6zscf (confirmă orig. 
românească, citează Nyr IV 561), Nyr XXII 
207; 1 893: Tre i  Scaune, MTsz; Bledy 27; 
MNRK. 

- hotar - hotar - 1 863: Secuime, Kriza Vadr. 
(nume de familie: Botar) 384; 1910: Ciuc, Nyr 
XXXIX 234; MNRK. 

- boţ ( = cocolos de brânză) - bocuj - 1 906: 
Giurgeu, Nyr XXXIV 267; 1 9 14 :  Ditrău, 
Kcmenes Antal, Nyr XLIII  4 1 ;  Bledy 25; 
MNRK. 

- bragă - briiha/braga - 1 )  reziduu rămas 
după fabricarea berii - 1893: Secuime, (citat 
Kiss Mihâly, Kriza), MT<>z; 190 1 :  Secuime, 
Asb6th Oszkâr (care afirma că mare parte din 
secuime foloseşte cuvântul brahă, după 
românii din Moldova, care spun brahă, nu 
bragă), Nyr XXX 295, 19 14: Herman, Paszt. 
394; 2) reziduu rămas după fabricarea tuicii -
1755:  Ilieni, scaunul Trei Scaune (CV), EMSzT 
I 1 074; 1 893: Secuime (Kriza), MTSz; 1 9 12: 
Secuime, Damian 17;  Bledy 27; MNRK. 

- brânduşă - brânduşă/berendusa - 1897: 
Bătanii Mici, zona Baraolt (în porecle :  
Berendusa, Benedek Elek), Nyr XXVI 47; 
M NRK. 

- brânză - brinza - in nume de câ ine :  1 91 5 :  
l ':lulcni  (Ciuc), Brcnza, Szlavic Fcn:nc. Nyr 
XLIV J84; M NRK. 

47 

- breaz - breaz - în sens de animal breaz -
1 9 14: Sândominic, Paszt. 539; MNRK. 

- brustur - brusztur - în cuvinte compuse -
brusztuj-lapi = frunze de brustur - 1 893: 
Secuime, MTsz; 1 893: Secuime, Kiss Mihaly 
(Szinnyei J6zscf, confirmă orig. românească, 
citcazii pc Kiss Mihaly), Nyr XXII 207; MNRK. 

- bucate - bukata/bokata - 1 )  în sens de 
hrană - 1 808: Targu Secuiesc, EMSzT; 1838: 
Trei Scaune (Kallay Ferenc), Tsz; 1842: Targu 
Secuiesc; 1892: Trei Scaune, Szinnyci J6zscf, 
Nyr XXI 469; 1 893: Mihai Viteazul, scaunul 
Arics (CJ), Jank6 TAT 283; 1 893: Trei Scaune, 
MTsz; 1 893: Trei Scaune, Szinnyci J6zsef (con
firmă orig. românească, citează pe Kiss 
Mihâly), Nyr XXII 208; 1907: Ojdula, Trei 
Scaune, Horgcr Anta1, Nyr XXXVI, 327; 2) în 
cuvinte compuse: fcl-bukâtaz - a pune bucate 
(în traistă) - 1838: Trei Scaune, Tc;z; 1893: Trei 
Scaune, MTsz: Blcdy 28; MNRK. 

- bucă ( = fesă) - Buka (poreclă) - 1908: 
judeţul Ciuc, Mathc Denes, Nyr XXXVII 430. 

- bucăiaie - buktHaja - 1914: Trei Scaune, 
Herman Paszt.52 1 ;  Bledy 29. 

- bucin - Bucsin (toponim, vârf de munte) -
1894: [Miercurea Ciuc], vârf de munte de 1272 
m spre Gurghiu şi altul de 1 141 m spre Topliţa, 
Vitos, Csikmegyei, 22-40. 

- bucluc - bukiuk (în sens de necaz, încurcă
tură) - 1 893: Giurgeu, MTsz; 1905: Giurgeu, 
Nyr XXXIV 8 1 ;  Blcdy 29; MNRK. 

- bucuros - bucurosz (în textul Viflaimului) 
- 1 876: scaunul Odorhei, Paal Gyula, Nyr V 
186. 

- bujeniţă ( = carne afumată de oaie sau de 
capră) - buzsenyica/buzsonica/ bozsonyca -
1893: Secuime (citati Kriza, Gyorfy Ivan, 
Szinnyei J6zsef), MTsz; 1 893: Secuime, 
Szinnyei Jozsef (confirmă orig. românească, 
citează pc Kriza Vadr., pc Gyorffy Ivan); 1905 : 
Secuime, Nyr XXXIV, 368; Bledy 3 1 ;  MNRK. 

- bujor - Bizsor ( nume de vită comută) -
1880: Ciucsângcorgiu, Feicr Jozscf, Nyr IX 43 1 .  

- buleandră - bulandra (haină, tundră de 
cerşetor) - 1 893:  Secuime, MTsz; 1 893:  
Secuime (Szinnyei Jozscf, confirmă orig. 
românească, citează pc Kriza Janos), Nyr XXII 
208; MNRK. 

- bun (vezi: dacă sunt sacul bun fârtatc ). 
- burduf - burdo/burdu - 1596: Siculeni, 

scaunul Ciuc, EMSzT: 1784: Cernatu de Jos, 
scaunul  Tre i  Sca n n e ,  F M SzT; 1 Xt14:  Tre i  
Scaune, Yass .hîzscf, NyK I I I  1 0; I K72:  
Secuime. Kr izn !J a nns ] . Nyr 1 L�5 ;  I H7(J: 
Secuime, NyK XII 97·98; 1 878: Sccuimc-. NyK 
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XIV 306; 1H93: Secuime (citat Kiss Mihâly, 
Kriza - zicala: J6 a tur6. csak kar, hogy rossz 
burduban van - Brânza-i bună, păcat că se aflî 
în burduf rău), MT..<>z; 19 12: Secuime, Damian 
17; 19 14: Herman, Paszt. 528; Bledy 30; 
MNRK. 

- burlac - burl:ik - 1900: judeţul Ciuc, Nyr 
XXIX 237; Bledy 30; 

- burtucă 1) ghizdele confectionate dintr
un trunchi scobit, fântână/izvor cu budai) - bur
tuka - 1893: Secuime, MHz; 2) copac cu 
coroana mare - 1873: Secuime, Kriza Jânos, 
NyK X 327; 1875 : Trei Scaune, Nyr IV 561;  
1893: Secuime, Trei Scaune, MTsz; Bledy 30; 
MNRK. 

- burtucos - burtukos - 1) burduhos, aici în 
sens de frumos, rămuros 1838: Secuime, Tsz; 
186 1 :  Trei Scaune, MNyszt VI 3 18; 1915 :  
Bătanii Mari, Nyr XLV 233; 1863: Secuime (în 
porecle), Kriza Vadr. 389; 1873: Secuime, Kriza 
Janos, NyK X 327; 1875: Trei Scaune, Gaborfi 
Karoly, Nyr IV 561 ;  1893: Secuime, Trei 
Scaune, ţinutul Baraoltului (citati Kiss Mihâly, 
Gyorffi Ivân), MTsz; 2) cu părul vâlvoi - 1873: 
Secuime, NyK X 327; 3) în poreclă - 1863: 
Secuime, Kriza Vadr. 389; MNRK. 

busuioc (Ocimum basilicum) 
bisziok/boszi6k - 18 13: Corunca, EMSzT; 1863: 
comit. Trei Scaune, Kriza Vadr. 492; 1876: Trei 
Scaune, Edelspecher Antal, NyK XII 97; 1893: 
Secuime, MTsz; 1893: judeţele Odorhei şi Trei 
Scaune, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează Kriza Vadr. si NyK XII 
97), Nyr XXII 170; 1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 
82, 262; 1905: Sântana Nirajului, MNGy VII 
290; 1909: Secuime, Malonyai II 176; MNRK. 

- bustihan ( = [om] cu cap mare) -
bustyuhan - 1905: zona Giurgeului, NyF XX 
35; Bledy 30; MNRK. 

- butuc - butuk - 1) butuc, buturugă, 
buştean, porţiune groasă de trunchi - 1893: 
Secuime (citat Kiss Mihâly), MTsz; 2) lemn 
folosit la confectionarea şepcilor şi căciulitelor 
- 1881 :  Targu Secuiesc, Nyr X 202; 1885: idem, 
Nyr XIV 289; 1893: Targu Secuiesc, MTsz; 3) 
butuci pentru chinuire, obezi - 1863: scaunul 
Odorhei, Kriza Vadr.493; 1875: comitatul Trei 
Scaune, Gâborfi Kâroly, Nyr IV 561 ;  1893: 
judetele Odorhei şi Trei Scaune, MTsz; 4) arest, 
tem n iţă - 1 88 1 : Ciucsângeorgiu ,  com itatu l 
Ciuc, Fejcr Gyorgy, Nyr X 330: 1 893: Secuime, 
Ciuc-Sângcorgiu, Sumulcu, M T.o,;z; 1 H9J: 
Secuime, judetul Odorhci şi !ici Scaune, 1ărgu 
Secu iesc, Ciucsi\ ngeorgiu - judetul Ciue, 
Szinnyci Juzsef (confi rmă orig. românească. 
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citează pe Kiss Mihâly, Kriza Vadr., Peter 
Jânos, Nyr IV 561, Nyr X 330, Nyr XIV 239, 
Nyr XV 472), Nyr XXII 209; 5) în derivate -
1915:  Secuime (Butukare - nume de pădure), 
Szlavic Ferenc, Nyr XLIV 383; Bledy 30; 
MNRK. 

- buzată ( = cu buze groase întoarse) -
buzata - 1893: comitatul Trei Scaune, MT..<>z; 
1893: Trei Scaune, Szinnyei Jozsef (confirmă 
orig. rom., citează pe Czinege J.); MNRK. 

- buzgan/guzgan ( = şobolan) - buzgany -
1875: Giurgeu, Mezey Miksa. Nyr IV 282; 
MNRK. 

- calabalâc - kalabala/kalab:ih! - 1 893: 
Secuime, Ozun, judetul Trei Scaune, MTsz; 
1894: Secuime, Ozun, judeţul Trei Scaune, 
Szinnyci J6zsef (confirmă orig. românească, 
citează pc Gyărfi Ivan, pe Kiss Mihâly şi pe 
Erdelyi Lajos), Nyr XXIII 100; Bledy 52; 
MNRK. 

- camătă - kamata - 1R93: Teliu, Trei 
Scaune, MTsz; 1894: Teliu, Trei Scaune, 
Szinnyei J6zesf (confirmă orig. românească, 
citează pe Erdelyi Lajos), Nyr XXIII 101; 
Bledy 53; MNRK. 

- cană - kana: 1878: Ciuc, Nyr VII 236, 427; 
MNRK. 

- capră - k:ipra/capra - 1625: scaunul 
Odorhei, EMSzT VI 136; 1 649: scaunul 
Micloşoara, D.J.C.A.N., Scaunul Micloşoara, 
II 4; 1656: scaunul Micloşoara, D.J.C.A.N. 
Scaunul Micloşoara II/4 f.374; 1 763: 
Sântionlunca (CV), EMSzT VI 137; 1765: 
Nazna (MS), EMSzT VI 137. 

- carte ( = în sens de scrisoare) - lcirtyalevel 
- 1 900: Ighiu - judeţul Odorhei, Ferencz 
Miklos, Nyr XXIX 190. 

- caş - kaszu-turo ( = caş-brânză) - 1861 :  
Trei Scaune, Lărincz Kâroly, MNyszt 334; 
1894: Secuime, Trei Scaune, Szinnyei J6zsef 
(confirmă orig. românească, citează pe Csaplar 
Benedek, Gyărffi lvân, MNyszt VI 334, Nyr V 
377 etc.). 

- caşcaval - kaskaval - 1874: judeţele Trei 
Scaune şi Odorhci, Nyr III 327; 1876: idem 
(loc.), NyK XII 102; 1893: Ozun, judetele Trei 
Scaune şi Odorhei. (citează pe Baczo Mozcs şi 
pc Erdclyi Lajos), MT<>z şi Kozma 300; 1 894: 
judeţele Odorhci şi  Tn:i Sca une::: , Szinnyci 
J<'>zsef (confirmă orig. rom;ine;��că), Nyr XXIII 
102; 1 HY7: jude�elc ' li-ci  Sca une si Odorhcl, 
NyK XX fi :190; 1 905: idcm (loc), Uombm:z 
Zui Lăn, M Ny l n5; I CJ I 2: idcm (loc.) ,  MNy V I I I  
420: 1 CJ 1 4: idem (loc. ). 1 Iemum, Paszt. 53 1 :  
1 9 1 5 :  idem( lnc. ). M NyX I n9; Bledy 54; MN RK. 
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Limha romfuui i'n l 'iaţa secui/ar de-a lungul secolelor (până in 1918) 

- catrinţă • katrinca/katinca/karinca/kar
incsa/kirinca/kerenca - 1 )  catrin�ii - 1 6 12: Trei 
Scaune, EMSzT; 1668: Sânsimion. scaunul 
Ciuc, EMSzT; 1697: scaunul Brăduţ 
(katrincza), D.J.C.A.N., Scaunul Brăduţ [ 1/6, 
f.242; 1 720: Valea Crişului, scaunul Trei 
Scaune, EMSzT; 1 762: Olteni, scaunul Trei 
Scaune, EMSzT; 1816: Secuime, Vocabularium 
98; 1838: Ghidfalău, scaunul Trei Scaune, 
EMSzT: 1 838: Secuime, Tsz; 1 850: Ozun, 
scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1864: comitatul 
Trei Scaune, Vass Jozsef, NyK III 5;  1875: 
Secuime, (în forma defectuoasa kasinca), Nyr 
IV 183; 1878: Crăciuneşti, scaunul Mures si 
Ozun, scaunul Trei Scaune, Nyr VII 1 9 1 , 
Temesvari Istvan, 429; 1879: Secuime, Incze 
Gongy, Nyr VIII 5 15;  1882: Secuime, MNGy 
III 21 ;  1885 : Secuime, Nyr XIV 47; 1889: Trei 
Scaune, Angheluş, P{tdureni şi Ghidfalău, 
Kover Sandor, Nyr XVIII 573; 1 893: Secuime, 
Crăciunesti - scaunul Mures, Mădăraş - judeţul 
Ciuc, Racul; judeţul Trei Scaune, Angheluş, 
Pădureni, Covasna, Ghidfalău, Ozun - judeţul 
Trei Scaune (citaţi Gyorffy Ivân, Kiss Mihaly, 
Doboş Andrâs, Erdclyi Lajos, Butyka 
Boldizsâr), MT<;z; 1902: Valea (MS) (bazinul 
Nirajului), Ethn. XIII 274; 1905: Secuime, 
Teleky Istvân (comentariu), MNy I 364; 19 12: 
Secuime, comitatele Ciuc, Trei Scaune si 
Crăciuneşti Uudeţul Mures), Damian 27; 1916:  
Băţanii Mari (CV), Konsza Samu, Nyr XLV 
235; 2) sort - 1879: Secuime, Nyr Vlll 5 15; 
1885 : Secuime, Nyr XIV 47; 1889: zona Sepsi 
de Jos, Nyr XVlll 573; 189 1 :  Mădăraş, judetul 
Ciuc, Gidr6 J .Bonifâc, Nyr XX 47; 1893: Trei 
Scaune, Ciucul de Sus, zona Sepsi de Jos, 
Orbai, Secuime, scaunul Micloşoara, MT-;z; 
19 16: scaunul Micloşoara, Nyr XLV 235; 
MNRK. 

- căciulă - kacsula - 1)  căciulă - 1863: comi
tatul Odorhei, Kriza Vadr. 504; 1893: Secuime 
(citaţi Kriza si Gyorffy Ivan), MTsz; 1894: 
scaunul Odorhei, Szinnyei Jozsef (confirmă 
orig. românească, citează Kriza Vadr. şi pc 
Gyorffy Ivan), Nyr XXI I I  9; 2) capra cu lânii 
pcstrită - 1903: Sândominic ( HG ), Szab6 
Dezso, Nyr XXXII 327; 3) nume ele capră: 
1 9 15:  Sândominic, Szlavic Fcrenc, Kacsula, Nyr 
XLIV 383; Bledy 52; MNRK. 

- călţun - kalcon - cizmă cu carâmb scurt -
1897: Secuime, Nyr XXVI 377; 2) bocanc cu 
carâmb scurl  - 1 1-:7.1: Sec u i m e ,  Orhiin VI 1 4 1 :  
I ':IOK: Secuime,  Nyr X X X V I I  1,1 ·1 (ci l a l  Orha n ): 

M N RK .  

- ci\luf.,\l.r - l,a lugtor - J }  c{o l l lg}o r - 1 77:J· 

·· ·····-·-··-· --· -· -· ---· - ---··---·--------- 1 9  

Joseni, scaunul Ciuc, EMSzT; 2 )  în toponimie -
1835: Budila, Trei Scaune, EMSzT; 3) în 
cuvinte compuse: stareţfegumcn - kaluger - gar
gyan - 1 779: Joseni, scaunul Ciuc, EMSzT. 

- căpiţă - kapica/kaptyica - 1893: Secuime 
(citat Gyorffy [van), MTsz; Blcdy 53; MNRK. 

- căruntă - Kerunta (hidronim) - 1894: 
[Miercurea Ciuc] pârâu la graniţa Ciucului cu 
Moldova, Vitos, Csikmegyei, 89. 

- căruţă - karuc/karuca/keruca - 1) căruţă: 
16 14: Ernei, scaunul Mureş, EMSzT; 1838: 
Secuime, Szaho Elek, Fcrenczi Jânos, T.'iz; 
1885: comitatul Odorhci, Ozun - comitatul Trei 
Scaune, Nyr XIV 47; 1893: Secuime, judeţul 
Odor hei, Ozun - judeţul Trei Scaune (citaţi 
Bacz6 Mozes si Erdclyi Lajos), MTsz; 1894: 
Secuime, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească), Nyr XXIII 102; 2) oaie sau vacă 
cu coarne îndoite în jos - 1 897: Ciuc, Peter 
Jănos, Nyr XXVI 428; MNRK. 

- catran - katrany/ketran/ketrany - 1) catran 
- 1893 : Secuime, MTsz; 1894: Secuime, 
Szinnyei J6zsef (confirmă orig. românească, 
citează pc Kiss Mihaly), Nyr XXIII 103; 2) 
blestem - 1 903: Sândominic (HG), Szab6 
Dezso, Nyr XXXII 327; 1903: idem (loc.), NyF 
IX 29; Bledy 55; MNRK; 3) în nume de câine: 
1863: Secuime (Ketran), Kriza Vadr. 391 .  

- căţel - kecel - 1838: Secuime (Fcrenczi 
Jânos), Tsz; 1863: judeţul Trei Scaune, Kriza 
Vadr.; 1870: Secuime, NyK VIII 16 1 ;  1873: 
idcm (loc.), NyK X 1 20; 1 876: idem (loc.), NyK 
XII 103; 1893: Secuime (citat Gyorffy Ivan), 
MT'iz; 1894: Secuime, Szinnyci J6zsef (confir
mă orig. românească, citează Tsz şi pe Gyorffy 
lvan), Nyr XXIII 103; Bledy 55; MNRK. 

- căţelus - kecelus - în sens de hriceag cu 
mâner de lemn: 1893: Trei Scaune (citat Dczsi 
Mihăly), MT-;z; 1912: 11-ei Scaune, Damian 
(citează MT'>z) 27; MNRK. 

- căuş - kausa - 1916 :  Băţanii Mari (CV), 
Konsza Samu, Nyr XLV 235. 

- cârjă - kirzsa - gerzsa - 1863: comitatele 
Odorhei ::;i Trei Scaune, Kriza Vadr.; 1893: 
idem(loc.), MTsz; 1894: Trei Scaune, Szinnyei 
J6zscf (confirmă orig. românească, citează 
Kriza Vadr. 365), Nyr XXIII 153); MNRK. 

- cârlan - kirlan/kerl:iny/kerlan ·· 1 )  cârlan -
16 19: scaunul Brcldut (kurlanokat), D.J .C.A.N., 
Scaunul Brăduţ, Il/2, f.203; 178 1 :  Corunca 
(judeţul Mure�)- EMSzT; 1 782: Samsudu de 
C{unpic, �catut u l  M ures (a/. i  S i ncai, j udetul 
M ll l c::;) . E MSzT; l li3R: Sec u i me, T'>z: 1RtJ 2 :  
Secu ime,  Kiiv<Îry Liiszl6; 1 1-:oJ : sca u nele M u res 
";  ' l k ;  Sca une, Kt·;za, \1:-�cl r t:;( )', :  ( �IJl Sccu ;mc . 
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VASILE LECHINTAN 

scaunele Mureş si Trei Scaune, MTsz; 1894: 
Secuime, scaunul Mureş, Szinnyei Jozsef (con
firmă orig. românească, citează MTsz, pc 
K()vary Laszlo şi Kriza Vadr.), Nyr XXIII 104; 
1914: bazinul Nirajului, Herman, Paszt. 5 10; 2) 
în cuvinte compuse: kirlan - bcrbecs/herbec
skirlan - 1772: Samsudu de Cîmpie (azi Şincai, 
judetul Murcş), EMSzT; 1794: Corunca 
Uudetul Mureş), EMSzT; 1801 : Corunca 
Uudctul Mures), EMSzT; 3) piele de cârlan -
kirlan-băr - 1772: Corunca Uudetul Mureş), 
EMSzT; 4) lână de cârlan - kirlangyapjii - 1797: 
Nazna Uudctul Mures), EMSzT; 5) mioară de 
un an - kirlan-năsteny - 1 778: Poienita Uudcţul 
Mures). EMSzT: MNRK. 

- cârnat - kemyasz (în sens de om slab, bol
năvicios) - 191 1 :  Baraolt, Nyr XL 95; MNRK. 

- cârtiţă - kertica/kertice - 1893: Ozun -
judeţul Trei Scaune, MT.<>z; 1894: Ozun - judeţul 
Trei Scaune, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează pe Erdelyi Lajos), Nyr 
XXIII 103; Bledy 55; MNRK. 

- ce (vezi: ce mai; dară tu ce mai;). 
- ce mai ( = în sens depreciativ: slab, neîn-

demânatic, mălăiet) - csemâj - 1893: Covasna, 
comitatul Trei Scaune, Szinnyei J6zsef (confir
mă orig. românească, citează pe Butyka 
Boldizsar), Nyr XXII 249; 1 893: Covasna, 
judeţul Trei Scaune, Butyka Boldizsar, Ozun, 
comitatul Trei Scaune, Erdelyi Lăjos, MT.<>z; 
1 897: judeţul Ciuc, Peter Janos, Nyr XXVI 33 1 ;  
1 900: Cristuru Secuiesc ş i  ţinut, Gyulay Ferenc, 
Nyr XXIX 432; MNRK. 

- ceafă - csafa - 1) partea de sus a spinării 
berbecului - 1 903: Sândominic, Szab6 Dezso, 
Nyr XXXII 325; 1 903: Sândominic, NyF IX 27; 
1 9 14:  Sândominic, Herman, Paszt.500; 2) 
palmă (dată peste ceafa cuiva) - 1880: Trei 
Scaune, Nyr IX 4 1 ;  Bledy 35; MNRK. 

- ceapsă - csâpsza - 1 838: Secuime, Tsz 65a; 
1 893: Secuime, MTsz; 1893: Secuime, Szinnyci 
J6zsef (confirmă orig. românească, citează Tsz 
65a), Nyr XXII 249; MNRK. 

- ceată - csata - 186 1 :  Trei Scaune (csatâs = 
ceatas, paznic de noapte la cireadă), Lărincz 
Kâroly, MNyszt VI 3 19; 1863: Secuime (csata 
= acelaşi sens), jude. Odorhei, ţinutul 

l lgmmmlului; in�hHliY în J:mr��ltti b§illn; Krit:il 
Vadr.41JJ, citat pentru judeţul Trei Scaune şi 
Szotyor GyortTy; 1 865: Secuim�. NyK IV 1 37;  

1 879: idem (loc. şi sens), Nyr VIII 462; 1 882: 

Secu ime, MNGy 111 1'1 ; 1 �93: Se•:uimc ( indu�iv 
iu (krivnte:  cs:n:'is = pn7.nic ck c ircadii; inclusiv 
în cttvîint compus: i!k()r-csa t a  = ceat iî/ciread;l 
de boi), MTsz; 1914 :  Secuime. 1- lerman, Pitszl. 

.')() 

301, 395; MNRK. 
- ce-m zici - cenzics (în textul Viflaimului) -

1 876: scaunul Odorhei. Paal Gyula. Nyr V 186. 
- cercei - csercse/csercselye/csi)rcse - 1 )  cer

cel: 1624: scaunul Odorhei, D.J.C.A.N. 
Scaunul Odorhei, Judecătoreşti. II/9, f.29; 
1800: Bretcu, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 
186 1 :  comitatul Ciuc, Imecs Jakab, MNyszt VI 
369; 1863: Trei Scaune, Kriza Vadr. 494; 1864: 
Trei Scaune, Vass J6zsef, NyK III 10: 1875: 
Doboşeni, comitatul Odorhci, Bartha Karoly, 
Nyr IV 42; 1893: Secuime, judetele Odorhei, 
Trei Scaune, Ciuc, Doboşeni (HG). Szinnyei 
J6zscf (confirmă orig. românească, citează pc 
Gyorffy lvan, Kriza Vadr., Nyr IV 42, NyK III 
10; MNyszt VI 369), Nyr XXII  249; 2) pielea ce 
atârnă sub bărbia animalelor domestice mai 
mici (oi, capre, porci) - 186 1 :  judetul Ciuc, 
MNy VI 369; 1 863: Trei Scaune, Kriza Vadr. 
494; 1893: Secuime, Trei Scaune, MTsz; 1 896: 
Secuime, Fejer Jozscf, Nyr XXV 45; 1914 :  
Secuime, Herman, Pâszt. 544; 3) sfârcul ţâţei 
(la scroafă): 1914: Ciuc, Herman, Paszt. 544; 4) 
supranume/poreclă - 1 897: Bătanii Mici 
(Csercscs), Benedck Elek, Nyr XXVI 47; Bledy 
35; MNRK. 

- cere - csere (în textul Viflaimului) - 1876: 
comitatul Odorhei, Paal Gyula. Nyr V 187. 

- cergă ( = pătură de lână. ţol) -
cserge/csorge/serge - 1604: Zetea, scaunul 
Odorhei, EMSzT; 1 608: Cozmeni, scaunul 
Ciuc, EMSzT; 1 755 - Curteni, scaunul Mureş, 
EMSzT; 1760: Olteni, scaunul Trei Scaune, 
EMSzT; 1760: Dumitreni, scaunul Odorhei, 
EMSzT; 1 760: Sântimbru. scaunul Ciuc, 
EMSzT; 1787: Targu Mureş, EMSzT; 1 810: 
Racoşu de Sus, scaunul Odorhei, EMSzT; 
1 8 10 :  Targu Mureş, EMSzT: 1 820: Targu 
Murcş, EMSzT; 1838: Glodeni, scaunul Mureş, 
EMSzT; 1838: Secuime, scaunul Ciuc, Tsz; 
1 842: Secuime, Ki)vary Lâszlo; 1 86 1 :  Trei 
Scaune, Lărincz Kâroly, MNyszt VI 358; 1863: 
Trei Scaune, Kriza Vadr. ; 1 869: Secuime, 
Orban III, 150; 1873: Secuime, Orban VI 279; 
1 875 : Secuime, Bartha Karoly, Nyr V 376; 
1878: plasa Orbai, judetul Trei Scaune. Zajzan 
Denes, Nyr VII 283; 1880: Secuime, Nyr IX 

46fii l fiH�: �!;tHimt: MNGy I I I  RJ; I RBu; 
j udetul Qdl)rhci, Szcrvaciu:, G:.ibor. Nyr XV 
239; 1 888: judeţul Odorhci, Vcrcs Fcrcnc, Nyr 
XVI I  432; 1 893: Secuime, judete le ' J i·ci Sc<l une, 
Odo.- l tc i ,  Ci uc.  Ciuc-G i urgc u. p l a sa CJ t-bai  
Uuck l u l  ' lh� i  SCC\\Illl� ) ,  S,!:innyd J\.'J:<:scf (con fir
miî orig. românească. citcnză pc Tsz. M Nyszl 
VI �5H. Kriza Vadr. ,  K•ivâry I .;Îszlu 1 H42, 
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Limba română în t •ia(a secuilor de-a lungul secolelor (până in 1918) 

Arany-Giulai MNGy III �5, Nyr V 376, Nyr Vl l 
883, Nyr IX 426, Nyr XV 239. Nyr XVII 432). 
Nyr XXII 250; Blcdy 35; MNRK. 

- cetină - csetenye/csetina - 1 ) cetină - l �lJ3: 

Secuime (citat T.Nagy Imre), MT.-;z; l lJ I2: 
Ciuc, Trei Scaune, Damian 19; 2) teren acope
rit cu pădure deasă de brazi - 1838: scaunul Trei 
Scaune, T.-;z; 3) ciomag, bâtă - 1 9 10 :  scaunul 
Ciuc, MNyszt VI 363; MNRK. 

- cetiniş - csetenyes/csetinas - (în sens de 
pădure tânără de fagi, lăstăris, în care pot fi si 
tufe de alun, mesteacăn etc.) - 1 86 1 :  judetul 
Ciuc, MNyszt VI 373; 1881 :  Ciucsângeorgiu, 
Fejcr Jozsef, Nyr X 330; 1893: Secuime, (citat 
T.Nagy lmre); MTsz; 1 9 10: scaunul Ciuc, 
MNyszt VI 373; MNRK. 

- ceva, se spune - - şi spune cseva - 1876: 
comitatul Odorhei (în textul Viflaimului), Nyr 
V 186. 

- Chet, că n-am - Keczkenam (nume de 
câine) - 1863: Secuime, Kriza Vadr. 391; 

- chichiriţă (=căpuşă - Melophagus ovinus) 
- kikirce - 1893: judetul Ciuc, MT.-;z; Bledy 56; 

- cicoare - cikk6ria - 1893: Secuime (citat 
Gyorffy Ivân), MTsz; 1 9 16: Băţanii Mari, 
Konsza Samu, Nyr XLV 234. 

- cimpoi - csampolya/csimpolya/csimpoja -
1 ) cimpoi - 1838: Secuime, Tsz; 1873: Secuime, 
Kriza Jănos, NyK X 327; 1893: Secuime (citat 
Gyorffy !van), Ozun, judeţul Trei Scaune (citat 
Erdelyi Lâjos), MTsz; 1 893: Scaunul Odorhei, 
Secuime, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citeaz<1 pe Gyorffy Ivan, Kiss 
Mihaly, T.<iz, NyK X 327), Nyr XXII 294; 1 896: 
Secuime. Ethn. Vlll  189; 1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 81 ;  1 914 :  Secuime, Herman, Paszt. 
1 43; 2) fluier, tilincă - 1 893: judeţul Odorhei 
(citat Czimmermann Janos), MTsz; 1 9 14: 
judeţul Odorhei, Herman, Paszt. 143; 3) tobă 
mică - 1 873: Secuime, Kriza Janos, NyK X 327; 
MNRK. 

- cioban - csobân/csobany - 1 ) cioban - 1632: 
scaunul Mureş, EMSzT; 1 893: Ozun, judeţul 
Trei Scaune, MT.'iz; 1914:  Trei Scaune, Ciuc, 
Giurgeu, Herman, Paszt. 150, 585; 2) în antro
ponimc: 1 627: Csoban, Eliseni, scaunul 
Odorhei, EMSzT; 3) în nume comune: blană 
(purtată) de cioban - csobansz()rii - 1 695: 
Chiciş, scaunul Trei Scaune; 4) câine mare, 
ciobănesc - 1 86 1 :  comitatul Ciuc, 1mecs Jakab, 
MNyszt VI 370; 1863: comitatul Odorhei, Kriza 
Vadr. 494; 1 893: judeţele Odorhei şi Ciuc, 
Szinnyl�i  J6zscf (confirmă o rig.. romfincascii, 
c i l eazii pc Kriza Vad r. si M Nyv.l VI 3 70). Ny1 
X X I I  2lJ'i; I HYl: j uJe l u l OJor h e i ,  MT..,z; 'i)  

---------- :i l  

porecle: 1908: Csah{m. comitatul Ciuc, Mathe 
Dcnes, Nyr XXXVII 430; 6) nume de câine: 
1863: Secuime ( Csoban ), Kriza Vadr.39 1 ;  1900: 
Trei Scaune, Ciuc, Nyr XXXIX 235-236; 1910: 
Pauleni-Ciuc, Toplita, Crişeni, Micloşoara, 
Szlavik Fercnc, Nyr XXXIX 235-236; 1914: 
Trei Scaune, Hcrman, Paszt. 603; 1915: Ciuc, 
Nyr XLIV 384; 7) în toponime - 19 15: Păuleni 
(zona Ciuc) (HG), Szlavik Ferenc, (Csobanyos 
= Ciobanis), Nyr XLIV 383; Blcdy 36; MNRK. 

- ciocni - csoknya1 (obiecte sau ouă roşii la 
Pasti) - 1893: judeţul Odorhei. MTsz; (în cuvfmt 
compus: ()ssze-csoknyal)  - 1 893: judetul 
Odorhei, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează pc Kiss Mihaly), Nyr XXII 
295, MNRK. 

- ciontorog!sontorog ( = om schilod, infirm, 
paralizat) - csontorag/ csontărge/ şontorog -
1863: Trei Scaune, Kriza Vadr.494; 1893: Trei 
Scaune, Secuime, Szinnyci J6zsef (confirmă 
orig. românească, citează pe Kriza Vadr.), Nyr 
XXII 296; 1893: Trei Scaune, Secuime, (citat 
Kiss Mihâly si Kriza Jânos), MTsz; MNRK. 

- ciordi - csurdal/csurgyial/csurgyal - 186 1 :  
Trei Scaune, MNyszt VI 320; 1863: Trei Scaune, 
Kriza Vadr.; 1893: Trei Scaune, Secuime, MTsz; 
1908: Secuime (în cuvânt compus: elsurgyal), 
MNy IV 286; MNRK. 

- ciumă - csuma/csoma - 1 ) ciumă - cea 
1567: (cuvânt compus toponim) :  
Chomaffalwa - localitatea Ciumani, HG), 
Szckely okl. II 221 ,  cf. Coriolan Suciu I 153; 
1838: Secuime, Tsz; 1863: Trei Scaune, Kriza 
Vadr.494; 1 870: Secuime, Orban IV 215;  1893: 
Secuime (citat şi Gyorffy Ivan), MT.,.z; 1908: 
Secuime, Nyr XXXVII 90 (citat Orban), 1912: 
Secuime, Damian (citat Kriza) 19; 2) difterie -
1897: Bătanii Mici, Balasza J6zsef, Nyr XXVI 
419; 3) sperietoare: 1893 : Secuime, MTsz; 4) 
înfricoşare: 1863: tinutul Cristurului Secuiesc, 
judeţul Odorhei, Kriza Vadr. 336; 1875: 
Secuime, Nyr IV 88; 1893: Secuime, comitatul 
Odorhei, ţinutul Cristuru Secuiesc; 5) nume de 
familie - 1863: Secuime (Csoma, Csuma), Kriza 
Vadr.384; MNRK. 

- ciună ( == oresniţă) (Lathyrus tuberosus) -
csunya - 1 768: Căpeni, scaunul Trei Scaune 
(CV) (în toponim), EMSzT II 226; 1 823: Abuş 
(MS), (în toponim), EMSzT II 226; 1863: 
Secuime (Csunya, nume de câine), Kriza Vadr. 
39 1 ;  1 873: Secuime, NyK X 328; 1 893: idem 
(loc), (citat Kiss Mihaly), MT.-;z; l lJ07: Secuime, 
NyK X X X V I I I  32; Rlcdy 3H; M N RK.  

- Ciunt!asă - Csunylis1.a (tupuni 1 11 ) - 1 H(l3: 
Secu ime, Kriza Vadr. 392. 

------ --- ---
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- ciupercă - csuporka - 1838: Secuime, T-;z 
73 a; 1 86 1 :  judetul Trei Scaune, MNyszt VI 358; 
1893: Secuime, MTsz 326; Bledy 38; MNRK. 

- clacă - ( = muncă colectivă bencvolă a 
unora în folosul altora, însoţită de o mică 
petrecere; rentă sau robotă feudală reprezen
tând obligatia tăranului iobag de a munci gra
tuit pentru stăpânul de moşie) - kalaka - 1 ) 
dacă (la tors, secerat, adunat fânul, transportat 
grâncle, lemnele, gunoiul etc.) - 1 754: 
Gorneşti, scaunul Mures EMSzT; 1774: 
Bicfalău, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1785: 
Covasna, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1795: 
Ojdula, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1815:  
Cernatu de Jos. scaunul Trei Scaune, EMSzT; 
1817: Aita Seacă, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 
1838: Secuime, Tsz; 1863: Secuime, Kriza Vadr. 
5 1 ;  1868: zona Homorodului, Orbân I 184; 
1873: Zetea, comitatul Odorhei, Kriza J.(în 
basm), Nyr II 89; 1875: comitatul Odorhei, Nyr 
IV 33; 1876: idem (loc.), Nyr V 5 17; 1882: idem 
(loc.), N}T Xl 40; 1 883: comitatul Ciuc, Nyr XII 
235; 1891: Mădăraş, judeţul Ciuc, Gidro J, 
Bonifâc, Nyr XX 47; 1893: Secuime, MTsz; 
1895: zona (fostului scaun) Orbai, Ethn. VI 
397; 1 896: judeţul Ciuc, bazinul Nirajului, 
Ethn. VII 186, 388; 1899: bazinul Nirajului, 
Ethn. X 44 şi urm. ;  1902: bazinul Arieşului, 
Nyf XXXVII 50; 1 905: Giurgeu, Nyr XXXIV 
323; 2) masa oferită dupa dacă - 1775 : 
Peselnea, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1813:  
Mărtineni, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1823: 
Zoltan, scanul Trei Scaune, EMSzT; 3) robotă: 
1 754: Gorneşti, scaunul Mureş, EMSzT; 
mijlocul secolului XVII: Lazarea, scaunul Ciuc, 
EMSzT; 1763: Zagon, scaunul Trei Scaune, 
EMSzT; 1 767: Curteni, scaunul Mures, 
EMSzT; 4) în atenţionarea de incendiu: Vezi să 
nu faci dacă la cărat apa ! - 1893: Secuime, 
MTsz; 5) bătaie, scandal, ceartă zgomotoasă: 
1838: T'>z; 1875: comitatul Odorhei, Nyr IV 80; 
1 876: comitatul Ciuc, Nyr V 468; 1 893: 
Secuime, MTsz; 1 893: idem (loc.), MTo;z; 6) în 
cuvinte derivate şi compuse: a) kalâkâs = 
dăcaş - 1899: bazinul Nirajului, Ethn. X 44; 
1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 322; 1906: Trei 
Scaune, dr.Rcthei Prikkel Marian, MNy II 13;  
1908: Secuime, Nyr XXXVII 94; b) kalakâz - a 
dăcaşi, a face clacă - 1 893: Secuime, MTsz; c) 
aratoka l a ka - cl acii de secerat - I Hfi]: Kriza 
Vadr :'542; 1 S9 1 :  Mădăra� - jude t u l Ciuc, G idro 
J. Bnni fac. Nyr XX 47; I R9J: Secuime (citat 
GyoriTy Ivan). Mls;t.; lHY6: bazin u l  N i raj u l u i .  
Elim. V I I  I X64: l tJ I 4 :  Secu if!1C ,  Hcrman, Piiszt . 
72: LI )  baranylopn- kalaka - clad1 de prim it 

cadou o oaie sau un miel. cc1nd vrea cineva să
şi prăşească oi - 1 89 1 :  M;iJăraş-Ciuc Gidro J .  
Bonifac, Nyr XX 47; 1893: idcm (loc. si sursa), 
MTo;z; e) bont6kalaka - clacă de "desfăcat" 
porumb - 1900: Ighiu (HG ). Fcrencz Miklos, 
Nyr XXIX 190; f) dalos kalaka - clacă cu cân
tece - 1899: bazinul Ariesului, Ethn. X 45 ; g) 
derlopo kalaka - 1 893: Secuime, (citat Gyorffy 
Ivan), MTsz; h) fahord6kalaka (dacă de cărat 
lemne) - 1905 : Giurgeu, Nyr XXXIV 323; i) 
fahozo kalaka - dacă de adus lemne - 1 893: 
Secuime (citat Gyorffy Ivan). MT<>z; j)  ganyez6 
kalaka - dacă de gunoit - 1891 :  Mădăraş, 
judetul Ciuc, Gidro J .Bonifac. Nyr XX 47; 
1893: idcm (loc.şi sursă), MT<>z; k) kaszal6 kala
ka - dacă de cosit - 1896: bazinul Nirajului, 
MTsz; 1) szenagyiito kalaka - dacă de adunat 
fân - 1893: Secuime (citat Gyorffy Ivan), MTsz; 
m) szăszlop6 kalăka - dacă de meliţat - 1 896: 

Ciuc, bazinul Arieşului, Ethn. VII 388, 487; n) 
takaro-kalaka - dacă de acoperit fân - 189 1 :  
Mădăraş, judeţul Ciuc, Gidro J .  Bonifăc, Nyr 
XX 47; 1893: idem (loc. şi sursa), MTsz; 1893: 
idem (loc. şi sursa), MTsz; o) tapogato kalaka -
1891 :  Mădăraş, judeţul Ciuc, Gidro J.Bonifâc, 
Nyr XX 47; p) tancos kalaka - dacă cu dans -
1899: bazinul Nirajului, Ethn. X 44; q) tapaszto 
kalak - dacă de lipit/muruit - 1905 : Giurgeu, 
Nyr XXXIV, 323; r) tisztit6 kalâka - dacă de 
curăţat - 1900: Ighiu (HG), Nyr XXIX 190; s) 
tărăkhizah6nto kalăka - dacă de sfărmat 
porumbul - 1896: Ciuc, bazinul Aricşului, Ethn. 
VII 388, 487; t) vizhord6 kalaka - dacă de 
cărat apa (simbolic, ca amenintare de incendiu) 
- 1893: Secuime, MT'>z; 7) în zicale: kalaka 
haragszik - în sens de a ajuta, din prietenie, pe 
cineva să se certe cu al treilea care lui nu i-a 
făcut nimic; MNRK 

- clăca� - kalakos/kalokozo - 1750: Turia de 
Jos, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1826: 
Racoşu de Sus, scaunul Odorhei, EMSzT; 
1905: Secuime, Nyr XXXIV; MNRK. 

- clăcăşi - a - - kalakaz(ik) - 1) a face dacă 
- 1754: Gorneşti, scaunul Mureş, EMSzT; 1838: 
Secuime, T-;z, 2) în sens de a face gălăgie - 1860: 
judetul Ciuc, Nyr V 468; 1893: Secuime, judetul 
Ciuc, MTsz. 

- clăcă�ie - kalakazas - 1754: Glodeni, 
scaunul Murcş, EMSzT 

- clătită - keletita/lwlulyilu - 1 RtJ.1:  Tre i  
Saunc, MTsz; Blcdy 55. 

- coac�ază - kukuj7.al/ku kujzu - l S l fl: 
Secu ime,  Vncab\l lari um. ' 19;  1 RJI'>: S<.:cuime 
Gyarmathi Sam ue l.  BU<.:si Fmil .  �caunul Ciuc. 
Kallay Fcrcnc. T<>�::  1 R{1J: Trei  Scaune. Kriza 
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Vadr. 506; 1873: Secuime, NyK X 332; 1883: 
Secuime, Nyr XII 335; l lN3: Ciuc, Trei Scaune, 
Secuime, ţinutul Giurgeu (citat Gyorffy Ivan), 
MT'iz; 1 905 : Giurgeu, Nyr XXXIV 261 ;  Bledy 
57; MNRK. 

- coconi - kokojnatos - (în sens de a se înfu
mura/îngâmfa) - 1 905: judeţul Odorhei, Nyr 
XXXIV 220; Bledy 57. 

- coc/cocă ( = cozonac si ouă fierte înroşi te, 
sfinţite la Paşti în biseric<i) - kokonya - 1878: 
Ciuc, Nyr VII 33 1 ;  1893: Secuime, judeţul Ciuc, 
t inutul Giurgeului (citat Gyorffy Jvan), MT'iz; 
1896: idem (loc.), Ethn. VII 85; 1 905: Giurgeu, 
Nyr XXXIV 267; MNRK. 

- cocârtău - 1 )  kokirca - 1 895: Secuime, Nyr 
XXIV; 2) (= coraslă fiartă) - kokirca - 1905: 
Chepet (CV), Nyr XXXIV 105; Bledy 6 1 ;  
MNRK. 

- cocean - kocsan - 1912: Secuime, judeţele 
Odorhei şi Trei Scaune, Damian 27. 

- cocioarvă - kocsorba/kocsorva - 1 893: 
scaunul Mureş (citat Szasz Bela), MTsz; 1894: 
scaunul Mures, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează pe Szâsz Bela), Nyr XXIII 
200.; 1903: scaunul Mureş, NcprErt IV 2 14; 
Blcdy 57. 

- cocoloş - Kokol6s (porecla) - 1908: judeţul 
Ciuc, Mathe Denes, Nyr XXXVII 430. 

- cojoc - kozsok - 1 )  cojoc, şubă de miel sau 
de oaie - 1 6 1 9: Sânmartin, scaunul Ciuc, 
EMSzT; 17 10:  Pescenek, scaunul Trei Scaune, 
EMSzT; 1787: Thrgu Mures, EMSzT; 1816: 
Secuime, Vocabularium 99; 1 82 1 :  Zălan, 
scaunul Tre i  Scaune, EMSzT; 1861: comitatul 
Ciuc, Imecs Jakab, MNyszt VI 373; 1876: Trei 
Scaune, Gaborfi Karoly, Nyr V 37; 1879: Ozun, 
comitatul Trei Scaune, Nyr VIII 376; 1 885 : 
Targu Secuiesc, Nyr XIV 239 (kosok); 1 893: 
comitatul Odorhci, plasa Homorod, Aita 
Medie, scaunul Trei Scaune, MTsz; 1 894: 
Secuime, judeţele Ciuc, Trei Scaune, Odorhei, 
ţinutul Homorodului, Szinnyei J6zsef (confir
mă orig. românească, citează Tsz, pe Erdclyi J., 
Kriza Janos, Kirâly Pal, Bacz6 M6zcs, MNyszt 
VI 373, Nyr V 37), Nyr XXII I  250; 1897: Trei 
Scaune, Nyr XXVI 376; 1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 264; 2) gubă - 1838: scaunul Trei 
Scaune (Gyarmathi Samuel); 3) in cuvinte 
compuse: cojoc din piele de lup - farfasbt'lrkoz
sokjitt: 1 772: Haghig, scaunul Trei  Scaune, 
EMSzT; 4) manton de blană: 1896 : Secuime, 
Nyr Vl 472; 1905: Giurgeu. Nyr XXXIV 82; 5)  
caci ula:  I R93: Ciuc, MTosz; MNRK. 

- cujud - ( - a halc)  - kukzsukai, s i  în 

cuvinte compuse: dkuzsokolni - 1 X6 1 :  com ita-

tu! Ciuc. lmecs Jakab. M Nyszt 373; I X76: Trei 
Scaune, Gahorfi Karoly, Nyr V 37. 

- colac - kalak (în sens tk recompensă în 
ban i dată cu ant 1c1pat ie pentru 
readucerea/recuperarea unei vite furate) -
1 863: judeţul Odorhei, Kriza Vadr. 504; 181)3: 
judeţul Odorhei, MTsz; Bledy 52-53; MNRK. 

- coleză - koleza - 1 894: Budila, judeţul Trei 
Scaune, Szinnyei J6zscf (confirmă orig. 
romfmească, citează pc Erdclyi Lajos), Nyr 
XXIII 199. 

- colindă - ( = a merge din casă în casă de 
Crăciun cântând la geamuri colinde religioase 
despre Naşterea Domnului) - kolindal/kol
ingyal/koindal/kolendal/koringyal/ koringal -
1 )  a colinda - 1893 : judeţul Odorhei - ţinutul 
Baraoltului, Secuime, Covasna, comitatul Trei 
Scaune (citaţi Gyorffy lvan şi Butyka 
Boldizsar), MT.'iz; 1 9 1 2: Secuime, judeţele 
Odorhei şi Trei Scaune, Damian 28; 2) a 
vagabonda, a hoinări - 1 886: lălişoara, comita
tu! Odorhei, ţinutul Baraoltului, Kolumban 
Sâmu, Nyr XV 575; MNRK. 

comarnic ( = loc acoperit în 
strungă/coşarul unde se mulg oile) - komarnyek 
- 1894: Luncani, zona Arieşului, Vcgh Marinca, 
Nyr XXI II 577; 1 903: Sândominic, Szab6 
Dezso, Nyr XXXII 326; 1 905: Giurgeu (topo
nim: Komarnyek), Nyr XXXIV 259; Bledy 58; 
MNRK. 

- comanac - komonak/kumunak - 1 893: 
judeţul Odorhei (citat Kiss Mih<lly), MTsz; 
1894: judeţul Odorhei, Szinnyei J6zsef (confir
mă orig. românească, citează pe Kiss Mihaly), 
Nyr XXI II 201 ;  Bledy 58. 

- contraş ( = paznic de sare) - kontras/kon
toras - 186 1 :  Trei Scaune, Lărincz Karoly, 
MNyszt 356; 1861 :  Trei Scaune, MNyszt VI 
356; 1863: Trei Scaune, Kriza Vadr.324; 1 893: 
idcm (loc.), MTsz; 1 912: idem (loc.), Damian 
28. 

- corbu - Kurbui (nume de cîine) - 1863: 
Secuime, Kriza Vadr. 391 .  

- cosor - kacor - 1838: Secuime, Tsz; 1873: 
idem (loc.), Nyr II 470; 1893: Secuime, MTsz; 
1 9 1 2: Secuime, Damian 25 . 

- coşar ( = ţarc, ocol pentru închis oi, porcii 
de la ghindă etc.) - kosar - 1 )  1592: scaunul 
Odorhei, EMSzT; 1 599: scaunul Odorhei, 
EMSzT; 1 600: scaunul Odorhei, EMSzT; 1604: 
Chcdea, scaunul Odorhei .  EMSzT; 1754: 
Joseni. scaunul Ciuc. EMSzT: 1 754: Ditrău, 
scaunul Ciuc, EMSzT; 1 759 si 1 763: Zagon , 
sca unul  Tre i  Scaune.  E M Sz" L 1 77':>: Utt.� n i .  

sca u n u l  t i·d Scaune, EMSzT; 1 7lJX: Chich i:-., 
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scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1 801 : Trei 
Scaune. EMSzT; 1 808: Zagon, scaunul Trei 
Scaune, EMSzT; 18 1 1 :  Racosu de Sus, scaunul 
Odorhei. EMSzT; 1812: Zagon, scaunul Trei 
Scaune. EMSzT; 1 847: Zălan, scaunul Trei 
Scaune, EMSzT; 186 1 :  Trei Scaune, Lărincz 
Karoly. MNyszet VI 244; 1863: Secuime, Kriza 
Vadr.: 1 893: Secuime, Ozun, scaunul Trei 
Scaune (citaţi Gyorffy Ivan, Erdelyi La jos, 
Marton lmre - pentru Dalnic, judeţul Trei 
Scaune), MTsz; 1 905: Ciuc, Giurgeu, Nyr 
XXXIV 108. 266; 1 9 14 :  Ciuc, Secuime, 
Herman. Paszt. 194. 5 1 1 ; 2) în cuvinte compuse 
- 1914 :  Secuime (fejokosar = strungă pentru 
muls), Herman, Paszt. 529; MNRK. 

- coşari ( = a instala cosarul/strunga cu oi pe 
un teren pentru a-1 gunoi) - kosaraz/ kosaroz/ 
megkosaroz - 1879: Secuime, Kozma 226; 1893 : 
Ciuc, Trei Scaune, MT.'iz; MNRK. 

- coţcă - kotyka - 1912 :  Secuime, Damian 
28-29; Blcdy 60. 

- coteţ - kotyec/kotec/kottyesz/kottyeszt - 1 )  
coteţ pentru porci - 1 864: Trei Scaune, NyK III 
1 2; 1889: Angheluş (CV), Ghidfalău (CV), 
Pădureni (CV), Kăver Sandor, Nyr XVIII 573; 
1893: Trei Scaune (citat şi Erdelyi Lajos), 
MTsz; 1 9 12: Trei Scaune, Damian 28; 1914: 
Secuime, Herman, Paszt. 1 95;  2) coteţ pentru 
păsări - 1 864: Trei Scaune, NyK III 1 2; 1 889: 
Angheluş (CV), Ghidfalău (CV), Pădureni 
(CV), Nyr XVIII 573; 1914: Ciuc, Nyr XLIII 
355; 3) poiată pentru viţei - 1 905 : Giurgeu, Nyr 
XXXIV 266; 1914 :  Giurgeu, Ciuc, Lakatos 
Janos, Nyr XLIII 235; 4) colibă, bordei, şopron: 
1 864: Trei Scaune, NyK III 1 2; 1889: Angheluş 
(CV), Ghidfalău (CV), Pădureni (CV), Nyr 
XVIII 573; 5) burtă - 1909: Ciuc, Nyr XXXVII 
430; MNRK. 

- cotingoi - kotingoj (în sens de băieţaş 
lenes) - 1900: Cristuru Secuiesc si ţinut, Gyulai 
Ferenc, Nyr XXIX 432; Bledy 60; MNRK. 

- cotor - kator - 1 )  ciot de coadă de mătură 
- 1 863: Secuime, Kriza Vadr.; 1 893: Secuime, 
MTsz; 2) cotor de pană - 1 893: Secuime, MTsz; 
Bledy 54-55; MNRK. 

- Crăciun - Krecsun (supranume) - 1893 : 
Mihai Viteazul (fostul scaun Arics), Janko, 
TAT 283; MNRK. 

- Crezi mai fârtate - Kricz maj fortatim - (în 
Vitla i m ) - 1 888: Dcclcan, j udcl u l  Odorhei,  Paal 
Gyula, Nyr X V I I .l21J. 

- crlntă - krin la/ki l inl n/kcrenta - H08: 
Secu ime. lsz; 1 86 1 : judclul  Ciuc. M Nyszt VI 
373; 1 893: judetck Trei Scaun<.: !';i < :iuc, scaunul  
M u res ( cilcaâi 1;i  p<.: Dohos A nd nb pentru 

'i4 

loc.Racul), MTsz; 1894: judetele Mures, Trei 
Scaune, Odorhei, Ciuc, Szinnyci J6zscf (confir
mă orig. românească, citează pe Kiss Mihaly, 
pe Gărffy Ivan şi MNyszet VI 373 ), Nyr XXIII 
104; 1 9 14: scaunul Mures, Livezeni-Ciuc, 
Văcăreşti (HG), Herman, Paszt.532; 19 16 :  
Bătanii Mari (CV), Konsza Samu, Nyr XLV 
235; Bledy 55; MNRK. 

- crucea - Kurucsa (nume de pădure) -
190 1 :  Lemnia (CV), Nyr XXX 446. 

- cuc - kuk - 1 )  in sens de în sus - 1863: 
judetul Odorhei, ţinutul Cristurului Secuiesc, 
Kriza Vadr 447; 1880: Secuime. Nyr IX · 236; 
1893: idem (loc. şi sursa). MTsz; MNRK; 2) în 
poreclă - kukuj (cuc) - 1863: Secuime, Kriza 
Vadr. 389. 

- cujbă - guzsba - 1 838: Secuime, scaunul 
Ciuc, Tsz; 1893: Secuime, MTsz; 1905 : Giurgeu, 
Nyr XXXIV 82; 1 914: Secuime, Herman, Pâszt. 
70; 19 14 (în cuvânt compus: guzsbafa - cujba de 
lemn), Livezi, Herman, Paszt. 7 1 ;  19 14: Ditrau, 
Ciuc, Kemenes Antal, Nyr XLIII 4 1 ;  Bledy 49; 
MNRK. 

- cumpănă - ( = bârnă de lemn aşezată pe 
un stâlp înalt, având la capăt o greutate si la 
celalalt cârligul cu care se scoate apa din fân
tână) - kompona - 1 )  cumpănă - 186 1 :  Trei 
Scaune, Lorincz Karoly. MNyszt VI 356 şi 
comitatul Ciuc, Imecs Jakab, idem p.373; 1887: 
Târgu Secuiesc, Nyr XVI 479; 1 893: Secuime, 
Ciuc, Trei Scaune, MTsz; 1 894: Secuime, 
judetele Ciuc si Trei Scaune, Szinnyei J6zsef 
(confirmă orig. românească, citează pe Kiss 
Mihaly şi pc Gyărffy Ivan şi MNyszt VI 356, 
]73), Nyr XXIII 201 ;  1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 82; 1 9 14: Odorhei, Silea Nirajului 
(MS), Herman, Paszt. 293, 532; 1915 :  Băţanii 
Mari, Konsza Samu, Nyr XLV 235; 2) în topo
nime - 1 724: Kompona, Corunca, scaunul 
Mureş, EMSZT; 1753: Compana, Sâncraiu de 
Mureş, EMSZT; 3) cea 3/4 kg (din caş sau 
brânză) - 1879: Secuime, Kozma 225; 1 905: 
Feliceni (HG), Nyr XXXIV 105; 19 14:  Sabed 
(MS), Silea Nirajului (MS), Feliceni (HG), Nyr 
XXXIV 105; 3) în derivate si cuvinte compuse 
-1893: judetul Ciuc (komponal6dik - cumpăni), 
MT-;z; 1 9 10: judeţul Ciuc (idcm), MNyszt VI 
373; 1914:  Văcăreşti (HG) (komponako - piatră 
de cumpănă 1 kompona talja), Hcrman, Piiszt. 
S.l2; nledy 58; MN RK. 

- cupă - kupa - 1 8 1 6: S<.:cu imc:. Vocahulari
um 99; 1 83X: iuem ( loc. ), Tc;z; 1 R73: idem (loc.), 
Kiircsz Kckmcn. Nyr 1 1  470; I R'J3: idem ( loc. ), 
MT.o.;z; 1 900: j u u c t u l  Odorhci,  zona I IOJno

rodu lui .  Vas M ik l 6s. Nyr X X I X  2H7; MNRK. 
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Umha română in l'iata �·ecuilor de-a lungul secolelor (până in 19/8) 

- cuptor - kuptor - 1 9 1 1 :  Secuime, NepErt 
XII 1 1 6; MN RK. 

- curmătură - Kurmallurapataka ( = Pârâul 
Curmăturii, nume de pârftu) - 1 915 :  Secuime, 
Szlavik Ferenc, Nyr XLIV 310; MNRK. 

- curtean - kurtan/kurtan (în antroponimc) 
- 1 6 14:  Călugărcni, scaunul Odorhei, Angvstia 
I 1 18; 1624: scaunul Odorhci, D.J.C.A.N. I l/9, 
Scaunul Odorhei, Judecătoreşti, f.29; 1 897: 
Cr<iciunel (HG). Dcrsi Jozsef (monografie 
manuscris, cf. Hcrman Antal), Nyr XXVI 334. 

- cuscră - kuszkura - 1 ) în sens de cuscni -

1 863: judeţul Odorhci, Kriza; 1908: Hăghig 
( 19), Araci, Ariuşd, Nyr XXXVII 75; 2) în sens 
de iubit secret, amant - 1893: Ozun (CV), (citat 
Erdelyi Lajos), MTsz; Bledy 6 1 -62; MNRK. 

- custură- kusztura (în sens de cuţit care nu 
taie, tăis - de cuţit - ruginit, briceag cu mâner de 
lemn) - 1 893: judeţul Odorhei (citat Bagy 
Bcncze Mikl6s), MTsz; 1912: judeţul Odorhei, 
Damian 29; Bledy 62; MNRK. 

- dacă de la mine - dake dela mine (în textul 
Vitlaimului) - 1876: scaunul Odorhei, Paal 
Gyula, Nyr V 1 86. 

- dacă-i dereptate - dakei dereptate (în tex
tul Vitlaimului) - 1 876: scaunul Odorhei, Paal 
Gyula, Nyr V 186. 

- dacă sunt[este] sacul bun fârtate - daku 
szent szacu bun fertate - (în textul Vitlaimului) 
- 1876: scaunul Odorhei, Paal Gyula, Nyr V 
186. 

- dară - dare (în textul Vitlaimului) - 1876: 
scaunul Odorhei, Paal Gyula, Nyr V 186. 

- dară tu ce mai - dare tu cse main - 1888: 
Bcclean, scaunul Odorhei, Paal Gyula, Nyr 
XVII 329. 

- de (vezi: dacă de la mine). 
- dereptate (vezi: dacă-i dereptate ). 
- destul o cere - desztul o csere (în textul 

Viflaimului) - 1876: scaunul Odorhei, Paal 
Gyula, Nyr V 187. 

- diac - diak - 1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 
8 1 ;  Blcdy 39; MNRK. 

- dobândi - dobendal/debendal/dobondal -

1H63: Trei Scaune, Kriza Vadr. 494; 1893: Trei 
Scaune, Ozun, MT.<iz; 1893: judeţele Tre i  
Scaune, Ozun, judeţul Trei Scaune, Szinnyci 
J6zsef (confirmă orig. românească, citează pe 
Erdelyi Lajos si Kriza Vadr.); MNRK. 

- doi bani  ( = în sens deprecia tiv, de mică 
valoare) - Dojban (nume de e<Îine) - 1 863: 
Secu imc, Kriza Vadr. 391 .  

- doină - Dujnu (nume de an imal) - 1 HHO: 
C i ucsfmgcurgiu,  Feier Jozscf. Nyr IX 4 3 1 .  

doin i ,  a - ( =  î n  sens (l<.;pr�cia f iv, a dillla 

------ -···--- .'i5 

fals) - dajnal - 1 893: Secuime, lrei Scaune 
(citat i Kiss Mihaly, Gyorffy Ivan, Erdclyi 
Lljo� ), MT.<;z; 19 12: Secuime, Trei Scaune, 
Damian 1 9, MNRK. 

- dop - dop - 1 ) dop - 1876: Secuime, 
Edelspachcr Antal, NyK 12 p. l OO; 1 893 : 
Secuime (citat Ferenczi Janos), MTsz; 2) orifi
ciu mai mare, în formă uc pătrat, în partea de 
sus a butoiului - 1 907: Covasna-Voineşti ,  
judetul Trei Scaune, Trcnczeny Karoly, Nyr 
XXXVI 191 ;  3) în cuvânt compus: bedopol = 
îndopa - 1876: Secuime, NyK XII 100; 1893: 
idcm (loc.), Szinnyei Jozscf (confirmă orig. 
românească, citează Tsz şi pe Fcrencz Janos), 
Nyr XXII 392; 1893: idcm (loc. ), MTsz; 1907: 
Covasna-Voineşti, Nyr XXXVI 191 ;  MNRK. 

- dor - Daru - (în nume de boi) - 1863: 
Secuime, Kriza Vadr. 390. 

- dovleci - doblec - 186 1 :  Trei Scaune, 
Lărincz Karoly, MNyszt VI 226, 322; 1 863: Trei 
Scaune, Kriza Vadr. 494; (inclusiv în porecle: 
Dăblecz, idem, p.369) ; 1 893: Trei Scaune, 
judeţul Odorhei, Secuime (citaţi Dezsi Mihaly, 
Csaplar Benedek, Gyărffy Ivan, Andrassy 
Antal 1 843, Erdclyi Lajos), MTsz; 1 893 : 
judeţele Odorhei şi Trei  Scaune, Szinnyei 
Jozsef (confirmă orig. românească, citează pe 
Dczsi Mih:ily), Nyr XXII 297; Bledy 39; 
MNRK. 

- Dracea (de la drac) - Dracsa (toponim 
provenit - spune legenda - de la un român pe 
nume Dracea, care ar fi fost spânzurat în acel 
loc, cf. Kriza Jânos) - 1 897: Soimusu Mic, 
judetul Odorhei, Kriza Janos, Nyr XXVI 432. 

- draniţă ( = şindrilă mai grosolan prelu
crată) - dranică/ dara nea/ daranicza/ garanică/ 
granică - 1743 : Valea Strâmbă, scaunul Ciuc, 
EMSzT; 1 757: Mihăilcni,  scaunul Ciuc, 
EMSzT; 1757: Topliţa-Ciuc, EMSzT; 1 838: 
scaunul Ciuc, Tsz; 1863: Secuime, Kriza 
Vadr.500, 1 873: Secuime, Koresz Kelcmen, Nyr 
II 426; 1893: Giurgeu, comitatul Ciuc, Secuime, 
MT.'>z; 1 893 : Secuime, judeţele Ciuc şi Trei 
Scaune, Giurgeu, judeţul Ciuc, Szinnyei Jozscf 
(confirmă orig. românească, citeaz<'i pe Kiss 
Mihâly, Gyc'lrffy Ivan, T.'iz, Kriza Vadr.), Nyr 
XXII 337; 1900: Secuime, NepErt I 104-5; 
1 905: Ditrău, Nyr XXXIV 266; 1907: Cristuru 
Secuiesc. dr.Szilady Zoltan, MNy III 330; 1 ':109: 
Secuime, Malonyai II 104; Blcdy 4 1 ;  MNRK. 

- Drăgan ( = de la drag) - Dregan (nume de 
bou) - I RnJ: Sccuimc.  l<riza Vadr. 390. 

- drug:i ( = fus mare pc carc sc toan.:c 
fu inrul r.n •' rl'lllru urz.ea la de saci l'l<:. ) . drug:i 
- I R4 2 :  Sccu i nw ,  K�1va ry:  1 Fl6.1 :  n•mi la f �J I  
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VASI I  E LECHINTAN 

Odorhei. Kriza Vadr.496; 1��0: scaunul Mures 
si Criseni (Harghita), Nyr IX 236; 1880: tinutul 
Odorheiului. Nyr IX 235-236; 18�6: judeţul 
Odnrhei. Szervaczius Gahar, Nyr XV 239: 
1 893 : Covasna, comitatul Trei Scaune, 1\-fEz; 
1893 : tinutul Odorhciului, Szinnyei J6zscf 
(confirmă orig. românească, citează pe Kiraly 
Pal). Nyr XXII 3�9; MNRK. 

- drumul - Durumoly 1) în porecle - 1 908: 
judetul Ciuc, Mathe Denes, Nyr XXXVII 430; 
2) în nume de cai: 1863 : Secuime (Drumo ), 
Kriza Vadr.389. 

- druşcă ( = prietenă a miresei) - druska -
1907: Secuime, dr.Szi1ady Zo1tan, MNy III 329; 
MNRK. 

- dugheană - dugjana/dogany - 1 )  dugheană, 
băcănie mică - 1838: Secuime, judeţul Ciuc, 
Tsz; 1893: idem (loc.). MTsz; 1893: Secuime, 
judeţul Ciuc, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează Tsz), Nyr XXII 337; 2) 
măcelărie - 1900: Cristuru Secuiesc şi tinut, 
Gyulai Fcrenc, Nyr XXIX 432; 3) supranumc 
(Degany) - 1908: Ciuc, Nyr XXXVII 430; Bledy 
40; MNRK. 

- dulap - dulap/dulab (în sens de plută 
mică) - 1863: scaunul Mureş, Kriza Vadr.496; 
1869: pasul Tulgheş, Orban II 1 3 1 ;  1893: 
scaunul Mures, MTsz; 1893: scaunul Mures, 
Szinnyei J6zsef (confirmă orig. românească, 
citează pc Kriza Vadr. ), Nyr XXII 992; 1905: 
Giurgeu, Nyr XXXIV 82; Blcdy 4 1 ;  MNRK. 

- dumicat ( = îmbucă tură, cocolos de ali
ment amestecat cu salivă) domika/ 
domikat/damika - 1838: ţinutul Baraolt, Ţ<;z; 
1861 :  judetul Ciuc, Imccs Jakab, MNyszt VI 
370; 1880: Chileni, scaunul Ciuc (HG), 
Fcrenczy Alajos, Nyr IX 525; 1893: comitatul 
Odorhei, ţinutul Baraolt, Secuime (citaţi 
Gyorffy lvan. Kiss Mihaly), MTsz; 1905: 
Secuime, Gombocz Zoltan, M Ny 1 165; 
MNRK. 

- fasole - faszuj (si derivatele: faszujka/ 
faszujka/ faszulyka etc.) - 1 744 si 1774: 
Dumitreni, scaunul Odorhei, EMSzT IV 434; 
1757 si 179 1 :  Ercea, scaunul Mureş, EMSzT IV 
434; 1760: Soimuşu Mic, scaunul Odorhei, 
EMSzT IV 433; 178 1 :  Sâmbriaş (MS), EMSzT 
IV 414; 1 794: Fântfmele ( MS), EMSzT IV 435; 

1 797: Nazna. sca u n u l  M urq, E MSzT IV 433: 
i R U :  Corunca, scau nu l M un:s, EMSzT IV 433; 
1 1->3:-\:  SL·c u i me, T<;z: 1 1:{6 1 :  Trei ScaUIW, Lori ncz 

Kâroly, M Nyszt V 2 1 4; 1 H63: Secuime.:. Kriza 
Vadr.  52X: 1869: Secuime. Orban 1 1 1  1 R; 1 1'73: 

s�•cuimc, Nyr I l  426: 1 X75: Di"thnse n i .  j uuct u l  

Odnrhei. N v r  I V  9.\ 1 876: Mcrc:;t i .  judetu l  

Odorhci, Nyr V 267: 1877: Trei Scaune, Nyr VI 
473; I RRO: Trei Scaune. tinutul Baraolt, Nyr IX 
236, 43 1 ;  1886: judetul Odorhei. Szervacius 
Gabor, Nyr XV 239; 1889: Secuime. Anghclu�, 
Pădureni, Ghidfalău, Kilver Sandor, Nyr XVIIl 
527; 1893: judetele Ciuc, Odorhei, Trei Scaune 
(citati Erdclyi Lajos. Kiss Mihaly), MTo;z; 1893: 
bazinul Arieşului. Jank6, TAT 128-1 30, 242, 
268; 1894: Secuime, Nyr XXIII 334; 1898: 
Giurgeu, Gencsy Istvân, Nyr XXVII 38 1 -382; 
1905 : Sovata (MS), MNGy VII 7 1 ;  1 905 : 
Secuime, Nyr XXXIV 261 ;  1915 :  Sfântu 
Gheorghe (CV), Bodor Dcnes, MNy XI 333; 
MNRK. 

- fată - fata (exclusiv românca) - 1779: 
Murcşeni (MS), EMSzT III 72 1 ;  1863: 
Secuime, Kriza(20) Vadr. 4 1 , 1 3 1 :  1879: 
Sâncrăieni (HR), Nyr VIII 96; 1 883 : 
Ciucsângeorgiu (HG) - în strigături de dans. 
Nyr XIII 576, TNagy Imre, Nyr XII 432; 1884: 
Odorheiu Secuiesc, Vercss Ferencz; 1 898: 
Secuime (în strigaturi rima te), Gyărffi lvan, 
Nyr XXVII 42; 1912: Secuime, Damian 21  
(citează Nyr XXVII 42); MNRK. 

- făgeţcl - Fagcczcl (toponim) - 1894: 
[ Miercurea Ciuc] deal la graniţa Ciucului cu 
Moldova, Vitos, Csikmegyei, 22-40. 

- fără gând - firagond/ firokont/ filogond/ 
firagont (în special în expresia firokontra dol
gozik - lucrez fără nici un gând) - 1838: 
Secuime, T<iz; 1863: Trei Scaune, Kriza Vadr.; 
1893: Secuime, Tre i  Scaune, MTsz; 1 893: 
Secuime, Trei Scaune, Ozun - judeţul 11·ei 
Scaune, Szinnyei J6zsef (confirmă orig. 
românească, citează Tsz, pe Kriza Vadr., Nyr 
IX 34 şi pc Kiss Mihcily şi Erdelyi Lajos), Nyr 
XXII 438-439. 

- fârtat ( = prieten până la moarte, legat 
prin jurământ/frate de cruce) - fertat - 1764: 
Olteni, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1876: 
Secuime, Paal Gyula, Nyr V 186, 1897: judetul 
Ciuc, Peter Janos, Nyr XXVI 332; 1 909: 
Giurgeu, Gencsy Istvan, Pal Andras (comenta
riu), Nyr XXXVIII 92; 19 12: judeţul Odorhei, 
Damian (citează Nyr XXVI 332) 22; Blcdy 44; 
MNRK. 

- fătărău - fataro/pataro - 1 )  bărbat, cocoş 
etc. hermafrodit - 1 R6J: scaunul Murcş, Kriza 

( inclusiv în porecle: le Fataro) Vadr. 31:\9; I X72: 

Sccuirm:, Nyr I 135 ;  I X�J: comitatul Odorhci, 
SecuimL', Sl'au nu1 M u n:�. S.linnyci J (lzsef (cuu
firrm'i orig. nmi�1ii�nscă. citează pc Krizu Vndr. 
si pc K i�� Miluily si Gyor ffy lvâ n ) .  Nyr X X I I  

41H: HN3: Secuime. j u d e t u l  Odorhci.  sca u n u l  
M u res, MTo;z; I HYJ: sca u n u l  Arieş, .l a u ko . TAf 
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Limba română in viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până in 1918) 
----------------------------

291 ;  1900: Targu Secuiesc - judeţul Trei Scaune, 
Vajna Kâroly, Nyr XXIX 431 ;  2) neîndemâ
natic, laş - 1872: Secuime, Kriza (Jânos), Nyr 1 
135;  3) porecle - 1908: Glodeni (MS) (fatar6), 
Nyr XXXVll 382; Bledy 43; MNRK. 

- fâţâi - fircal (în sens de a forfoti) - 186 1 :  
Trei Scaune, Lorincz Karoly, MNyszt VI  326; 
1893: Secuime, Trei Scaune, MTsz; 1893: 
Secuime, Trei Scaune, Szinnyei J6zsef (confir
mă orig. românească, citează MNyszt VI 326 şi 
pe Kiss Mihaly, Erdelyi Lajos şi Gyărffy Ivan), 
Nyr XXII 438; Bledy 44; MNRK. 

- ficior - ficsor/ficsur - 1) ficior: 1597: 
scaunul Odorhei, EMSzT; D.J.C.A.N., scaunul 
Odorhei, 11/2 G, f.66 (ola fichijor - ficior 
român); 1 6 14: Alungeni (HG) (Ficzor, în 
antroponime), Vetca (HG) (Fichior, în antro
ponime), Angvstia I 97; 1629: Doboşeni, 
scaunul Brăduţ (ficsor), D.J.C.A.N., Scaunul 
Brăduţ 11/2, f. 1 30- 131 ;  1629: Biborţeni (ficzor, 
ficzor olah ), scaunul Brăduţ, idem, f. 72; 172 1 :  
Beteşti, scaunul Odorhei, EMSzT; 1768: 
Pachia, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1782: 
Zagon, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1 838: 
Secuime, Tsz 274 a; 1863: scaunul Mures, ţinu
tul Nirajului, Kriza Vadr.350; 1893: Secuime, 
MTsz; la) în sens de flăcău, flăcăiandru - 1893: 
Secuime, scanul Mureş, bazinul Nirajului, 
Szinnyei Jozsef (confirmă orig. românească, 
citează Tsz 274a, Kriza Vadr.), Nyr XXII 438; 
1 893: idem (loc.), MTsz; 1902: judeţul Ciuc, în 
partea Giurgeului, în special în Borsec, Ditrău, 
Lăzarea şi Remetea (în ghicitoare: Egylâbu fie
sur ezer johort 6r6z. Mak. - Ficior cu un picior, 
păzeşte o mie de oi. Mac, Molnar Ant6nia, Nyr 
XXXI 532; 2) în antroponime: 1 614: Fichior, 
Vetca, scaunul Odorhei, EMSzT; 1614: Ficzor: 
Alungeni, scaunul Trei Scaune, EMSzT; 1754: 
Fitsor, Turia de Jos, scaunul Trei Scaune; 3) în 
toponime - 1616: Ficzor, Sâncraiu de Mureş, 
EMSzT; 4) nume de câine: 1910: Tuşnad Ciuc, 
Szlâvik Ferenc, Nyr XXXIX 235; MNRK. 

- ficiorule - ficsorule (în textul Viflaimului) 
- 1876: scaunul Odorhei, Paal Gyula, Nyr V 
187. 

- floare - 1) în prenume: Flora, Floriş, 
Florika - 1863: Secuime, Kriza Vadr. 387; 2) 
nume de cal - Flore - 1910: Topliţa-Ciuc, 
Szlavik Ferenc, Nyr XXXIX 235; 1915 :  
Secuime (Flori, nume de vită), Szlâvik Ferenc, 
Nyr XLIV 383. 

- lluier - rul"Uiya/rul'Uglya/furoJyu - 1 644: 
Thrgu Mure�. EMSzT; UUH: Trei Scaune, Tsz; 
1 Ho9: Secuime. Orban Il  1 55;  1!�72: judetul 
Odorhei, MNCiy 1 1 5 1 :  1 H93: Trei Scaune, 

57 

MTsz; MNRK. 
- fluiera - furulyazik - 1 882: judeţul 

Odorhei, MNGy III 279; 191 1 :  idem (loc.), 
Malonyai III 235; MNRK. 

- fluieraş - furulyas - în antroponime: 1745: 
Frujas, Beteşti, scaunul Odorhei, EMSzT; 
1869: Secuime, Orban II 1 55;  1897: Ciuc, Ethn. 
VII 396; MNRK. 

- fotă - ( = ţesătură dreptunghiulară bogat 
ornamentată purtată de femei/fete peste fuste) 
- fota: 1869: Topliţa, Orban II 135; 1 908: 
Secuime, Nyr XXXVII 91 (citat Orban); 
MNRK. 

- frânturile - Frinturile (hidronim) - 1894: 
[Miercurea Ciuc] pârâu la graniţa Ciucului cu 
Moldova, Vitos, Csikmegyei 22-40. 

- fugit - fuzsitus/fozsitus - (în sens de zvăpă
iat, superficial, mânios, cretin) - 1904: Tufalău 
(HG), Szeremley Csâszâr Lorând, Nyr XXXI
Il, 5 15;  1905: Giurgeu, Nyr XXXIV 82; 1 915: 
Sfântu Gheorghe (CV), Bodor Dcnes, MNy XI 
332; MNRK. 

- furdă ( = deşeuri de piele de calitate supe
rioară) - furdaj - 1) rămăşiţă de tutun, cocean 
de tutun - 1838: Secuime, Tsz; 1893: Secuime, 
Ozun - judeţul Trei Scaune (citaţi Gyorffy Ivân 
şi Erdeiy Lajos), Tsz; 1 896: Secuime, Fejer 
Jozsef, Nyr XXV 46; 1897: judeţul Odorhei, 
Nyr XXVI 429; 2) slab - 1 893: Trei Scaune 
(citat Felmeri Lâjos), MTsz; MNRK. 

- furtuna - furtina - 1879: zona Baraolt, Nyr 
VIII 142; MNRK. 

- fostei - fustely - 1 764: Budila, Trei Scaune, 
EMSzT IV 433. 

- gaie - gaja - 1893: judeţul Ciuc, MTsz; 
Bledy 45. 

- gaiţă - gaj ica - 1893: Secuime (citat 
Gyorffy Ivan). MTsz; 1900: judetul Ciuc, Nyr 
XXIX 237; Bledy 45. 

- gard - gard/gargya - 1 )  gard - 1838: 
Secuime ( E J); 1878: comitatul Ciuc, Nyr VII 
92; 2) gardul fântânii - 1875: Secuime (kutgăr
gya), Bartha Kâroly, Nyr IV 1 83;  188 1 :  
Gheorgheni, comitatul Ciuc, Nyr X 45; 1905: 
Giurgeu, Nyr XXXIV 82; 3) în (alte) cuvinte 
compuse: 1893: Ciuc (kutgardolâs = îngrădire, 
kutgargya), (citat Gărffy Ivân), MTsz; 1914: 
idem (loc.), Herman, Pâszt. 295; MNRK. 

- gardian (în sens de stareţ de mănăstire) -
gargyan - 1779: Joseni, scaunul Ciuc, EMSzT. 

- gaz ( = petrol lampant) (Petroleum) - gaz 
- 1H9 1 :  Măd<iras, judeţul Ciuc, Gidro J.nonifac, 
Nyr XX 411; 1 R93: judetele Ciuc, ' trei Scaune, 
Mădăraş - judetu l Ciuc (ci l at Erdclyi Lajos, 
Butyka Boldizs•i r, Kiraly Pal), MTsz; 1907: Trei 
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Scaune, Trenczeny Karoly, Nyr XXXVI 191 ;  
MNRK. 

- găleată - Galata (toponim) - 1 900: 
Cristuru Secuiesc, Gyulai Ferenc, Nyr XXIX 
542; 

- gărgăriţă - gergelica/gergerice/gorgorice 
(în sens de ploşniţă) - 1838: Secuime, Tsz; 1880: 
scaunul Odorhei, Benedek Elek, Nyr IX 235; 
1893: Secuime, Odorheiu Secuiesc (citat 
Gyorffy Ivan), MTsz; Blcdy 46-47; MNRK 

- gâlcă - gyilak/ghilok (în sens de umflătură 
pc picioarele vitelor cornute) - 1838: Trei 
Scaune, Tsz; 1863: Trei Scaune, Kriza Vadr. 
501; 1873: Secuime, Trei Scaune, NyK X 329; 
1875: Secuime, Nyr IV 189; 1893: Secuime, Trei 
Scaune (citaţi Kiss Mihâly şi Gyărffy Ivan), 
MTsz; 1912: Secuime, Trei Scaune, Damian 
(citează Kriza Vadr. 24; Blcdy 50; MNRK. 

- gâlceavă - gercsava/gircsava - (inclusiv 
derivatele: gircsavas - gâlcevitor şi gircsaskodik 
- se gâlceveşte) - 1838: Secuime, Tsz; 1863: 
Secuime, Kriza Vadr. 500; 1893: Secuime, Trei 
Scaune (citat Gyărffy Ivan), MTsz; 1916 :  
Băţanii Mari (CV), Konsza Samu, Nyr XLV 
234; Bledy 47; MNRK. 

- gângav - ganga - 1905: Secuime, Nyr 
XXXIV 82, 323; Bledy 46; MNRK. 

- gât - git - 1916: Trei Scaune, Bodor Denes, 
MNy XII 40; Bledy 47; MNRK. 

- gâtlan - girtyan - 1893: judeţul Odorhei 
(citat Dezsi Mihâly), MTsz; Bledy 47; MNRK. 

- gheţăria - Geczaria (toponim) - 1894: 
[Miercurea Ciuc] vârf de munte la graniţa 
Ciucului spre Bistriţa, Vitos, Csikmegyei 22-40. 

- ghilan ( = animal cu gâtui de altă culoare 
decât restul corpului) - gyilan: 1 )  1 878: comi
tatul Ciuc, Nyr VII 138; 1893: idem (loc. şi 
sursa), MTsz; 1914: Ciuc, Herman, Paszt.253; 
2) animal cu păr bălan - 1914: Ditrău, Kemenes 
Antal, Nyr XLIII 41 ;  1914: Ditrău, Herman, 
Paszt.444; 3) blană - nume de animal: 1880: 
Ciucsângeorgiu, Feier Joszef, Nyr IX 43 1 ;  
1 914: Ciucsângeorgiu, Herman, Paszt.477; 
1915: Sândominic (Gyilan - nume de capră), 
Szlavik Ferenc, Nyr XLIV 383; MNRK. 

- ghiuşă ( = capră de culoare albă) - gy6sa -
1 903: Sândominic (HG), Szab6 Dczso, Nyr 
XXXII 326; 1 903: Sândominic. NyF IX 28; 
M N RK. 

- gingaş - zsingns: 1 H60: comitatul Trei 
Scaune, Lurincz K<iroly, MNyszt VI 223; 1 893: 
idem (loc. şi sursa), Mlsz; MNRK. 

gligan ( = voiuic/hine făcut)  
gclegonya/giligun - 1 909: Hilih, Trei  Scaune, 
l lorgcr Antal. Nyr XXX V I II 236; MNR K. 

5R 

- glugă - glugă/gulugă - 1869: judeţul 
Odorhei, Orban II 155; 1 872: comitatul Ciuc, 
Arany Gyulai MNGy I 126; 1888: Beclean, 
comitatul Odorhei, Paal Gyula, Nyr XVII 332; 
1893: judeţele Odorhei si Ciuc, MTsz; 1896: 
Ciuc, Ethn. VII 396; Bledy 49; MNRK. 

- gociman ( = prim curator parohial) -
Goczman - 1614: Estelnic (HG), Moacşa (HG) 
(în antroponime ), Angvstia I 122; 1 787: 
Mărtineşti, Trei Scaune, EMSzT IV 593; 1873: 
Secuime, Orban VI 253; 1908: Secuime, Nyr 
XXXVII 91  (citat Orban); MNRK. 

- godac/godaci - godak/godics - 1 )  purcea -
1 902: judeţul Ciuc, Kriza Janos, Nyr XXXI 1 15; 
1914: idem (loc.), Herman, Paszt. 549; 2) pore
cla - 1893: Plăeşti (fostul scaun Arieş) (G6gya), 
Janko TAT 283; Bledy 48; MNRK. 

- goga ( = neîndemânatic) - g6ga/gug6/guguj 
- 1863: Secuime (în poreclă: Gug6), Kriza Vadr. 
388; 1864: Trei Scaune, Vass J6zsef, NyK III 1 1 ;  
1 9 1 1 :  Secuime (în cuvânt compus, 
ăsszeg6gajjak), Viski Karoly, NepErt XII 109; 
Bledy 48; MNRK. 

- gologan - gologany - ban de 4 creiţari în 
sec.XIX - 1879: ţinutul Baraolt, Nyr VIII 142; 
1885: Secuime, Nyr XIV 47; 1905 : Giurgeu, 
Nyr XXXIV 82, 323; 1910: Secuime, MNy XL 
175; Bledy 48; MNRK. 

- gostină - gostina (taxă pentru îngrăşarea 
porcilor la jir) - 1728: Hăghig, Trei Scaune, 
EMSzT IV 639. 

- graniţă - granice/granic/garanic/granyca -
1861 :  Trei Scaune, Lărincz Karoly, MNyszt VI 
356; 1 893: Secuime (citat Gyorffy Ivan), MTsz; 
1897: judeţul Ciuc, Peter J{mos, Nyr XXVI 427; 
1 91 2: Secuime, Trei Scaune, Damian 23; 
MNRK. 

- grivei - Grivej ( = nume de câine) - 1863: 
Secuime, Kriza Vadr.391. 

- gulie - guja/gulyal - 1) în sens de turcă -
1893: Secuime, MTsz; 2) în cuvinte compuse: 
1861 :  Trei Scaune, MNyszt VI 244; 1880: idem 
(loc.), Nyr IX 424 (citat Kiss Mihaly); 1893: 
Trei Scaune (felgujadzik - în sens de a se 
umfla/buhai ca o gulie), MTsz; 

- guşat - gusas - 1876: Trei Scaune, Nyr V 
36; 189 1 :  Ciuc, Giurgeu, Nyr V 36; 1891 :  Ciuc. 
Giurgeu, Odorhci, Paal Gyula. Nyr XX 568; 
1 893: scaunul Aries. Jank6 TAT 24R; 1 1JOO: Ciuc 
( in porecla: Gus{ts), Nyr XXXIX 235; MNRK. 

- guşă - guşa - 1 )  I R38 : Tn.:i Scaune, Tsz; 
1 876: Trei Scaune. Nyr V J6; 1 1-!8 1 :  
Ciucsângcorgiu, Fejer (iyorgyi, Nyr X 330; 

J HY l :  Secuime. Paal Gyula. Nyr XX 567-8; 

I H93: Trei  Scaune, (cita l i  Kiss Mihaly, Gyiirffy 
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lvan, ErdClyi Lajos), MTsz; 1 893: bazinul 
Ariesului, Jank<l TAT 256; 1 902: bazinul 
Aricşului, NyF XXXII 48; 1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 82, 324; 19 14: Ciuc, Herman, Paszt. 
505; 2) în cuvinte derivate şi compuse - 1891 :  
Secuime (gusâsodik), Paal Gyula, Nyr XX 568; 
MNRK. 

- halcă - halk - 1893: Secuime, MTsz; Bledy 
50. 

- hârbui ( = a se face numai hârburi, a se 
uza) - hurbol - 1838: Secuime, Tsz; 1861:  Trei 
Scaune, L6rincz Karoly, MNyszt VI 331 ;  
MNRK (aici greşit indicată sursa MNy VI, 
corect MNyszt VI); 1863: idem (loc.), Kriza 
Vadr. 502; 1872: (în cuvânt compus: 
elhurboVelhurbol) Trei Scaune, Nyr I 92; 1878: 
idem (loc.), Nyr VII 283; idem (loc.), MTsz; 
1893: Secuime, Trei Scaune, Covasna - judeţul 
Trei Scaune (citaţi Andrâssy Antal 1843, 
Gyorffy Ivân, Butyka Boldizsar), MTsz; 

- hodaie - hodaj - 1877: comitatul Odorhei, 
Nyr VI 272; 1893: idem (loc.), MTsz; MNRK. 

- hrib - hiriba - ciupercă comestibilă 
(Boletus edulis) - 1838: Secuime, T.'iz; 1893: 
Secuime, MTsz; 1894: Secuime, Szinnyei J6zsef 
(confirma orig. românească, citează Tsz şi Nyr 
XVII 429), Nyr XXIII 6; 1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 82; 1907: Odorheiu Secuiesc (în 
cuvânt compus: hilibgomba), dr.Szilâdy Zoltan, 
MNy III 330; MNRK. 

- hrişcă - haricska - 1893: Secuime, MTsz; 
Bledy 50. 

- hrubă - huruba - 1838: Secuime, Trei 
Scaune Tsz; 1873: Secuime, Korcsz Kelcmen, 
Nyr II 427; 1876: idem (loc.), Nyr V 515; 1892: 
comitatul Odorhei, scaunele Arieş şi Mureş, 
Paal Gyula, Steuer Jânos, Kanyar6 Ferenc, Nyr 
XXI 285-286; 1893: Secuime, scaunul Mureş, 
judeţul Odorhei, Covasna, comitatul Trei 
Scaune (citaţi Gyărffy lvan, Butyka Boldizsâr), 
MTsz; 1 90 1 :  Sâncrăieni, judeţul Odorhei, 
Szântho Gâbor, Nyr XXX 445; 1894: Secuime, 
Szinnyei J 6zsef (confirmă orig. românească, 
citează Tsz, Nyr II 427, Nyr V 515); Bledy 51-
52; MNRK. 

- hurubaş - hurubas - mijl. sec. XVIII: Band 
(MS) (toponim), EMSzt V 373; 1780: Bereni 
(MS), EMSzt V 379; 1802: Mureşcni (MS) 
(toponim: Hurubas uttzâban - în uliţa 
Hurubaş), EMSzT V 373; 1828: Lunga (CV), 
EMSzT V 373. 

- iapă - Iapa (pon.:cla) - 1 90R: judel ul  Ciuc, 
M athc Dcm:s. Nyr X X XVII 4JO; MN RK. 

- iesh� şi la mim� - jeszte si la mine (in textul 

Viflaim u l u i )  - 1 K76: com i lalul Odorhd, Paal 

.)<) 

Gyula, Nyr V 1H7. 
- Ilie (de la Sf. llie) - Szent Ilie - 1 H63: 

Secuime, Kriza Vadr. 29 1 (21 ). 
- izgoană ( = de la a izgoni) - izgana - 1863: 

Trei Scaune, Kriza Vadr. 365, 503 şi 389, în 
porecla (Izgăna); 1893: idem (loc.), MTsz; 
1894: Secuime, Trei Scaune, Szinnyei J6zsef 
(confirmă orig. românească, citează Kriza, 
Vadr şi pe Gyorffy Ivân), Nyr XXIII 99. 

- jena - zsenal (în sens de a supăra, a necăji) 
- 1863 : Trei Scaune, Kriza Vadr. 524; 1876: 
Secuime, Nyr V 175; 1897-1901 :  Trei Scaune, 
Secuime (citat Gyulai Ferenc), MTsz; MNRK. 

- jintiţă - zsendice - 1 838: Secuime, Tsz; 
1872: comitatul Odorhei, Felmeri Lajos, Nyr 
III 512; 1879: tinutul Baraolt, Nyr VIII 188; 
1882: Secuime, MNGy III 3 1 1; 1891 :  Mădăraş 
judeţul Ciuc, Gidro J. Bonifac, Nyr XX 144; 
1893: Ozun, comitatul Trei  Scaune, Racul, 
Mădăraş - judeţul Cioc (citaţi Dobos Andras, 
Erdely Lăjos); MTsz; 1 905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 267; 1912: judeţul Odorhei, Damian 
42; 1914: Secuime, Livezeni - judeţul Ciuc 
[HGJ, Herman, Păszt. 537; MNRK. 

- jintuială ( = zer pentru balmoş) - zsitvala 
- 1894: Luncani, zona Arieşului, Nyr XXIII 
578. 

- jirebi - zserebel - 1) a jerebi - 1861 :  Trei 
Scaune, MNyszt VI 347; 1893: Trei Scaune 
(citaţi Kiss Mihâly şi Gyorffy Ivân), MTsz; 2) a 
vorbi mult: 1893: Aluniş şi Lutiţa - judeţul 
Odorhei (citat Sera Kălmăn), MTsz (Ne 
zs6răb6j annyit - Nu jirebi atât). 

- jirebie - zserebe/zs6rebe - 1838: Secuime, 
comitatul Odorhei, Tsz; 1863: Trei Scaune, 
Kriza Vadr. 524; 1868: Secuime, Orban I 80; 
1870: idem (loc), Nyr V 424; 18 : comitatul 
Cioc, Arany - Gyulai, MNGy 1 279; 1897-1901 :  
Mădăraş - judetul Ciuc, Aluniş ş i  Lutiţa, 
scaunul Odorhei, (citaţi Kovâcs Gyarfâs, Kiss 
Mihâly, Sera Kălman), MTsz; Bledy 94; 
MNRK. 

- jitar ( = paznic de semănături) - zsitar -
1863: comitatul Odorhei, ţinutul Cristurului 
Secuiesc, Kriza Vadr. 524; 1896: comitatul Trei 
Scaune, Peter Mozes, Nyr XXV 383; 1897-
1901 :  Secuime, Trei Scaune, Covasna (citat 
Felmcri Lajos), MTsz; 1907: Ţufalău (CV), 
Szeremley Csaszar Lorand, MNy III 472; 1912: 
judeţul Odorhei, ţinutul Cristur, Trei Scaune, 
Damian 42; 1914: Secuime, Hermann 
Paszt . 1 76; MNRK. 

- jordă - zsorda - 1 1-197- 1 90 1 : Cristuru 
Secuiesc �i ţinut, scaunul Odorhei (cil .  Gyulai 
Fcrenc, Szasz Fcrcnc), MTsz; Blcdy IJ4; 
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MNRK. 
- juca, a - • zsukal - 1888: Beclean (HG), 

Paal Gyula, Nyr XVII 330; 1893: comitatul Trei 
Scaune de Sus, Racul (HG), MTsz; 1896: 
judeţul Ciuc, Ethn. VII 356; Bledy 94; MNRK. 

- jucală ( = dans românesc) - zsukata -
1863: Secuime, Kriza Vadr. 131 ;  1863: Secuime, 
Orban II 155;  1879: Sâncrăieni, Ciuc, Nyr VIII 
96; 1882: Secuime, Arany - Gyulai MNGy III 
279, scaunul Ciuc, idem, I 123; 1893: Secuime, 
MTsz; 1910: judeţul Odorhei, Balasy Denes, 
Ethn. XXI 298; 1912: Secuime, Sâncrăieni Ciuc 
(HG), Damian 42;· Bledy 94; MNRK. 

- jucaţi mă! • zsutasz mo! (în textul 
Viflaimului) - 1888: Beclean, judeţul Odorhei, 
Paal Gyula, Nyr XVII 329. 

- jura • zsural - 1) în sens de a vorbi rău 
despre cineva: 1838: Secuime, Tsz; 1896: comi
tatul Ciuc, Ethn. VII 356; 1897- 1901 :  Secuime, 
Tsz; Bledy 94; MNRK. 

- la (vezi: ieste şi la mine). 
- lac - lâk - 1893: ţinutul Baraoltului, MTsz; 

MNRK. 
- lapădă/lepăda • lapadâlt - 1838: Secuime, 

Ferenczi Jânos, Tsz; 1 893: Secuime, MTsz; 
1912:  Secuime, Damian (citează MTsz) 29; 
Bledy 62. 

- leat - lyat/jat (în sens de prieten, camarad, 
ortac) - 1893: Secuime, MTsz; MNRK. 

- leuştean • leustyan - 1893: scaunul Arieş, 
Janko, TAT 255; MNRK. 

- limba • Limba (în porecle) - 1863: 
Secuime, Kriza Vadr. 389. 

- lipi tor ( = de la sărac lipit pământului) -

lipitor j6szag (în sens de averea unui jeler 
sărac) - 1839: scaunul Odorhei, EMSzT VII 
1 1 66; 1907: Odorheiu Secuiesc, dr.Szilady 
Zoltan, MNy III 331 ;  MNRK. 

- loc • lok - 1698: scaunul Brăduţ (toponim: 
Lok nevii helyben - în locul numit Loc), 
D.J .C.A.N ., Scaunul Braăuţ, 1 1/6, f.398; 1701 :  
Tarceni, scaunul Odorhei, EMSzT VII 1 197; 
1838: Secuime, Tsz; 1841 :  Dumitreni, scaunul 
Odorhei, EMSzT VII 1 197; 1842: Secuime, 
Kăvâry Lâszl6 (cf. MTsz); 1863: comitatul Trei 
Scaune, Kriza Vadr. 507; 1873: Beclean, comi
tatul Odorhci, Kăresz Kelemen, Nyr II 38 1 ;  
1877: comitatul Odorhei, Nyr V I  5 17; 1878: 
comitatul Trei Scaune, plasa Orbai, Nyr VII 
332; 1880: comitatul Odorhei, Oteni, Taureni, 
Nyr IX 239-240; 1893: Secuime, comitatele 
Ciuc şi Odorhei, plasa Homorod (citati Kiss 
Mihaly, Gyorffy lvăn, Kăvâry Lâszlo 1842, 
Bagy Baczo M6zcs, Bencze Mikl6s, Erdelyi 
Lâjos), MTsz; 1 900: Cristuru Secuiesc (topon
im: Lok), Gyulai Perene, Nyr XXIX 542; 1916: 
Băţanii Mari, · Konsza Samu, Nyr XLV 235; · 
MNRK. 

- luncă • lunka - 1873: Secuime, Orban VI 
86; 1876: Secuime, Bârtha Karoly, Nyr V 376; 
1879: Secuime, Nyr VIII 94; MNRK. 

- lung • lunguj - 1893: Ozun, judeţul Trei 
Scaune (citat Erdelyi Lâjos), MTsz; MNRK. 

- lup - Lupuj 1 )  porecle - 1910: Tuşnad
Ciuc, Szlavik Ferenc, Nyr XXXIX 235; 2) nume 
de câini - 1 863: Secuime (Lupe), Kriza Vadr. 
391.  

Note 

1 .  STEUER JĂNOS (n.20 XII, 1864, Sântana, AR-?), pro
fesor de şcoală reală superioară în Arad, în 1887 în 
Odorheiu Secuiesc (de limbă maghiară şi germană). A pu
blicat în Anuarul Şcolii superioare de stat din Odorheiu 
Secuiesc o lucrare despre fonetica limbii secuieşti şi comu
nicări în Nyr. 

2. Nyr, XIII, 15 1 1889, p. l 1-13 (0/cihos fordularok a 
.wfkely heszedben - Pronwr(ia românizată în mrbirea 
secuiască). 

3. Nyr, XVIII, nr.III din 15 J l l 1889, p. l29-132. 
4. Nyr, XVIII, nr.IV. din 15  IV 1 81'!9, p. 172- 176. 
5. GYAilMATI II SAMUEL (n. l 5  iulie 1 75 1 - 1 830, Cluj ) 

li ngvist �i medic. Studii de medicină la Cluj, Viena. 
Profesor la Colegiul Rcfom1a1 d in Zalău ( I H(Kl- 1 810). 1\ 
scris Jucr4ri <.le lingvi�ticii, printre can' 'i Ajfinira.,· lingu<' 
Huuguricae . . .  ( 1 7<19). În 1 71J4 a redactat la Cluj Maxmr 
"re/1-rnester, 2 volume. . 

6. KHIZA JANOS (2!! Vl I H I I ,  1\ila Mcdic, scaunul 
M1closoara - 2<• I I I  I H75. Cluj) - tcolog ('lcolngia la Cluj ) .  
A cules nuntc rnasc ba.lut.lc. cântcct:� Licittori "'Î alte piL::-.t.: 

(j(l 

folclorice secuieşti, inclusiv folclor �i cuvinte româneşti 
împrumutate de secui.  

7. K1ss MIHĂLY (n. 28 IV 1R09, Turda - 21  1 1889, Arcuş, 
CV) - protopop unitarian in Arcus. A adunat o importantă 
colectie c.le izvoare lingvistice din Secuime, inclusiv cuvinte 
româneşti împrumutate de secui. 

8. GYORFFY IVĂN (n. 28 X l l l 830, Mociu, comitatul Cluj 
- ?) - profesor şi în Secuime, unde a cules material lingvis
tic şi folcloric secuiesc, inclusiv cuvinte româneşti împru
mutate de secui. 

9. S/.ARV,\S GAnoR (n .  22 I I I  I H32 - 1 1  X 1 H95, 
BmlapesiD) - profesor <.le gimnaziu superior, membru al 
Acad<·miei Ungare. A seri' mai multe lcxieuanc dt: limbă 
maghiarii (Mai!,I"Or irmlalmi le<ilam, Oudap..:sla) 

11.1. J2Dri SPAl l lcK ANT,\l (n. 14 I V  1846, Arad - '! ). A 
publi4:al mai ntullt: Jucnlri. print re '-�are �i de l inhrvisticii. 

1 1 . UurKNZ JozsEF (n. 13 iunie 1!!36, Rnsdorf, lângă 
Wii rt<'mbcnz Fulda, (lco uwnia - m. 1 )  aprilie 1 HlJ2, 
Budapc,ta )  � unul d intre cei mai de sea rn;i filolop,i. Studii  la 
Wu r h : m t"lc l �;. Marhurp. !o;'i GOtt in�l.' n .  1\ inv�a lat  l i 1 1 1 lm 
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Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până in 191 8) 

maghiară de la teologul maghiar Nagy Lajos. A învăţat apoi 
limbile turcii, mongolă etc. Academician şi profesor uni
versitar. Autor a mai multor lucrări de lingvistică în limba 
maghiară şi redactor şef al revistei Nyell·tudomtinyi 
Kiizlenu!nyek ( 1 879-1892). 

12. SziNNYEt J6ZSEF (n. 26 III 1 857, Pojon, azi 
Bratislava, Slovacia - 1943) - lingvistic şi istoric literar, 
membru al Academiei Ungare de Stiinte din 1884. Profesor 
universitar de limbă maghiară la Cluj ( 1888-1893), apoi la 
Budapesta, decan si rector. A publicat lucrări de referinţă 
privind limba maghiară, printre care şi Magyar 1iijsz6tar 
(MTsz), 2 volume. A publicat în revistele maghiare de 
lingvisticii Magyar Nyelror (Nyr), Nyelrwdomanyi 
Kozlemenyek (NyK) - redactor şef din 1 896, Magyar Nyell · 
(MNy) ş.a. 

13. MOLDOVÂN GERGELY (12 ·  III 1 845, Gherla - 6 VI 
1990, Cluj) - folclorist şi profesor universitar la Cluj (cate
dra de limbă şi literatură română, 1 886-1919). 

14. HERMAN Orro (n. 27 Vl 1835, Di6sgyiir - ?) - biolog 
şi lingvist. A activat şi la Cluj. A redactat importantul 
dictionar de cuvinte maghiare din limbajul păstorcsc, 
inclusiv cuvinte româneşti împrumutate de secui şi 
maghiari. 

15. NICOLAE DRAGANU ( 1 8  11 1884, Zagra, BN - 17 X II 
1939, Cluj) - filolog şi lingvist, doctor în l itere la Budapesta 
( 1906), profesor universitar la Cluj, primar al Clujului, 
membru al Academiei Române. 

16. BLEDY GEZA (23 V 1908, Gyula, Ungaria - 13 1 19�2, 
Cluj) - filolog. După absolvirea Facultăţii de Litere şi 
Filosofie din Cluj ( 1 930), urmează o specializare în filolo
gic romanică la Paris. Publică studii şi cercetări în dome
niul filologiei şi lcxicografiei româneşti. 

17. MÂRTON GYULA (n.27 XII 1914, Naimon, SJ - 4 IV 

1976 Cluj) - filolog si lingvist. Licenţiat al Facultăţii de 
Litere şi Filosofic din Cluj ( 1940). Ronumyai Magyar 
/roda/mi Lexikon III, Bucuresti 1994, p.506-508; C/ujeni ai 

secolului ĂX. Dictionar esell/ial, Cluj-Napoca, 2000, p. l 94-
195. 

18. SZAilO T. Arrn.A ( 1 2  1 1906 - 1987, Cluj) - lingvist şi 
filolog. A urmat Facultatea de Litere şi filologic la Cluj 
(licentiat în 1932). Cadru didactic la Universitatea din Cluj 
(1944-1971) .  Cercetător asiduu în arhive pentru a culege 
imcnsul material din EMSzT (pentru volumul 1 obtine 
Premiul "T. Cipariu" al Academiei Române). 

19. Greşit, în MNRK, tradus Hidveg în Miicriştc (loca
litate care e în SJ), deşi plasează bine satul în zona Ariujd). 

20. Kriza Janos a cules versurile unui superb cântec 
secuiesc: A maskcinak fejer ltiba!Aval monyok 
M6dun1ba/Onnet hozok oltih fcittit/AI'OI jarjuk a zsukcittit 
(Piciontl ulb ul pisicii/Cu care plec in Moldova/De unde aduc 
"ofah fatal " - fata româncă -/Cu care dansez "zsukatat" -

jucata. Kriza explică apoi versul, astfel: "Muma, tatăl suu 
doica iau copilul mic pe genunchi şi-/ leagănă, cântând pe 
aceste 1-ersuri". Fireşte că versurile sunt şi un omagiu adus 
frumuseţii fetei românce, din Moldova vecină, cu simbolul 
cărora au fost legăna ti multi copii de secui. 

2 1 .  Deosebit de frumoase prin delicatetea e1ogiului 
adus frumusetii fetelor românce şi maghiare din zona ba
zinului Zizinului, sunt şi versurile următoare culese de 
Kriza Janos: Szent Ilie Napjân/Zaizon 1•ize partjcin!Oitih 
ltinyok, mugyar ltinyok/ - Piros rozsak, rulipanok,!Vidam 
tcinczra keltek,/Karcsufjak or6mere,/Pantlikcit viseltek (În ziua 
de Simtilie/Pe malul apei Zizinului/Fete românce, fete 
maghiare/ - Trandafiri, lalele roşii -/Au pomii la dans 
vioi/Spre bucuria sveltilor feciori/Poartă panglică). 

Abstract 
The Romania o Language within the Life of the Secklers 

(Until 1918, from A to L) 

Thc study deals with thc influence of thc Romanian languagc upon the language and life of the Secklers alung thc cen
turies, a rcality attested by numerous documcnts of cpoch and unanimously accepted and demonstrated by the Romanian 
and Hungarian linguists. 

Thc phenomenon has two significant aspects: the first one, the mosi known and relevant is the one of thc borrowing by 
the Sccklers of some important Romanian words and expressions in their current language. The second one, less known as a 
definite historical examplc is thc onc of assimilation by the Secklers of the Romanian language as the second spoken lan
guage, also attested by the documents. 

Situated in thc middlc of a largc geographical arca inhabitcd by the Romanians, the Sccklcrs borrowed alung thc cen
turies many Romanian words and expressions. Thus, the civilisation of thc sheep grazing, corvees for helping at different 
works but also for/and dancing, as well as the spiritual civilisation of Viflaim (with Virgin Mary, old man, shcpherds, etc.) dcf
initely influenced the historical destiny and the Seckler way of life along the centuries. 

Important Romanian influenccs upon the languagc spokcn by thc Sccklcrs wcre mentioned by many rescarchers (out of 
which ovcr 20 of thcm are mentioncd in the prcsent study) cvcr since thc second half of the 19th century unt il today. 

The author considered relevant thc prescntation of thc Romani an words borrowed by the Secklers only until the Great 
Unification in 1918, for a pcriod about which it cannot bc said that was a state and administrative influencc to force thc 
spread of this phcnomcnon, presenting thc mosi known-documcntary Romanian words and expressions borrowcd by the 
Sccklers in thcir current language until 1918, from A to L, with thc mention of thc ycar of attestation, locality or arca, col
lector and/or linguist as wcll as the sourcc. 

Vasile Lechinţan 
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Unirea cu Biserica Romei şi urmările ei. 
Aspecte din Trei Scaune În contextul general transilvan 

Încă din mai 1688, Ardealul trecuse în 
stăpânirea casei de Habsburg, păstrându-şi 
totuşi principele indigen. La acea dată, în 
Transilvania se manifesta nemulţumirea pro
testanţilor iar curtea austriacă căuta mijloace 
pentru a înfrânge rezistenţa şi a-şi asigura prin
cipatul Transilvaniei. În acelaşi timp, continua 
rivalitate dintre cele două naţiuni stăpânitoare 
şi cele patru religii recepte uşura validitatea 
politicii habsburgice. 

Se dădea atunci o luptă puternică între cele 
două "panide religioase": catolicii şi protestanţii 
(cal vini, luterani, unitarieni) pentru a câştiga 
fiecare de partea sa pe români. Deşi în acea 
vreme nici clerul şi nici poporul român nu cân
tăreau aproape nimic în politica ţării, totuşi 
numărul lor considerabil dovedea o valoare pe 
care ar fi adăugat-o oricărei fracţiuni. 

Propaganda calvină nu izbutise decât o 
"unire administrativă" cu biserica românească, 
după cum o numea Rosenfcld. Însă o dată cu 
stoparea stăpânirii calvine din Ardeal, a fost 
desfăcută şi unirea lor "fictivă " ori "colorată" 
cum ar fi numit-o iezuiţii i .  Moştenirea epocii 
calvine o cunoaştem: o demoralizare detesta
bilă în rândul prcoţimii româneşti, creşterea 
impozitelor şi contribuţiilor de tot felul, o situ
aţie grea pentru preoţii ce locuiau în comitate, 
între secui, plătind mari sume de bani. Ori 
toate aceste poveri deveniseră insuportabile. 

Singurul lucru bun care s-a înfăptuit în seco
lul al XVIII-lea a fost înfiinţarea şcolilor 
româneşti, unde se învăţa limba şi credinţa 
românească tot cu scopul de a-i trece pc 
români la calvinism. E bine cunoscută şcoala 
principesei Suzana Lorantffy, care a dăinuit şi 
sub ceilahi principi ai Transilvaniei2. La sfâr
şitul secolului al XVII-lea, mai precis între 
1692- 1701 ,  cu scopul de a-i trece pe români de 
partea lor, catolicii încep presiunile pentru a 
duce la bun sfârşit proiectul privind Unirea cu 
biserica Romei a românilor din Ardeal. 

Pentru români, t cntaţiile ofertei privind 
unirea n.:l igioasft erau mari. Şansa era aproape 
unicii. De la M i h a i  Viteazu l ,  rnm;î n i i  transilvă

neni şi re l igia lor nu mai fuscser;i rccunosc u l c  
d e  lege. l'�:lllfll prt�! 1 1  i i  1 0illâl1i � C  desch idea 

calea depăşir i i  �Liiri i  u m i k  ccmlO!ll in· � ;  

sociale - în care se aflau. Puteau dcv.eni egali cu 
preoţii şi ierarhii aşa numitelor religii recepte. 
Prin Unirea cu biserica Romei, românii au cău
tat să întâmpine politica Habsburgilor, încer
când să scape din condiţia de religie "schisma
tică ", ncrecunoscută ci doar "tolerată", iar prin 
aspiraţia la regimul privilegiilor ilirice în sudul 
Transilvaniei se spera practic plasarea sub 
cupola protectoare a drepturilor şi privilegiilor 
obţinute de sârbi. 

În cursul tratativelor de unire, un rol însem
nat 1-a jucat tendinţa de a căuta o îndreptare a 
situaţiei materiale pentru preoţimea română. 
Aceasta poate constitui o cauză însemnată care 
a îndemnat clerul românesc să înfăptuiască 
unirea. 

Însă această decădere materială, această 
sărăcie a românului, existentă şi în Trei Scaune, 
deseori a fost înţeleasă greşit. Ea rar era pusă 
pe seama asupririi stăpânirilor străine. În isto
riografia occidentală a saşilor, a ungurilor, în 
principal ea era rezultatul moravurilor rele. În  
ceea ce priveşte motivele decăderii materiale în 
Trei Scaune, erau invocate motive ca: beţia, 
luxul, etc., iar remediu! nu putea fi decât unul: 
învăţătura prin trimiterea copiilor la şcoaJă3. Se 
poate observa răutatea şi dorinţa de a degrada 
imaginea românului, lăsându-se deoparte ade
văratele motive. 

În istoric s-a vehiculat şi ideea că, în secolul 
al XVIII-lea şi al XIX-lea, chestiunea biseri
cească n-a fost decât o "afacere" de stat în 
Imperiul Austriac4. Problematica rezistenţei 
ortodoxe şi a tentaţiei deschiderii, concepută în 
acelaşi timp ca progres şi ca risc al prevestirii 
identităţii pure, revine în forţă o dată cu ana
lizele propuse de unirea bisericii ortodoxe din 
Transilvania cu biserica Romei. Dacă faptele 
sunt clare, interpretarea lor oscilează între 
entuziasm şi dezaprobare. 

Imperiul, prin această propunere de unire, 
încerca să adune o populaţie românească mar
ginalizată în întregime şi să impună contra
reforma, intcgrând elitele ortouoxe în centrul 
rom a n .  Acest gest �:ra un fel de a schita o fron

L ia<i între Imperi u l  Habsburgic (care cuprin
dea s i  · 1 hmsilvania)  si principate!\: Moldova si 
lJu·a Romfl l leasc;l ;  acl:sl gest t rad uce şi o voi n l ii 
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raţională şi estetică de a uniformiza modurile 
de gândire şi de a impune o disciplină şi refe
rinţe comune unui mozaic de comunităţi lutc
rane, calvine, catolice, evreieşti, armeneşti, 
ortodoxe5. 

În ceea ce priveşte atitudinea românilor 
faţă de unire, se cunoaşte faptul că aceştia erau 
sprij iniţi de românii din Ţara Românească, în 
special de Constantin Brâncoveanu. A interve
nit chiar şi Rusia, fapt care a nemulţumit pe 
împăratul Leopold. Acesta adresa, la 26 august 
1699, o aspră mustrare guvernului transilvan. 
Se exprima astfel: "Cu mare neplăcere am înţe
les că în Transilvania se lucrează împotriva 
deciziei noastre din 14 aprilie 1698 (românii fiind 
liberi să se unească cu oricare din cele patm 
religii recepte, bucurându-se de privilegiile acesto
ra; dacă rămân în religia lor în care sunt acwn, se 
vor bucura de privilegiile acesteia) şi întrncât nu 
numai acei români, care doresc a se uni cu reli
gia catolică sunt abătuţi de la această hotărâre a 
lor prin toate uneltirile, apucături piezişe, pretexte 
şi atenta te, ba chiar şi prin ameninţări, ci unii s
au incumetat a sili cu puterea pânli şi pe românii 
care împliniserli de fapt actul de unificare cu bi
serica catolică, să se retragă şi să primească altă 
confesiune catolică. Drept aceea vă pornncim 
serios, ca nu numai voi (guvemul şi dieta) să 
observaţi exact acea deciziune, ca să nu fim siliţi 
a recurge la ponmci mai a!>pre, ci să faceţi ca ea 
să fie respectată şi de alţii, de toţi şi să publicaţi 
fără amânare rezoluţia împărătească în ţară, că 
românii au libertate deplină de a se uni după 
bunul lor plac cu una din cele patnt religii 
recepte. Cel, sau cei care vor face altfel, vor simţi 
neapărat cea mai grea mânie a noastră. Veţi şti 
deci să daţi prea înţeleptei noastre deciziuni aşa 
curs, cum li se cuvine unor consilieri credincioşi 
şi zeloşi ai noştri a se face, ca astfel să ne evitaţi 
mânia "ti. Se poate observa că în aceste condiţii 
nu se mai putea vorbi de libertate religioasă, 
mai ales pentru români, care de sute de ani 
erau persecutati ca natiune şi ca ortodocşi. 
Acea "libertate de alegere" era una doar pur for
mală, făcută sub presiunea morală a celorlalte 
religii reccpte, însă se insista ca preoţii români 
să nu treacă la altă religie decât la cea catolică. 
În acest sens s-au luat măsuri dure, împăra tul 
poruncim! gl:nc:ra l u lui Rahu l in (în sct:rc l )  
îndeplin irea acestui ohiccl iv pc orice cale. De 
accaslă poruncă vorbest e şi cronicarul  secui -
Mihail Csc:1·ei .  dar l;i P. Barany (susl ină lor fer
vc:nt al Unirii) .  

Timp de aproapL' pal ru ani au avu i  loc 
negocieri între episcopul orl mlox al ' Ji ·ansil-

vaniei, Teofil, şi iezuitul Paul Barany şi prima
tul Ungariei Kollonich. Cel din urmă propunea 
ierarhiei ortodoxe cele patru articole ale 
Conciliului de la Florenţa - care unise o vreme 
Biserica latină şi bizantină - ca bază a acordu
lui. În schimbul egalităţii cu clerul catolic, 
clerul românesc trebuia să-I accepte pe papă ca 
şef vizibil al Bisericii, să accepte pâinea azimă 
pentru comuniune. 

Keith Hitchins considera: "nu erau consi
deraţii de dogmă sau de rit, ci perspectiva unui 
nivel de viaţă mai bun şi a unei promo�·ări sociale 
care se dovedea decisivă pentrn a detennina o 
mare parte a clernlui să accepte unirea [. . .  ] ". 

În ceea ce priveşte atitudinea românilor 
ortodocşi faţă de unire, aceasta era clară. În 
urma unor directive primite de la Viena se 
organizează anchete pentru a se demonstra 
poziţia românilor, refuzul lor de a se uni cu 
Roma. Referindu-ne la Trei Scaune, aproape 
900 de credincioşi români din peste 90 de sate 
s-au reunit la 20 noiembrie 1699 la Targul 
Secuilor (Chezdi-Vâsârhei), urmând a fi audiaţi 
în chestiunea unirii. Putem enumera o parte 
din satele ce au fost reprezentate precum şi 
numărul credincioşilor. Astfel, din Trei Scaune 
s-au prezentat satele: Aita Mare (cu 24 credin
cioşi), din Baraolt - 6 credincioşi, din Belin - 10, 
din Micloşoara - 2, din Băţani-7, din Aita 
Mijlocie -14, din Aita Seacă - 3. Din Scaunul 
Scpsi s-au prezentat credincioşi din satele 
Bodoc, Chilieni, Malnaş, Ghidfalău, Olteni, 
Măgheruş, Calnic, Simeria, Sângheorghe, 
Arcuş, Angheluş, Ileni, Dobolii de Jos, Coşeni, 
Chichiş, Bicfalău, Boroşneu Mare, Boroşneu 
Mic, Sântioara, Uzon, Dobolii de Sus cu un 
număr de aproximativ 190 credincioşi. Din 
scaunul Orbai circa 145 de credincioşi 
reprezentând satele Ghelinţa, Hilib, Zăbala, 
Brateş, Covasna, Zagon, Păpăuţi, Surcea, 
Ţufalău, Telechia, iar din scaunul Chezdi în jur 
de 169 credincioşi din sate ca: Bisericani, 
Săsăuş, Mărcuşa, Cernatul de Jos, Hătuica, 
Poiana, Belani, Lunga, Dalnic, Cernatul de 
Sus, Leţfalău, Ojdula, Lemnia, Estelnic, Turia 
de Sus, Catalina, Lutoasa, Mărtănuş, Bretcu, 
Tinoasa, etc .7.  

După ascultarea tuturor reprezentantilor 
sa l c l or, comisarii delegaţi de dietă cuprind 
rezultatul anchetelor făcute de ci în cuvintele 
u rmăto01r�.:: "f . . .  J am chemat fnainteu noastră pe 
wti oammii mre llll rimu ptinii acum religia f.:l'l'
u•asui sau românl"a.�că si conform insllucrici am 
citit Înaintea lor dccrewl milosril ·  al Majcst{T(ii 
.\ale, cari au nimas CII to(ii in l'Cchea lor religie, 
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n-a11 voit să îmbră(i$eze mc1 una din religiile 
recepte în ţara aceasta f. . . J ''8. 

În urma acestora se poate constata că pozi
ţia contra unirii a românilor era fermă, nu 
puteau accepta ideea de a-şi schimba religia în 
care se născuseră. Prin declaraţiile lor, românii 
dădeau încă o dată o dovadă a solidarităţii 
ortodoxe şi a unităţii sufleteşti a tuturor 
românilor. 

E semnificativ faptul că înainte de a se face 
ancheta din Chezdi-Vasarhei, conducătorii 
clerului catolic din Secuime: vicarul general, 
patru protopopi din Gheorghieni-Ciuc, cel din 
Trei Scaune, cel din Odorhei şi din Giurgeu, 
întruniti în 29 octombrie 1699 la Ciuc-Şimleu, 
decid că ei neştiind româneşte nu vor participa 
la anchetele ordonate şi sunt ca românii să se 
declare catolici şi nu liberi de a se declara liberi 
pentru orice lege9. Dar şi în lipsa lor românii au 
îndrăznit să se declare contra unirii cu Roma, 
aproape în totalitatea lor, afară de câţiva preoţi 
zăpăciţi şi dornici de o mai bună situaţie mate
rială, cum constată Ştefan Meteş. 

În legătură cu aceste anchete, unul din frun
taşii politici maghiari, calvinul - Baron Ştefan 
Daniel, bun cunoscător al românilor transilvă
neni, pe care îi ura pentru vitalitatea lor, pre
ciza: "Precum se spune în l 'remuri mai vechi, s
a făcut o protestare de mai mulţi În numele 
poporului întreg de ritul grecesc şi încă în timpul 
divului împărat Leopold, făli$ împot1iva unilii. 
În privinţa aceasta starea valahi/ar, atât a clentlui 
cât si a poporului, aflăm că au acea natură, acea 
perseverenţă aşezată În s11flet care pentru maxima 
religiei sale, la care ţin ca la unicul şi principalul 
scop al mântuirii veşnice, care în limba lor natală 
sună astfel: «Aşa au pomenit», adecă ei în religia 
moştenită de la strămoşi până la sfârşit trebuie să 
persiste. Deşi azi clerul valalr pare a nu accepta 
religie străină, dar pentnt puţin timp e gata a-si 
schimba (religia) în confesiune simulată. Poporul 
dimpotril'ă nici nu vrea să-şi imagineze pretinsa 
uniune, ba chiar supersti(ia amintită mai sus a 
infipt rădăcini aşa de adânci in sufletul său, că 
prin nici un sfat uman, nici prin vreo silin(ă, ci 
numai prin virtutea şi prin extraordinara opera
ţiune a D11hului Sfânt s-ar putea desrădăcina "10. 

Aceste anchete au avut un puternic răsunet 
între români, dar mai aks între stăpânii poli
tici ai Transilvaniei, care îşi dădeau seama ce 
forţă de rezistenţă sufletească reprezintă legea 
orlodox;i pe n t ru rom;l n i i  "ro/erati ". 

În ciuda tuturor promis iuni lor r�.cu i e ,  după 
U n i re.  m i t ropolia rom;l n i lor a fost cohort1 t <l la 
rangu l lk qJiscopic s i  as,·zatii sub jul'isd iqia 

Arhiepiscopiei romano-catolice de Strigoniu. 
Prin această unire, Viena reuşise să dezbine 
ecleziastic neamul românesc. În această situ
aţie, în mentalitatea colectivă şi individuală, 
precum şi în ideologia politică românească 
se conturează tot mai mult ideea reunificării 
confesionale a românilor şi formarea unei 
biserici unice româneşti, care să reprezinte şi 
să apere interesele şi aspiraţiile fundamen
tale ale acestora. 

În secolul al XVII-lea, multe comunităţi 
şi-au reafirmat fidelitatea faţă de credinţa 
românească. Întâlnim multe cazuri în care unii 
preoţi sunt alungaţi, copiii sunt rebotezaţi, 
oamenii se recunună şi chiar au loc deshumări 
şi reînhumări, toate cu scopul de păstrare 
neclintită a religiei străbune. După Unire, în 
secolul al XVIII-lea, în conştiinţa mulţimilor 
ideile ortodoxe revin puternic, se urmărea 
reunificarea religioasă, iar termenii de român şi 
ortodox devin sinonime, opuse nobilului 
protestant sau catolic. 

După Unire, pentru a consolida poziţia 
mitropoliei sârbe de Carloviţ şi în general a 
ortodoxiei din Imperiul Habsburgic în disputa 
cu Contra-Reforma, ierarhia bisericească de la 
Carloviţ a încercat să-şi extindă autoritatea 
asupra tuturor popoarelor ortodoxe din Banat, 
Ungaria şi Transilvania. În această tentativă s-a 
izbit de refuzul Vienei, care încerca să încura
jeze Contra-Reforma pentru a întări poziţiile 
bisericii catolice în aceleaşi zone. Această dis
pută nu a fost dusă până la ultimele consecinţe 
din cauza faptului că cele două părţi mai aveau 
nevoie una de cealaltăl l .  Această situaţie a 
generat treptat conflictul şi tensiunea dintre 
sârbi şi maghiari în secolul al XVIII-lea. În 
acest secol XVIII, iluminismul a operat trans
formări şi în domeniul confesional. A inaugurat 
tendinţe de raţionalizare şi modernizare a 
bisericii, curent favorabil constituirii unei 
biserici naţionale ce preconiza emanciparea 
bisericii româneşti de sub jurisdicţia altor ierar
hii vecine, organizarea ei autonomă sub con
ducerea unei ierarhii naţionale. 

Aceste reacţii în sânul bisericii româneşti au 
o semnificaţie naţională, angajând biserica în 
slujba idealului emancipării naţiunii. Se aducea 
în dezbatere publică problema constituirii insti
tuţiilor în jurul cărora se realiza solidaritatea 
corpului etnic, biserica fiind cea dintâi din 
accastii t:atcguric, în abscn1a altor institutii 
legal n:•nmoscute nlc românilor. 

Dupi1 U n ire a început lupli l  cllntra u n i a t ici ,  
deci si h•rl a pentru refacerea u n i t ;i(ii biseri-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



MARIA BAILA 

ceşti. Cu ocazia aşa-numitei ''inchiziţii" (cerce
tarea privind poziţia românilor faţă de unire) 
făcută în 41 de comune, românii s-au pronunţat 
pentru "legea În care s-au născut ". Aşa s-au 
exprimat şi românii din satele comitatului 
Alba de Jos, învecinate cu părţile secu ieşti, 
precum în Trei Scaune şi districtul Orbai, 
unde se aflau atunci peste 30 de comune 
locuite de români 1 2. Chiar dacă multe docu
mente s-au pierdut, altele au fost distruse, 
cele păstrate sunt suficiente pentru a dovedi 
dezastrul pol iticii unioniste. 

În luptele de mai târziu, românii de aici s-au 
dovedit cei mai înfocati apărători ai bisericii 
răsăritene. Întreaga Transilvanie a fost cuprin
să de aceste proteste contra unirii: în Braşov, 
Hunedoara, etc. Trebuie amintit Inochenţie 
Micu K.lein, care şi-a început lupta în cadrul 
bisericii şi apoi, pe firul perspectivelor deschise 
de unire, o lărgeşte la cadre naţionale. Ideea de 
cler şi natiune devin ipseparabile. 

Politica austriacă era foarte rafinată. 
Trebuia să se renunţe la atitudinea de până 
atunci: nu era numai o singură biserică 
românească - cea unită, ci două; tocmai cea 
nerecunoscută ameninţa cu prăbuşirea pe cea 
recunoscută. Soluţia era deci un episcop 
deosebit. Scopul era clar: întărirea ocolită a 
unirii prin ortodoxia care o ameninţa cu 
prăbuşirea, scăzând şi putera mitropolitului din 
Carloviţ şi înlăturând şi nevoia extinderii privi
legiilor ilirice, care ar fi ridicat împotrivă naţiu
nile politice ale Transilvaniei l3. 

Decretul de toleranţă din 1759 al Mariei 
Tereza lasă în pace pe toţi cei care trecuseră la 
unire, dar nu se mai admiteau treceri ulte
rioare. Totuşi, această luptă de emancipare 
naţională a continuat şi după 1759. Mişcarea 
elitelor ce a decurs după unire implica o trans
formare a mentalităţilor transilvane româneşti, 
conferind un nou drept la acţiune şi sensibi
lizând puterea imperială la mişcările populare. 
Rezistenţa unei părţi a ortodoxiei exprima o 
nouă libertate a alegerii. A susţine ortodoxia 
împotriva bisericii unite era o măsură de a 
refuza intruziunea imperială. 

Evenimentele au arătat că biserica ortodoxă 
era departe de a fi moartă. Desi era lipsită de 
ierarhii, ca il dăinuit în m ulţimea credincio�ilor 
de la sale. Keith Hitc.:hins e de părere că felul  în 

care au abordat ic.:zuiţii u nirea il lăsat sa l e k  
practic nea t inse. 1-' i  î�i c.:onccutrascră atentia 
asupra cleru l u i ,  lăsând c.:onvcrtin:a grosu l u i  
populal  i e i  pentru u perioadă ulterioară. Drept 
rczu l l a l ,  viata n.: l igioas{l din zonele rurale, 

îndeosebi din sudul Transilvaniei, a urmat în 
continuare tipicul traditionaJ I4. Tot Keith 
Hitchins consideră că Unirea a avut influentă 
hotărâtoarc şi asupra celor care rămăseseră de 
partea "vechii credinţe". Din cauza desfiinţării 
administratiei oficiale ortodoxe şi a excluderii 
"schismaticilor" de la avantajele legate de 
învăţământ şi de la alte beneficii pe care le 
oferea Unirea, ortodocsii din Transilvania au 
rămas izolaţi de noile curente de idei care au 
schimbat viaţa intelectuală a preoţilor uniţi. 
Prin urmare, au început să fie din ce în ce mai 
dependenţi de coreligionarii lor, sârbii din 
Mitropolia Carloviţului şi, în mai mică măsură 
de ruşi. Aceste legături cu comunitatea inter
naţională orodoxă au întărit conştiinţa tradi
ţională a ortodoxului român şi au întârziat 
apariţia sentimentelor naţionale moderne. 

Atât adeptii lui Visarion şi Sofronie, cât şi 
intelectualii uniţi, au privit naţiunea română 
dintr-o perspectivă religioasă. Deşi recunoş
teau identitatea etnică a tuturor românilor, 
etnicitatea nu era încă criteriul suprem de 
apartenenţă la o comunitate. Climatul spiritual 
în comunităţile rurale ortodoxe era anistoric. 
Tradiţiile populare le oferiseră poate unora 
aluzii Ia obârşia română, dar ei nu se situau 
într-un context istoric. Ei îşi vedeau viaţa în 
funcţie de prevestirea biblică, a căderii şi a 
mântuirii omului, de aceea trecutul creştin era 
prezentul lor, iar credinţele şi practicile stră
vechi reprezentau modele pentru viaţa de zi cu 
zi 15. Pentru mulţimea credincioşilor ortodocşi 
religia însemna formele exterioare de ritual -
participarea la slujba de duminică, ţinerea pos
turilor şi respectarea sărbătorilor, venerarea 
icoanelor - şi nicidecum subtilităţi doctrinare. 
Deci, apărându-şi credinţa împotriva inovaţi
ilor Unirii, ei isi apărau de fapt zestrea popu
lară moştenită de la generaţiile trecute şi nu o 
anume teologieH\ 

Documentele existente ne permit să obser
văm că şi în ţinutul Trei Scaune a existat o rezis
tenţă puternică manifestată împotriva Unirii cu 
Biserica Romei. În multe scrisori adresate pro
topopiatului se fac referiri la greaua desfăşu
rare a căsătoriilor mixte, între uniţi si neuniţi 
dar �i între ortodocşi ::;i reformati .  Întâlnim 
cawri în �o:iln: Grcdincio:-;ii, prin cereri înain t a te 
prolopopiat ului ,  solicitau preot grcco-răsiiri
l e a n  p�:n l ru oficicrca sl ujbd religioase de 
!'aste,  de Crăc i u n  şi alte sărbători cu o dcose
hil�l i mportantă. Credinciosii h;i m a n ifestau d is
pretul fa tii  de preotii uniti .  refuzau n ficien:a 
u nor llll l l l ll:ntc pri mordiale din viata lor pi\uă 
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Unirea cu Biserim Romei în 7i'ei Scaune. Aspecte din 7i·ei Scaune . . .  

la  venirea unui preot de "lege strămoşească ". 
Într-o circulară trimisă din Sibiu, "din con

sistoriumul neunit", protopopului Harom
secului (Trei Scaunelor), la 1808, se cerea ca 
"f. . .  J Întâmplă riie acelea când o fată unită, alta 
neunită, cununia se săvârşeşte prin preot unit pe 
acela pentm pricinile ce ar avea Întrânsi-le despre 
ciisătorie, la forumul cel unit sci le îndrepţi, iară 
mtâmplările acelea când preotul ce/ unit cunună 
fete neunite, fără de a râmânea statornice la 
pmtea unită şi fără a pcizi cele ce sunt de păzit 
atuncea numai decât să cercetezi care preot unit 
în ce chip au cununat persoane neunite şi despre 
aceasta împreună cu acel cunoscător preot cu 
toate stările împrejw; Încoace să faci arătare 
[ . . . }"17. Într-o altă circulară trimisă protopo
pului Trei Scaunelor se cerca îndrumarea 
fiecărui credincios, să ţină de parohia de care 
aparţine, să ţină de credinţa ortodoxă, cum şi 
cazul lui Mihai Dreghici din Chichiş 18 . 

În alte documente este reflectat faptul că în 
faţa uniunii, care venise parcă să completeze 
situaţia grea a locuitorilor din Trei Scaune, 
mulţi şi-au părăsit locuinţele, trecând dincolo 
de munţi, asta în ideea de a-şi salva vechea 
credinţă în condiţiile în care se recurgea la 
forţă pentru acceptarea Unirii. 

Unele documente vorbesc despre litigiile 
existente între uniţi şi neuniţi. Într-o altă circu
lară se cerea cercetarea pricini lor ce ar exista şi 
ar surveni între aceştia: "Cinstite protopoape, 
naoă iubite! Întru urmarea milostivului decret 
gubernialicesc din 8 ianuarie 1802 f. . .  j sii 
porunceşti ca rându celor cari ai primit de la 
cuviincioasa jurisdicţie din afară pentru cerce
tarea pricinilor ce ar fi între uniţi şi neuniţi, 
sau pentru alta de acest Jeli de trebi { . . .  J şi de 
la consistoriu rânduială numai decât să dai 
implinire, altminterea socotindu-le a nu-ţi 
intelege datoria cu lipsire te 1 ·ei canoni din 
consistoriumul neunit { . . .  J " I Y. 

Nu putem încheia fără a face o prezentare 
cât se poate de succintă a situatiei parohiilor 
greco-catolice din judeţul Trei Scaune. Din 
"Sematismul" apărut la Blaj în 1900, lucrare 
cuprinzătoare editată la "200 de ani de la sânta 
unire ··, avem date referitoare la "districtul Trei 
Scawzclor" . Acesta este "Semantismul l·enera
tului cler al Arhidiecezei Mitropolitane greco
catolice române de Alba-Iulia şi Făgăraş pe anul 
Domnului 1 900". 

În anul  1 700, protopopul Cristea cu alti 13  
preoti ortodocsi participascri'1 l a  ".'l"inodu/ cun· 
holârâsc l hrin 'fl cu hiseric(/ Romei "'11• Cum arii t <�  
cunscript ia l u i  l .  M .  Clain. in 1 7.1.1 d i u  lu pre o t i  

români existenţi în judet, doar 4 erau uniţi; tot 
conscripţia consemnează credincioşi uniţi şi 
neuniţi în 80 de localităţi ale juueţului. 

În şematismul anului 1842, districtul Trei 
Scaune număra 10 parohii greco-catolice, între 
care se număra şi parohia de sine stătătoare 
Ghidfalău cu filia Valea Crişului. Cel mai vechi 
protopop greco-catolic al judeţului e menţio
nat Mihail Fremias. În 1 900, districtul Trei 
Scaune număra I l  parohii greco-catolice2 t .  

Vom enumera acum parohiile ş i  numărul 
credincioşilor greco-catolici în funcţie de 
datele existente. Astfel, parohia greco-catolică 
Arcul avea în 1733 ca preot neunit pe părintele 
Abraham, ce păstorea 70 de suflete <.le români. 
Date despre preoţii greco-catolici din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea nu există. 
Parohia grcco-catolică din Arcuş s-a înfiinţat în 
1835, având ca preot pe Mihail Vancsa, cu 1 10 
suflete. În Sfântu Gheorghe, la 1733 existau 
120 credincioşi greco-catolici, în Valea Crişului 
75, în Malnaş 40, în Mărtănuş 15 şi Zoltan 10. 
În nici unul din aceste sate nu exista biserică şi 
preot greco-catolic. Parohia greco-catolică din 
Boroşneu Mare s-a înfiinţat în 1835. În 1 733, 
aici existau 40 greco-catolici, în 1 842-90, având 
ca preot paroh pe Ioan Bocru senior. În 1 733, 
în filiile parohiei erau: 60 de suflete în DaliJit::, 
30 în Ţufalău, 1 5  în Bita, 20 în Aninoasa�,qO în 
Dobolii de Sus şi 70 în Boroşneu Mic: În Leţ 
existau 50 de suflete, în Zagon erau . 200 de 
credincioşi (biserica ortodoxă avea 1388 
suflete), 30 în Telechia, 20 în Saciova şi 50 în 
Beşeneu (azi Pădureni). Grcco-catolici existau 
şi în Ghelinţa, 50 la Ojdula (aici existau 161  
ortodocşi), 40 la  Covasna (923 erau ortodocşi), 
25 la Imeni şi Hilib. La Ilieni convertirea (tre
cerea de la ortodoxism) s-a făcut în l807. La 
1733, parohia Lemnia era "neunită ''. aÎJ!.Jilia 
Mărtănuş existau 50 grcco-catolici, 30 în 
Lutoasa, 20 în Valea Sărată. La Lisnău parohia 
greco-catolică s-a înfiinţat în 1808. Aici, la 1733 
existau 60 grcco-catolici. Pentru credincioşii 
care "s-au Întors la Sfânta Unire în 1808, epis
copul Ioan Bob le-a cumpărat biserica pentnt 
3000 fii. Tot el le-a dăntit şi evanghelii". În 
Bicfalău la 1733 existau 130 greco-catolici, la 
Măgheruş 60. Parohia greco-catolică din Poian 
s-a înfi inţat în 1750, iar cea din Turia de Jos la 
1 733 avea 155 suflete. În 1733, filia din lcfalău 
avea 30 suflete, Cernatul de Sus 70, iar 
Cernatul de Jos 1 60. Parohia din Turia de Jos a 
rost  înfiin t a t ;i în 1 8 12,  iar  paruh i<t greco
Cil l l l l ică din A i t a  Seacă în 1 H.'l4, pî111i1 at unci ca 

fi ind fiii�· la  Baraol t  - ca1·e l a  1 7  3 3  av1�a 75 de 
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suflete22. Trebuie precizat că una din cele mai 
răspândite familii de preoţi greco-catolici din 
Covasna (judet) a fost familia Boeriu. La 1 900, 
în judeţ nu mai funcţiona nici o şcoală greco
catolică, iar în parohiile greco-catolice existau 
circa 2968 credincioşi. 

Se poate concluziona că problema Unirii, a 
trecerilor la Unire, era destul de dezbătută şi 
răspândită în Trei Scaune. Şi aici, ca şi în restul 
Transilvaniei, Unirea a declanşat lupta pentru 
păstrarea propriei credinţe strămoşeşti şi pen
tru emanciparea naţională. 

"Stăpânirea habsburgică a reprezentat, 
îndeosebi pentru români, o primejdie acutii atât 
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din punct de !'edere national cât şi religios. Pe 
plan naţional, fiindcă va unnări să împiedice 
legiiturile dintre românii din Transilvania şi cei de 
peste Carpati, iar pe plan religios, pentru că l 'a 
urman să convertească la catolicism pe 
ortodocşi"23. Nu putem spune că în aceste 
condiţii românii au fost indiferenţi din punct de 
vedere religios. Ei au luptat cu toată fiinţa lor 
pentru menţinerea Bisericii ortodoxe, deşi tra
versau un moment de nesiguranţă, generat de o 
realitate care tindea să devină tot mai puţin 
românească, în condiţiile desfăşurării procesu
lui de "secuizare". 
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Abstract 
The Unification with the Church of Rome and ils Consequences. 

Aspects from "Trei Scaune" within the General Transylvanian Context 

Thc art icle is a part of a more ample work with thc thcmc .. Church and Community. Orthodox ccclesiastic spcech and 
daily l ife in Trei Scaune (1750-1850)" am.l it represcnts the specific aspccts of the uuification of the orthodox parish in Trei 
Scaune with the Roman-Catholic Church and the sctt ing out of thc first Greck-Calhol ic parishcs. Here, as well as in thc rest 
of Transylvania, the Unification started the fight for maintaining tbe Orthodox Church. for rh" national l!man<"ip"lion und 
t hc. slopping of t hc proc.ess of t non�forming thc R111nanians intu Sc:l"kkrs. 
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Mitropolitul Andrei Şaguna în apărarea existenţei 
neamului românesc din Transilvania, în general, 

şi din zona arcului intracarpatic, în special 
150 de ani de la apariţia Telegrafului Român, 

130 de ani de la moartea mitropolitului Andrei Şagwza 

Venirea în Transilvania a viitorului 
Mitropolit Andrei Şaguna şi apoi hirotonirea 
lui ca episcop în anul 1846, arc loc într-un 
moment semnificativ. Este momentul care ne 
face să credem că actul divin al hirotoniei însuşi 
îi încredinţează marelui ierarh al Bisericii 
noastre strămoşeşti, una din cele mai mari 
misiuni din istoria neamului, şi anume aceea de 
a curma lucrarea de surpare a deznationalizării 
poporului român din Ardeal şi de a pregăti ast
fel sărbătorirea Marii Uniri din anu1 1918. 

Apariţia apropiată, după acest moment al 
hirotoniei, a Telegrafului Român, că "ziantl de 
cea mai lungă biografie şi rezistenţa din istoria 
presei noastre româneşti", este una din cele mai 
de seamă împliniri ale misiunii la care a fost 
chemat alesul "mire" al neamului nostru şi al 
pământului pc care acesta sălăşluieşte. De 
aceea, sărbătorirea celor 150 de ani de apariţie 
neîntreruptă a foii sibiene nu este numai o 
ocazie de a elogia vrednicia tuturor celor ce 
i-au asigurat trăinicia, ci mai ales de a aduce 
prinos de recunoştinţă ctitorului ei, mitropoli
tul Andrei Şaguna, pentru tot ceea ce a însem
nat lupta sa prin care s-a opus deznationalizării 
neamului, în vederea înfăptuirii unităţii de 
cuget şi simţire. Dar oare numai actul înfiinţării 
Telegrafului Român, care inaugurează o eră 
nouă în cultura noastră bisericească, descoperă 
clanul, personalitatea, acestui bărbat al credin
ţei rânduit de Dumnezeu să apere neamul 
românesc, supus unei aprige ofensive de dez
naţionalizare, când bine se ştie că acelaşi "dătă
tor de legi şi datini" are iniţiativa înfiinţării 
tipografiei arhidiecezane, a statutului organic, 
a autonomiei bisericeşti, a Mitropoliei Ardea
lului, a şcolilor confesionale, a diferitelor insti
tuţii culturale, precum şi a încă multora de 
acest fel. Întreaga lui gândire, întreaga lui 
viziune si întregul clan de a înfăptui marile acte 
ce ctitorcsc viitorul unui neam se înscriu pe 
l inia acd c i  activitrtt i pu�Loralc intens sustin u t e  
d e  dârz�nia c u  car� s e  opune dcznation a l izării 
romiini lnr transilv;lncni. 

De aceea, prinosul nostru de recunoştinţă la 
împlinirea unui veac şi jumătate de la apariţia 
Telcgrafului se întregeşte cu omagiul pe care îl 
aducem vieţii şi activităţii Mitropolitului 
Andrei Şaguna, la 130 de ani de la trecerea lui 
din această viaţă. 

Prezenţa Mitropolitului Andrei Şaguna in 
evenimentele anului 1 848 şi 1949 

Speranţele şi tragediile anului 1848. E indis
cutabil, venirea arhimandritului Andrei Şaguna 
în Transilvania, ca şi hirotonirea lui ca episcop, 
sunt evenimente ale proniei divine. Anul 1848! 
Punct crucial în istoria Transilvaniei, la între
tăierea a două conotaţii istorice, cu sensuri 
comune dar si deosebite. Mai întâi, este vorba 
despre izbucnirea unei revoluţii ce cuprinde şi 
zguduie din temelie cea mai mare parte a 
Europei, cu scopul ieşirii de sub asuprirea feu
dală de veacuri, precum şi pentru înlăturarea 
absolutismului în numele libertăţii, egalităţii şi 
fraternităţii umane. Aflând despre revoluţia 
din Budapesta, care de fapt era manevrată tot 
de către nobilime, respectiv de nobilimea 
maghiară, Simion Bărnuţiu şi Timotei Cipariu, 
amândoi de Ia Blaj, primesc la început cu multă 
însutleţire ştirile despre mişcarea revoluţionară 
din Ungaria, lăsându-se înşelaţi de entuziasmul 
ce-a reuşit să-I creeze aceasta 1 .  Astfel, sunt gata 
să îmbrăţişeze prevederile unei legislaţii prin 
care se hotărăşte "Unirea " Principatului 
Transilvaniei cu Ungaria (art.7) şi totodată se 
impune folosirea exclusivă a limbii maghiare 
( "a limbii de stat") în viaţa publică şi în şcoli. 

Sensul celei de a doua conotaţii la care ne 
referim este însă altul. El priveşte pe cei care se 
opun legislaţiei amintite, în frunte cu Simion 
Bărnuţiu (care de fapt redactează două 
"proc/mnţiuni" de opunere, afirmând că naţi
unea română trebuie să se proclame naţiune de 
sine stătătoare, să fie recunoscută ca atare, 
a(li(.;il să fie n.:spectate. în fi nal r<�vcntlin1rilc 
mmfm i lur înscrise mai îna i n t e  în ··supplex 
Libcllus Valahurmn "-'. Cu alte cuvinte, revn l u �ia 
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anului 1848 este văzută de către toţi romfmii 
transilvăneni drept o miscare de eliberare 
naţională, dar după felul în care c concepută la 
Budapesta e privită în două chipuri diferite. 
Celei de a doua perspective i se alătură �i epis
copul românilor ortodocşi, Andrei Şaguna. 

Cu ocazia marii Adunări Naţionale ce s-a 
ţinut la Blaj în 3/15 mai 1848, Andrei Saguna 
s-a aflat în fruntea credincioşilor săi. Marile 
speranţe de el iberare naţională făurite la un 
moment dat, încep să se destrame. Ceea ce a 
urmat memorabilei întâlniri de pe Câmpul 
Libertăţii sunt evenimente care se descoperă 
prin caracterul lor tot mai dramatic. Palatul 
episcopal al ierarhului ortodox de la Sibiu este 
devastat, biblioteca arsă, numeroşi preoţi 
ortodocşi spânzuraţi, iar arestările şi schingiu
irile intelectualilor români care au avut curajul 
să protesteze pe Câmpul Libertăţii au devenit 
la ordinea zilei. Arhiva episcopală, care 
cuprindea dovezile atrocităţilor săvârşite în 
lunga perioadă a acestui dezastru, pune în 
lumină întreaga cruzime a vremii pe care a 
suportat-o poporul român după revoluţie. 
Aşadar, peste tot se ridică spânzurători pentru 
români, simbol al suprimării libertăţii promo
vat în revoluţie, fără ca românii să fi produs 
vreo provocare sau acţiune nesăbuită. 

În apărarea acestui popor care nu a vrut cu 
nici un pret să se lepede de propria lui fiinţă, de 
credinţa sa, de alesul lui  nume şi de graiul stră
moşesc, a înţeles să se ridice Avram Iancu, cu 
cei 14 "prefecţi" de sub conducerea lui. La drept 
vorbind, este o încercare pe care o face doar în 
urma masacrului ce a avut loc la Mihalţ. 
Despre acest masacru vorbesc documentele 
descoperite numai în ultima vreme, constând 
dintr-o acţiune de ucidere în masă a românilor 
pe care o execută un grup înarmat de "sen·iciu " 
şi de care s-a înspăimântat întreaga zonă a 
Mureşului mijlociu, cu ecouri prelungi până în 
Munţii Apuseni. De fapt, hotărârea marelui 
patriot care a fost Avram Iancu de a-şi apăra 
neamul, s-a datorat ameninţărilor cu moartea 
proferate de către Kossuth Lajos însuşi. De 
unde deducem acest adevăr? Implicat direct în 
desfăşurarea evenimentelor, Andrei Şaguna, 
văzând că două delegatii de români trimise la 
împărat pentru apărarea drepturilor strămo
��.:�ti nu şi-au atins scopul,  a încercat să ubtim1 
recunoaşterea acestora de la parlamentul din 
l3udapcsta, dar Kossuth i-a răspuns categoric: 
"sabia Hl hnrărî chestiunea rvrncină "1. 
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Andrei Şagnna şi situaţia deosebit de încor
dată a anilor 1848-1849 în zona arcului 
intracarpatic 

În contextul atât de zbuciumat al anilor de 
mari convulsii sociale, Andrei Saguna are prile
jul să observe starea încordată în care trăiesc 
credincioşii ortodocşi în Transilvania pretutin
deni, dar mai ales în zona intracarpatică. În 
proclamatia din 1 1  oct. 1 848 a guvernului 
maghiar, condus de Kossuth, publicată şi 
răspândită pretutindeni în Transilvania, printre 
altele, referindu-se la români, se spune textual: 
"ungurii şi secuii să se 1idice în masă, cxter
minând pe toţi trădiitorii şi rebelii neascultători". 
La lansarea acestui manifest, secuii găsesc de 
cuviinţă să se adune la Lutiţa (16- 17  oct 1848), 
punând la calc împlinirea imboldurilor pe care 
le-au primit, pentru a porni asupra românilor 
cu vrăjmăşie. Iată şi rezultatul acestei instigări. 
Mai întâi acte de tâlhărie, la care se adaugă: 
biserici sparte şi transfomate în grajduri (la 
Ferihaz-Albcşt i) ;  sfinte icoane călcate în 
picioare (Ia Oşorhei ş.a.-Tg.Mures); profanări 
de sfinte altare şi de sfinte taine euharistice; în 
genere, instigarea continuă împotriva "celor de 
limbă românii ". Cum se exprima George 
Bariţiu într-un document: "Două sunt pro
blemele principale ale românilor transilvăneni: 1. 
a-şi asigura existenţa naţională şi politică în stat, 
ca şi celelalte popoare; 2. a-şi asigura deplina şi 
reala libe11ate"4. Într-un anumit fel, este tocmai 
ceea ce Şaguna însuşi, întors de la Budapesta, 
va spune: "Europa ciFilizată să judece ... dacă 
este În confomlitate cu legile divine şi sociale ca 
acolo unde 600. 000- 700. 000 de suflete ce 
formează cele <<trei naţiuni» deosebite (referire la 
Unio trium nationum), 1.300. 000 de suflete sii 
fie asupri te fără nici un fel de consideraţiune ". În 
aceste cuvinte sunt cuprinse şi înţelesurile pe 
care le va formula Avram Iancu: "deie-şi 
piirearea Europa, să judece popoarele civilizate, 
noi ne luptiim pentru libertatea noastră asuprită 
de a l 'eacurilor nedreptate". 

Ne aflăm în momentul în care împăratul 
Ferdinand al V-lea abdică în favoarea tânărului 
nepot Franz Iosif 1 care, în manifestul său 
adresat tuturor popoarelor din monarhie, a 
făgăduit că va acorda drepturi egale pentru 
toate natiunile. La ::tC(�astă v�.:sle, romii n i i  se 
adumi din nou la Sibiu, în ad unarea generală 
Jin 21:! dcc. 1 H4R, intocminJ un nou memori u , 

care cuprinde în parte revendicările din mai de 
la Ulaj. Întdcg;ind A. Saguna inte n t ia împăra
tului de a da autonomie dife ritelor popoare d i n  

Monarhie, s e  unc:;Le c u  n:prczenlantii  rumâ-
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nilor din Banat şi Bucovina şi împreună prezin
tă, la 25 februarie 1 849, un alt memoriu ce 
pune în evidenţă vechimea şi numărul româ
nilor. dreptatea cauzei române din toate 
punctele de vedere, istoric, juridic, etnic, pre
cum si sprijinul acordat de români monarhiei 
însăşi. Desi memoriul a fost primit la Viena cu 
bunăvoinţă. în cele din urmă, însă, a devenit 
total nefavorabil românilor. Iată un alt motiv 
care a încurajat săvârşirea atrocităţilor în 
cuprinsul Transilvaniei în general si în zona 
intracarpatică, cu prelungiri pc valea Nirajului 
şi ale lărnavei mijlocii, în special. Arhivele 
Consistoriului episcopal înregistrează tragedia 
multor preoţi din scaunul secuiesc al 
Mureşului, spânzuraţi si dispăruţi în condiţii 
neelucidate. 

De la săvârşirea de atrocităţi la încercarea 
de genocid 

Un pas mai departe, ameninţările adresate 
românilor "trădători şi rebe/i neascultători", la 
modul particular al cuvântului, devin amenin
ţări ce vizează, în continuare, existenţa neamu
lui însuşi. Dacă până la 22 decembrie, când 
Kossuth lansează o nouă proclamaţie către 
români, mai era vorba de ''gunoiul ingrat care se 
răscoală împotriva patriei sale ", urmând ca o 
furtună să-I măture, după această dată ideea 
genocidului devine preponderentă. Încercarea 
românilor de a obţine drepturi naţionale este 
considerată de neînduplecatul "revoluţionar" 
drept "explozia unor instincte animalice". 
Maghiarizarea sau exterminarea este obsesia şi 
a altor "re1 •oluţionari" din echipa lui Kossuth. 
În sensul acesta, locotenent-colonelul Simonffy 
îi scrie lui Iancu Ia 2 1  iunie 1849, avertizându-1 
să se "supună " el si neamul său, altfel vor fi 
exterminaţi . Se pare că Adunarea de la Lutiţa, 
alcătuită din secui, avansează într-un fel pro
gramul genocidului, căci chiar de a doua zi de 
când a avut loc ( 1 8  act.) "armata războinicei 
naţiuni secuieşti " a început bclicosul marş tri
umfal, îndreptându-se spre Tg. Mures şi satele 
româneşti din zonă, omorând sute şi mii de 
bărbaţi, femei şi copii a căror unică vină era 
aceea de a fi români5. 

"Secuii sub comanda lui Jenă J6zsef, Szabo 
Layos şi alţii În satele Hodac, Libanfala, Rus, 
Morarea, Dumbrava, Monar, Iclandu Mare şi 
Mic, Sâncrai, Mero-Szehghey, Sântioana şi Eul 
Mic, au ltiiat Îll buciiţi pt: toti români de sex luir
biltesc, iar pe femei .�·i copiii lor i-a11 aiiiiiKlll din 
sat şi le-au luat al'erea, iar 1 ·it de le-au HÎtulut la 
Ue�::h in si Ocna Mure('(,. La toa l e  acesk 
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fărădelegi se adaugă revanşa proprietarilor 
maghiari, după alungarea armatei austriece de 
pe cea mai mare parte a teritoriului Transil
vaniei, după cum ne spune istoricul Trocsany 
Zsolt: "Detaşamentele lor (ale grofilor - n.n) au 
cercetat satele din 7/·a.milvania, asasinându-i pe 
ţărani. Tribunalele lor au pronunţat seminţe de 
moarte si pedepse grele cu Închisoare. Ei au dat 
ordin ca ţiiranii să [te bătuţi, le-au smuls 
de�păgubiri şi au Încercat să restabi/ească 
con•ezile ''7. În sensul iniţierii unui genocid şi nu 
altfel, s-a dezlănţuit această prigoană nemi
loasă împotriva românilor. La iniţiativa con
tclui Csaky, si cu consimţământul tacit a lui 
Kossuth, au fost organizate faimoasele tri
bunale de sânge, cărora le-au căzut victimă 
40.000 de iobagi români. De asemenea, două 
sute de sate româneşti au fost distruse într-o 
încercare sălbatică de a înăbuşi orice încercare 
a românilor de a-şi afirma identitatea. lbate 
aceste evenimente se imprimă ca nişte răni 
adânci în sufletul şi inima marelui ierarh 
Andrei Şaguna şi; ca atare, nu au putut fi 
uitate. Peste câteva decenii, ţine să facă această 
mărturisire: "Ştim cu toţii iubiţi/01; între ce 
împrejurări au trăit fraţii noştri din ţinutul 
Secuimii, şi trăiesc încă până în ziua de astăzi. 
Cu toţii simtim dăunatoarele wme ce le-a lăsat 
influenţa timpului de mai înainte asupra 
creştini/ar noştri din Secuime. Nicăieri nu este 
atât de ameninţată naţionalitatea şi confesiunea 
noastră ca acolo ''8. Într-adevăr, Şaguna vede 
până în adâncurile ei drama pc care o trăiesc 
românii ortodocşi în zona arcului intracarpatic 
şi care pentru el nu este decât aceea a întregu
lui neam românesc din Transilvania. 

Neamul românesc şi credinţa străbună în 
faţa unei noi ofensive. Aspecte ale deznaţio
nalizării în următoarea perioadă a revoluţiei 

După stingerea viforniţei revoluţionare din 
anii 1848- 1849, în a cărei finalitate era înscrisă 
însăşi pieirea neamului românesc prin exter
minare, nu urmează o perioadă de simplă 
acalmie, ci mai degrabă una de reorientare în 
vederea atingerii unuia şi aceluiaşi ţel. În cen
trul acestei reoricntări se află la fel zona arcu
lui intracarpatic, în cuprinsul căreia populaţia 
rom<înească se află tot mai mult timorată. Nu 
se poate spune că spiritul imperialist şovin al 
revolutionarilor maghiari nu a lăsat urme 
dun.: mas�.· provenite din atâtca evenimente 
nefaste şi din at ;hca mod uri  de oprimare. 
Re fonnulându-se ideea lansa t ă  de Kossuth în 
vremea fr;imânt[u·ilor revoluţionare, şi anume 
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că "Ungaria va deveni integral ungurească sau m1 
m mai exista de loc ", încetarea atrocităţilor se 
cuvenea să însemne inaugurarea unei acţiuni 
de maghiarizare, respectiv de secuizare, cu 
orice preţ, a tuturor românilor. Si de fapt, în 
această perioadă, în toată zona aşa-zisă 
secuiască, tensiunea provocată de noua orien
tare este în continuă creştere. Numai din 
această perspectivă putem înţelege cum o scrie 
de sate integral româneşti, precum Bodogaia, 
Eliseni, Porumbenii Mari şi altele, pe care le 
menţionează geografii şi istoricii maghiari şi 
străini înainte de Revoluţie (cum ar fi iezuitul 
A Possevino ) , au dispărut ca localităţi 
româneşti, nu mai apar în statisticile maghiare 
de mai târziu, fie că locuitorii lor au trecut la 
catolicism, fie că îşi însuşesc limba maghiară, în 
orice caz datorită cutremurului provocat de 
revoluţie, au ajuns sate integral unguresti. Tot 
atât de semnificative sunt şi realităţile pe care 
Andrei Şaguna le constată în Trei Scaune, cu 
ocazia unor sfinţiri de biserici, când află 
numeroşi credincioşi români ortodocşi, care 
nu-şi mai cunosc limba. Nu e de mirare însă, 
ştiind că o nouă confruntare după revoluţie a 
românilor din zonă cu vechea administraţie a 
devenit tot mai anevoioasă. Refcrindu-sc la 
această situaţie, ziarul Kolozsvar o explică în 
următorii termeni: "Trebuie să procedăm în aşa 
fe� încât masele (românii) să simtă bine că noi, 
maghiarii, suntem o forţă care nu înţelege să 
glumească şi că, dacă noi lovim, nu ni se poate 
întoarce lovitura ". Supravieţuirea românilor pc 
pământul lor străbun devine, astfel, un impera
tiv al vremii. 

Românii ortodocşi din zona arcului intra
carpatic sunt tot mai mult conştienţi de primej
dia care-i paşte. Între cei dintâi care iau atitu
dine se numără protopopul Petru Pop din 
Breţcu, care, prin tot ce întreprinde în viaţa 
păstoriţilor săi, a ajuns a fi indezirabil pentru 
autorităţile locale9. E drept, se vorbea de un 
fapt care îl pune pc episcopul Andrei Şaguna în 
centrul unei mari dileme, această dilemă fiind 
poate una dintre cele mai grele încercări ale 
vieţii sale, întrucât se vede silit, în anul 1 853, 
a-1 "dispensa din funcţie pe curajosul pro
topop "10. Motivânclu-şi hotărârea, Andrei  

Şaguna rccunoa�te condit i i le deosebit de grel e 

în care se dcfăsnarii activitatea zelosu lu i pro

topop, dar, mai presus de orice, devi n�: d însuşi 
constient că Jrama ce s�.: con ! inua pc părn:"tntul 

sl nil !  un dobândq;Lc o înfăţi�are ineditf1 .  Iată o 
ocazie majoră care il conduce nemijlocit la 
cunoaşl�rca primejJici  ce-l obligă sit-si fortifiee 
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certitudinea angajării într-o nouă fază a dato
riei de a apăra neamul românesc, în general, iar 
pe al celui ce se afla in zona arcului intracarpa
tic, în special. 

Credinfa din adâncul liinfei neamului, noul 
obiectiv de atac al deznaţionalizării românilor 

Acţiunea evidentă de deznaţionalizare a 
românilor din Transilvania, cu noile proiecte şi 
strategii pe care administraţia locală rămasă în 
funcţie după revoluţie încearcă să le pună în 
aplicaţie, apare în tumultul istoriei cu o sem
nificaţie proprie. E acţiunea care nu poate fi 
înţeleasă decât ca lucrare de surparc a cre
dinţei ortodoxe, într-o anumită variantă a ci. 
Deznaţionalizarea surpa, în cazul românilor, o 
etnogeneză, care nici nu priveşte altceva decât 
actul încreştinării daca-românilor de pc 
pământul străbun, atacă temelia însăşi a sufle
tului românesc. Există o lege a întregii vieţi 
umane ce se face cunoscută numai după 
căderea în păcat şi anume aceea că binele şi 
răul se găsesc într-o continuă confruntare. 
Astfel, unui bine mai mic îi stă împotrivă un rău 
mai mic, după cum împotriva unui bine mai 
mare i se opune un rău mai mare. Împotriva 
binelui absolut se află răul absolut. Am văzut 
cum în desfăşurarea orgiilor revoluţiei s-a tre
cut de la ameninţările lui Kossuth, adresate 
"nesupuşi/ar" la modul individual al cuvântului, 
la ameninţările adresate unui neam întreg, 
căruia i se pune în faţă exterminarea, adică dis
pariţia lui din lume prin nimicirea fizică_ Oare 
acesta este cel mai mare rău? Nu este nimicirea 
credinţei în Hristos un rău mai mare, câtă 
vreme pe ea s-a ridicat un popor, s-a alcătuit o 
limbă, s-a făurit un destin? Prin Irod, diavolul 
încearcă să-I ucidă pc Hristos prin ucenicii şi 
aleşii Lui. Prin amândoi, Irod şi Ncro, atacul 
este întreprins din afară. Mai există însă şi un 
alt mod prin care se încearcă uciderea 
Mântuitorului, de data aceasta atacat fiind din 
interior, prin ereticii care lovesc credinţa în 
dumnezeirea Lui, cum a fost în istorie 
bunăoară Arie. Comparativ, privind derularea 
încercărilor de suprimare a românilor din 
Transilvania, constatăm că dcznaţionalizarea 
acestora priveşte de fapt un atac ce vizează 
interiorul lor, adici1 priveşte d� fapt un atac ce 
vizcaz;i interioru l lor, adică îl priveşte �:a neam, 
neam creştin ce-l poartă pe Hristos-Domnul în 
însă:;;i fi intn lui.  Nt: facem o simplă datorie de 
conşt i i n l ii  indemnând pl� cei care vor să !;tie ce 
este 1 11.:a m u l  românesc, la or iginea căr u i a  
1 1 ristos este "piatra din f:npul int-:hiului '', :;;i ce a 
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însemnat condiţia supravieţuirii identităţii lui 
ortodoxe prin iobăgie, să studieze rezistenţa 
acestui neam în secolele al XII şi XIII-lea. Sunt 
secolele în care "zarnrile au fost anmcate ". 

Revenind la acţiunea de deznaţionalizare 
pe care mitropolitul Andrei Şaguna o surprin
de în toată cruzimea şi specificul ei, se cuvine să 
stabilim câteva puncte de orientare. Desigur, 
încercarea de deznaţionalizare a românilor 
durează de secole, dar resortul ei interior, în 
vremea de care ne ocupăm, şi-a redescoperit 
agresivitatea într-o formulă modernă, adaptată 
condiţiilor locale. Potrivit celor mai oneste 
cercetări, trecerea credincioşilor români la 
confesiunile maghiare, încă mult înainte de 
revoluţie coincide cum se ştie cu deznaţiona
lizarea lor. Acest fenomen poate fi urmărit mai 
bine de la anul 1750 încoace, dar s-ar putea 
spune că îşi dovedeşte cursul începând cu anul 
1700, an marcat de un puternic caracter religios 
confesiona[ l l , În prima etapă, nu avem de-a 
face decât cu binecunoscutele efecte materiale 
ale uniatismului, Ia care se adaugă cele ale 
căsătoriilor mixte, pentru ca în continuare pro
cesul trecerii la "secui", mai precis la catolici 
(sau chiar la calvini), să se intensifice, prin 
jurul anilor 1750, deodată cu lipsa preoţilor 
ortodocşi din zonă. Fapt este că spărtura pro
dusă de uniatism a dat un avans considerabil 
iluminismului, în detrimentul tradiţionalismu
lui local. În aşa-zisa perioadă revoluţionară, s-a 
putut observa cum deznaţionalizarea ca şi con
secinţă a părăsirii legii străbune, a ajuns a fi o 
şansă asupra căreia au reflectat tocmai "revolu
ţionarii". Odată cu pierederea credinţei se 
pierde şi limba, se pierd tradiţiile, se pierde 
spiritualitatea unui neam. Se pierde neamul. 
Dar şi invers, pierderea limbii aduce pierderea 
credinţei. Aşadar, legătura dintre credinţă şi 
limbă s-a dovedit a fi profund semnificativă. 
Încă din anul 1843, baronul Miklos Wesseleny, 
într-o lucrare despre problema naţionalităţilor, 
îşi îndreaptă atenţia cu precădere asupra 
"politicii minoritare" care trebuia dusă în 
Transilvania, preconizând folosirea limbii 
maghiare în toate compartimentele vieţii. Tot 
cu aceste considerente, încep să apară legi care 
să limiteze drepturile românilor din Transil
vania. Încă înainte de revoluţie, în anul 1842, 
Kossuth arată că limba în şcoală, în adminis
traţie şi în biserică trebuie să fie limba 
maghiară. Dorin t a  lui Kossuth de a impune, cu 
sau fără revoluţie, maghiarizarea lm:uitorilor 
din U ngaria, era în  gândirea l u i  dictată de 
datei" statistice pe care le descoperă el însuşi si 
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de unde reicşca că numai 37% din populaţia 
ţării îi reprezintă pe maghiari. Este unicul caz 
din istorie, când se formează un stat modern, în 
care naţiunea "dominantă " este mult inferioară 
celorlalte naţionalităţi. Este tocmai ceea ce 
semnală şi Andrei Şaguna când s-a întors, în 
anul 1848, din parlamentul de la Budapesta. 
Problema limbii constituia de fapt, cea mai 
însemnată preocupare pentru stăpânii zilei 
ce-şi urmăreau menţinerea privilegiilor 
"istorice", pe linie politică, în antiteză cu 
poporul român care îşi avea tot în limbă sensul 
existenţei sale, · pe linie spirituală. Fie prin 
exterminare fizică, fie prin desfiinţare spiritu
ală, neamul românesc trebuia supus unei 
lucrări de excludere din existenţă. Într-un anu
mit fel, propriu unei lumi ce se vrea modernă, 
sunt reeditate marile pretenţii "regale" ale 
secolelor XIII şi XIV, de când aşa zişii "creştini 
mincinoşi" (românii) din Transilvania urmau 
să fie convertiţi la catolicism, iar în caz contrar 
să fie nimiciţi. 

O nouă confruntare a Mitropolitului 
Andrei Şaguna cu aversiunea îndreptată asupra 
legii strămoşeşti, de data aceasta fiind vorba 
îndeosebi despre credinţa ortodoxă, se iveşte 
odată cu apariţia în monarhie a dualismului 
austro-maghiar, ce se impune oficial în anul 
1867. O luptă atât de acerbă împotriva unei 
limbi, pe care o inaugurează şi o dezlănţuie era 
dualistă, este de neconceput în afara adevăru
lui că în graiul românesc este prezentă o cre
dinţă ale cărei rădăcini nu sunt doar de pe 
pământ. Ne găsim în momentul creat cu antici
patie de revoluţie, în care "minorităţile " din 
monarhie cer, în vederea unei bune convieţuiri 
publice, recunoşterea manifestării lor ca 
naţionalităţi cu drepturi egale în stat. Fapt 
este că propunerile făcute de ele au fost 
refuzate, iar în schimbul lor s-a promulgat 
"legea pentru egala îndreptăţire a naţionali
tăţilor", dată în anul 1868. Din preambulul 
legii respective, se poate vedea limpede care 
erau intenţiile conducătorilor maghiari fată de 
naţionalităţile conlocuitoare. 

În acest preambul se declară că în Ungaria 
nu există decât o singură naţiune, una şi indi
vizibilă, iar cetăţenii Ungariei, indiferent cărui 
neam aparţin, fac parte din această natiune 
unică şi indivizibilă. Astfel, este uşor de con
statat că această lege însăşi este cel mai de 
seamă instrument de asuprire a naţiunilor şi 
chiar de nimicire a lor. Întreaga a u toritate pas
torală a M i tropol itului Andrei Saguna, în con
t in uare, se va confrunta cu această lege a cărei 
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menire a fost să dea câştig de cauză deznaţio
nalizării românilor. fenomen cu o conotaţie 
religioasă, aşa cum rezultă din analiza noastră 
de până acum. 

Evaluarea "Legii pentru egala îndreptăţire a 
naţionalităţilor" din perspectiva gândirii şagu
niene - o lege nedreaptă în slujba nimicirii unui 
neam. Analizând "legea " pusă în slujba dezna
ţionalizării românilor, şi în primul rând a celor 
din arcul intracarpatic, constatăm mai întâi o 
deosebire categorică între două concepte 
diferite care ar defini etnicul şi etnicitatea, naţi
unea şi naţionalitatea. Pentru gândirea juridică 
apuseană din care se inspira "legea ", naţiunea 
nu este decât un fapt de ordin social, încărcat 
cu o conotaţie politică revendicativă, în care se 
pot regăsi deopotrivă "revoluţionarii" vremii, ca 
şi magnaţii asupritori de veacuri ai iobagilor 
transilvăneni. Evident, avem de-a face cu 
definiţia care urmăreşte să menţină, în cele din 
urmă, supremaţia maghiară în Transilvania. Cu 
totul altceva este etnicul sau neamul, în gândi
rea mitropolitului Şaguna, fiind vorba despre o 
naţiune iluminată de credinţă, care vede nea
mul sau naţionalitatea cuprinzând pe toţi aceia 
care au o origine comună, vorbesc aceeaşi 
limbă şi trăiesc din moşi strămoşi pe acelaşi 
pământ. Toate aceste elemente atârnă de una şi 
aceeaşi "lege divină "  care le spiritualizează, lege 
căreia Şaguna, chiar îi spune "Legea neamului", 
identică cu Ortodoxia românească. În felul 
acesta, nu e de mirare că marele mitropolit, 
înzestrat cu o viziune profetică, întâmpină 
înşelăciunea redată sub formula "legea pentru 
egala îndreptăţire a naţiunilor", făcând să apară 
în Telegraful Român, şi încă nu după multă 
vreme de Ia apariţia lui, cuvinte ca acestea: 
"Noi şi acum o spunem apăsat la toţi care se mai 
îndoiesc, şi le facem cunoscut ca să priceapă, că 
românul este pătnms azi, mai mult decât a fost 
altădată, de adevăntl cel !>fânt, care îl însufleţeşte: 
că naţionalitatea îi este viaţa, iar limba sufletul. 
Fără limbă şi naţionalitate el se priveste de 
mort"12. 

După ce se promulgă aşa zisa "lege pentru 
egala îndreptăţire a natiunilor", iar Mitropolitul 
Şaguna îi intuieşte consecinţele, observând pe 
viu grai în "Secuime" influenta ei nefastă, ori
zont urik gfmdirii lu i  se deschid şi mai mult,  
îmlru rnftnd u-1 spre acţiuni concrete de aparare. 
A�a se face că tol prin '/Clcgraf, atrage din nou 
atcu!ia asupra acelei ''jitrii" ce st[truie mai cu 
d inadinsul ,  !)i incă intr-o formu lă legală,  să se 
a b a t ă  asupra natiei române, "cu intentia de a o 
.1trica cu tot/Il de pe Jlt!u pâmllntului ". E o simplă 
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constatare pc care ierarhul o ridică insă Ia înăl
ţimea unei viziuni "Naţiunea care t •rea să vieze si 
viaţa ei să fie respectată si de alte, trebuie dară să
şi caute În sine reazimul principal şi să nu identi
fice existenţa sa cu bunăvoinţa străinilor"IJ. 

Antiteza în care se află aceste cuvinte sunt 
expresia concretă a gândirii şaguniene, în 
raport cu principiile şi exigenţele falsei "legi a 
naţiunilor". Sigur, aceasta în mod vădit ia 
partea acelor "străini" ce se vor pentru tot
deauna stăpâni, iar pentru "minorităţi " nu 
îngăduie decât organizarea unor asociatii lite
rare, în paralel cu luarea măsurilor pentru 
introducerea limb ii maghiare în adminis
traţie, şcoli şi biserică, considerată a fi limba 
oficială a statului. 

Cât este de justă evaluarea "legii" nedrepte 
de către mitropolitul Andrei Şaguna poate fi 
dcdusă şi din luarea în consideraţie a măsurilor 
care o însoţesc, cu scopul de a-şi produce efec
tul şi anume acela de a-i deznaţionaliza, în 
primul rând pe români. E vorba despre opera 
de maghiarizare ce a intrat din start în acţiune, 
începând de Ia 1867, prin intermediul instituţi
ilor de stat, e adevărat, uneori chiar direct şi 
sub forme brutale, mai mult sau mai puţin mas
cate. Principalul obiectiv pe care şi I-au propus 
guvernele maghiare, în toată perioada dualistă, 
a fost acela de a împiedica poporul român, 
(mai mult decât pe alte popoare locuitoare în 
Transilvania), să-şi trăiască şi să-şi cultive iden
titatea lui etnică. Una dintre căile preconizate 
pentru atingerea acestui scop a fost, cum de alt
fel era de aşteptat, aceea a abandonării de 
către români a limbii strămoşeşti, pe care "mai 
marii zilei", au subestimat-a în toate privinţele 
şi Ia toate ocaziile. Şi mai grav lucru vine din 
partea celor pe care Telegraful Român îi 
numeşte "străini" şi care interzic românilor să 
creeze şcoli cu predare în limba maternă, toc
mai pentru a da curs procesului de maghia
rizare, ce se exercită oficial după 1867 prin 
şcolile de stat. Aşadar, deznaţionalizarea 
românilor se ridica prin "legea pentnt Îndrep
tăţire a naţionalităţilor" la politică de stat. 

Deznaţionalizarea românilor prin şcolile de 
stat şi conceptia şaguninii de a se înfiinţa şcoli 

confesionale 
Dc:�i învăţământul  primar din I RfiH dădea 

vuic his<!ricilor să organiz<!ZC şcoli  primare cu 
limba de predare în l i mba maternă, prin legea 
XVlll din 1 H71J, l imba magh iar;! era intwdusi1 
în mod obligatoriu in toate şcoli le,  indiferent 
daca erau şcoli de stat sau şcoli infiintate de 
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minorităţi. În acelaşi timp, autorităţile mai iau 
şi alte măsuri care să ducă la desfiintarea tutu
ror şcolilor româneşti, dând recomandări 
secrete în privinţa selectării învăţătorilor care 
urmau să predea în aceste şcoli. Ce a însemnat 
lupta pe care Mitropolitul Andrei Şaguna a 
dus-o pentru înfiinţarea de şcoli confesionale 
reiese, mai întâi, din felul în care Telegraful 
Român sunt publicate într-un număr impresio
nant circularele care îndeamnă pe preoţi, pe 
învăţători şi pe protopopi, în calitatea lor de 
inspectori şcolari, la o intensă activitate didac
tică, atrăgându-le atentia asupra deznationa
lizării prin învătământul de stat t4 .  

De fapt, în ritmul intervenţiilor statale, a 
căror scop îl constituia surparea vieţii neamului 
românesc, deodată cu suprimarea limbii lui 
materne din şcoală, Mitropolitul Şaguna for
mulează principiile ce se cuvin a sta la temelia 
rezistenţei româneşti. La rândul lor, redactorii 
Telegrafului Român insistă asupra ideii şagu
niene de mare însemnătate privitoare la lupta 
de apărare a fiinţei naţionale, indicând 
cunoaşterea limbii în şcolile elementare confe
sionale, drept "factorul principal în această 
ramură de învăţământ"15 . 

Pentru o mai bună înţelegere a initiativei 
mitropolitului Andrei Şaguna de a crea şcoala 
românească confesională ca o instituţie ce 
opune procesului deznaţionalizării, tot prin 
şcoală, se cuvine să cunoaştem concepţia mare
lui ierarh despre limbă, ca şi despre puterea ei 
de edificare spirituală în viaţa neamului, o 
fiinţă vie, durând din timpurile etnogenezei şi 
fiind una din cele mai scumpe moşteniri din 
partea moşilor, strămoşilor care au contribuit, 
generaţie de generaţie, la îmbogăţirea sufletu
lui ei. În acest fel, Şaguna o privea drept un 
templu al ortodoxiei, în măsură să asigure 
rezistenţa românească din vremea lui, în una 
din cele mai semnificative răscruci ale istoriei 
neamului. Poate şi mai mult, o armă de luptă. 
Nu se gândea oare Şaguna ca mitropolit al 
întregului Ardeal şi Ia o încercare de revigorare 
a limbii române în zona arcului intracarpatic, în 
sensul de a readuce la matca Ortodoxiei chiar 
şi pc fraţii noştri "înstrăinaţi"? Cert este că în 
limbă vedea unul din stâlpii de nădejde a rezis
tenţei româneşti. Cunoscând atât de bine 
valoarea graiului în menţinerea identităţii 
naţionale, precum şi greutătile cu care se con
fruntau într-un regim opresor şcolile confe
sionale din sud-est ul  Transilva niei ,  mitropo l i t u l  
de la  S i b i u  a încercat  să înfiin !czc. la  Bretcu un 
gi m n a z i u  romi1 1 1csc care siî :-.Lc.a în s lu j im 
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întregii zone. Proiectul nu s-a realizat, dar con
secinţele acestui înaripat gând nu au întârziat 
să apară. Într-adevăr, înlocuind misiunea pe 
care ar fi avut-o gimnaziul preconizat de 
Şaguna, la Breţcu a funcţionat oficiul pro
topoesc ortodox al tractului Trei Scaune ( 1796-
1922), cu un aport deosebit în supravieţuirea 
românilor din partea locului, prin biserică şi 
şcoală, începând din perioada şaguniană, dar şi 
cu observaţia că în multe localităţi în care acum 
200 de ani existau şcoli confesionale româneşti, 
astăzi nu mai există învăţământ în limba românăl6. 

Zona arcului intracarpatic, punct de orien
tare în destinul neamului. Dramatismul 
deznaţionalizării descoperit în aspectele sale 
exterioare 

Luând seamă la efectele pe care le-a adus 
cu sine "Legea pentru egala îndreptăţire a naţio
nalităţilor", se constată fenomenul existenţial al 
deznaţionalizării, se descoperă îndeosebi faţa 
lui din afară în zona arcului intracarpatic, lucru 
remarcat ca atare de mitropolitul Andrei 
Şaguna, în vremea vizitelor pastorale. Prezent 
cu ocazia acestor vizite pastorale în parohiile 
harghitene, covăsnene şi târnăvene, aflate în 
grija sa, cum ne atestă informaţiile redate în 
Telegraful Român, mai ales la sfinţirile de bise
rici şi la înfiinţarea de şcoli româneşti, mitro
politul ia act de un peisaj spiritual dramatic şi 
înţelege deplin primejdia în care se găsesc 
românii de pc aceste meleaguri, sub împilarea 
unei legi nedrepte, cum era ceea a "egalei 
îndreptăţiri". E vorba despre situatia anevo
ioasă a celor ce pentru a se realiza în viaţă nu 
aveau decât două posibilităţi, fie să se lepede 
de religia străbună şi limba maternă şi să se 
maghiarizcze, fie să plece dincolo de munţi. 
De asemenea, se constată cu durere numărul 
mare de biserici româneşti părăsite, dovada 
evidentă a numărului tot atât de mare de cre
dincioşi români trecuţi la secui, precum şi 
locaşuri ale Domnului ruinate, în stare de 
degradare completă sau parţială, decoperind 
unul şi acelaşi trist adevăr. Statistic: din totalul 
de 404 comune câte aparţineau arcului 
intracarpatic la 1761 ,  în 382 existau şi români, 
aceştia găsindu-se însă într-un ritm continuu de 
împuţinarc. Reacţia ierarhului, creată de un 
acut simt al responsabilităţii sacerdotale, a avut 
drept versant lăuntric al ei pătrunderea 
cauzelor care determină fenomenul deznaţio
nal izării semenilor din zonii: pi"1răsirea nisericii 
si  a credi nţei a i drcptmăritoarc. A!;ia se face că 
in circulara nr. J05 din I Hoo, mitrupnl i t ul 
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Şaguna solicită preoţilor din intreaga 
Arhiepiscopie să strângă fnduri necesare 
reparării bisericilor din Sita Buzăului, Cernatul 
de Jos şi Ojdula. De asemenea, prin circulara 
944 a Consiliului Arhidiecezan Sibiu, din 23 
noiembrie 1870, se dispune organizarea unei 
colecte publice în toate parohiile pentru aju
torarea românilor din Sf. Gheorghe, privind 
reclădirea bisericii şi a şcolii lor. Desigur, e 
vorba doar de nişte exemple. Procesul de 
împuţinare nu doar a credincioşilor creştini 
ortodocşi, ci chiar a parohiilor româneşti, îl 
îngrijorează profund pc Mitropolit, în toate 
acestea văzând, într-o perspectivă apropiată, 
efectele "legii îndreptăţirii naţionalităţilor", dar 
într-o perspectivă mai îndepartată şi alte 
efecte, adică cele create de teroarea istoriei din 
perioada catolicizării timpurii. Dacă în secolele 
XIII şi XVII putea fi constatată existenta unei 
populaţii româneşti repartizată în chip uni
form, începând din zona Targu Mureş, până la 
Harghita, Covasna şi Carpatii Răsăriteni, 
această imagine dcteriorată devine un semn 
vădit al  faptului că "legea egalei îndreptăţiri", 
prinzând rădăcini ,  a_ început deja  să-şi 
culeagă roadele. 

Cu toate acestea, pentru Şaguna un adevăr 
rămânea neclintit din evidenţa lui, principala 
cauză a unei eventuale pieiri a neamului în 
această parte de pământ românesc, ca şi în 
întreaga Transilvanie, nu putea fi decât de 
ordin spiritual, care presupune slăbirea şi apoi, 
destrămarea legii româneşti. Căci în această 
lege se cuprinde îngemănarea credinţei orto
doxe cu neamul şi limba lui, adică tocmai acele 
bunuri de mult preţ, piesele unei comori divine, 
pe care le atacă, în fond, instalarea dualismului 
austro-maghiar, prin dispoziţiile sale legale. 
Supremă a fost şi rămâne Legea românească. 
Această lege este un sân purtător al tuturor 
darurilor pe care Dumnezeu ni le conferă după 
a Sa voie, potrivit unui plan divin şi chemării ce 
ne este încredinţată. Fără a ne afla în slujba 
vocaţiei şi destinului în care suntem angajati în 
istorie, suntem expuşi tuturor vrăjmăşiilor 
lumii. Toată lectia pe care a contat Şaguna. 

Împotrivirea la acţiunea de deznaţion
alizare prin revigorarea tradiţiilor populare şi 
promovarea culturii naţionule 

Dacă Hiserica şi Credinţa, Şcoala şi Limha 
Română, Legea si drepturile la existenta pe 
piimfmtul  străbun au fost "instilll!iile " prin care 
mitropolitul AnJrei Şnguna a ştiut să promo
veze valorile eterne ale neamuluL nu mai puţin 

s-a preocupat de revigorarca culturii poporului 
român, e adevărat în altă ordine a lucrurilor, în 
care l;ii prin care toate aceste valori îşi află 
modurile lor concrete de afirmare. Câtă vreme 
conştiinţa unui neam atârnă de păstrarea unui 
ethos ancestral, ceea ce presupune continua lui 
edificare în datinile şi obiceiurile străbunilor şi 
totodată susţinerea unei confruntări a acestora 
cu spiritul vremii, este firesc să fie implicată şi 
cultura drept o armă de luptă împotriva dez
naţionalizării. Nu a observat oare ierarhul, cu 
ocazia unor sfinţiri de biserici în "Secuime", că 
o seamă dintre credincioşii prezenţi la slujbe, 
aproape că îşi uitaseră limba strămoşească, dar 
nu-şi pierduseră încă portul şi astfel au rămas 
ataşaţi de legea strămoşească? Cu alte cuvin
te, portul românesc însuşi a putut să fie un 
mijloc de susţinere şi de transmitere a cred
inţei străbunei7. 

Există valori care susţin existenta neamului, 
precum şi veşnicia lui. Este de precizat şi faptul 
că în gândirea marelui Şaguna, valorile au 
finalităţile lor, precum au şi priorităţile lor. De 
exemplu, ierarhul se opune vehement ideii de a 
transforma Biserica într-un simplu instrument 
pentru realizarea unor scopuri pământeşti, 
urmând ca ea să fie înţeleasă drept ocroti
toarea destinului etern al neamului, în sensul în 
care tot ea devine fermentul care dospeşte prin 
puterile lui spirituale, aluatul existenţei naţio
nale. Mai precis şi mai profund, se cuvine să 
constatăm că însăşi cultura, vorbind despre o 
cultură autentică, se inspiră din spiritualitatea 
creştină a neamului, întrucât este traducerea ei 
fidelă, precum şi mijlocul prin care aceasta se 
afirmă în istorie. 

Aflându-ne în slujba acestui destin naţional 
ca şi a promovării idealurilor acestuia, cultura 
se cuvine să-şi verifice şi să-şi consolideze cele 
două funcţii ale ei, de păstrătoare a datinilor şi 
obiceiurilor ancestrale, pe de-o parte, care îi 
susţin poporului afirmarea drepturilor lui la 
existentă, iar pe de altă parte, de a edifica în el 
însuşi acelaşi popor, făcându-1 în măsură să 
răspundă de pe poziţii proprii imperativelor 
vremii, rezultate din evoluţia înregistrată de 
societate. În continuare, constatăm că pentru 
Mitropolitul Şaguna afirmarea neamului pe o 
anumită linie cul turală ajunge sit fie şi ca n pre
ocupare majoră, văzând în cultură un mijloc 
eficient de frânare a actiu n ilor de dezna ţ io
nalizare, alăt uri de inlervcntiile spirilualc pro
priu-zise. Î n ideea aceasta va înfi inţa, in 1R6 1 ,  
'/tsociu{ia Transih·ăneanâ pentm /Jiteratum 

R!?!mîrui �i Cufwm /'upomlui ffumân " .  nvfiHtl 
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încă Je la inaugurarea acestui proiect ţinta de a 
realiza un program amplu de culturalizare 
specifică a românilor dreptmăritori din Ardeal. 
Precum se ştie, în secolul al XVII-lea, asupra 
neamului s-a dezlănţuit ofensiva romano
catolică, direcţionată de către Curtea imperială 
de la Viena. Astfel, s-a încercat şi s-a reuşit 
atragerea multor români, mai ales din scaunul 
Odorhei şi Ciuc, spre catolicism, prin Biserica 
greco-catolică, dar totodată şi printr-o acţiune 
de culturalizarc de ordin iluminist. Este vorba 
despre ofensiva care mai urmărea şi ruperea 
legăturilor de credinţă şi de sânge cu fraţii 
aşezaţi pc vcrsantul răsăritean al aceloraşi 
Munţi Carpaţii Răsăriteni. Prin organizarea şi 
executarea programului ei, ':4stra" realizează 
un lucru de cea mai mare însemnătate pentru 
neam din vremea aceea: face să se întâlnească 
fraţii ortodocşi români de pe cele două ver
sante, regăsindu-se într-un cuget şi o simţire, 
adică în unul şi acelaşi destin românesc. Prin 
schimburile tradiţional-culturale şi împărtăşin
du-şi unii altora ideile şi idealurile prin care 
s-au menţinut în istorie, fraţii de-un sânge şi 
de-o lege întrezăresc Ziua Marii Uniri. 

Înfiinţarea asociaţiei culturale ASTRA şi 
extinderea activităţii ei în zona arcului 
intracarpatic a fost, într-adevăr, întruchiparea 
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unei viziuni profetice a mitropolitului Andrei 
Saguna, unul dintre semnele biruinţei neamu
lui, odată cu ele, un nivel de cultură diminuat 
şi-au pierdut virulenţa. Astfel, în cadrul acelei 
"asocia(iuni " din "secuime ", s-au constituit încă 
în 1861 primele centre culturale (Valea Mare, 
Covasna, Bretcu, Întorsura Buzăului etc.) sub 
înţeleapta conducere a celui de-al doilea pro
topop al Braşovului, Ioan Petric, însărcinat cu 
această misiune de către mitropolitul Şaguna 
însuşi, făcând să funcţioneze într-un singur 
despărţământ cele două judeţe, Braşovul şi 
Trciscaunele. "Prin grija cercurilor culturale 
ASTRA, în localită(ile româneşti plimeau cărţi si 
publicatii, iar grupe de conferenţiali răspândeau 
peste tot <<cuvântul lui Dumnezeu», lumina 
ştiinţei. .. , inspirând curaj si putere de rezistenţă 
pentru viitorul strălucit ce se apropia " III. Putea să 
fie conceput un zid de apărare mai puternic, 
care să stăvilească acţiunea nefastă de dez
naţionalizare a românilor, decât cel ridicat de 
mintea luminată şi sufletul înaripat al mitropo
litului Andrei Şaguna? 

Omagiul pe care-I aducem nemuritorului 
mitropolit al Transilvaniei, Andrei Şaguna, la 
130 de ani de la adormire, nu poate fi decât 
integral. 
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Abstract 
Andrei Şaguna Bishop in Defending the Existenxe of the Romania o People 
in Transylvania, in General, and in the lntra-Charpatian Arch, in Special 

Thc study approachcs the problcms of thc major rolc that Bishop Andrei Saguna had in prcscrving and affirming the con
fcssional, linguistic, cultural and ethnical idcntity of thc Romanians in Transylvania. Thcrc arc pointcd out his achievcmcnts 
in: strcngthcning the Orthodox Church seen as "Romanian Law··, sctting out the "Telegraful Român"' publication, organiz
ing thc Romanian confessional schools, sctting out thc ASTRA Cultural Association, etc. It is apprcciatcd that the holly spir
it itself gave to the great bishop of our Church onc of thc higgest missions from thc history of romanian nation, and that is 
to stop the proccss of dcnationalisation of thc Romanian pcopk in Ardeal and to prcparc in this way the celcbration of the 
Grcat Unification in 1918. 
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Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Petric ( + 1903-2003) 

Dacă ne-am fi permis ignorarea unor 
obişnuinţe consacrate, titlul lucrării de faţă ar 
fi fost asemenea celor de pe cărţi manuscrise 
sau tipărite în evul mediu: 

CUVINTE ADEVĂRATE DESPRE 
MULTMERITATUL IOAN PETRIC, 

PROTOPOP A TREI TRACTURI ORTO
DOXE ARDELENE ÎN ANI DE RĂSCRU
CE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC, 

PE CARE-L PUTEM CINSTI DOAR 
PRIN CUNOAŞTEREA FAPTELOR SALE, 

LA ÎMPLINIREA UNUI SECOL DE 
CÂND A FOST DAT PĂMÂNTULUI 

Cu titlu de contribuţie la una dintre 
viitoarele istorii despre oamenii care şi-au de
dicat viata existenţei şi devenirii semenilor, din 
coroborarea /însumarea/ valorificarea cărora 
trebuie rescrise numeroase pagini din istoria 
cea mare a românilor, propunem un text unde, 
în primul rând, vom semnala informaţii noi 
despre subiectul nostru, păstrate în câteva 
surse deja consacrate. Vom sugera apoi câteva 
conexiuni inedite între fapte, aparent bine 
cunoscute, capabile să reconstituie detalii din 
existenţa unui anume grup, să contribuie la 
completarea t unui tablou mai exact al secven
telor relevante pentru spaţiul şi timpul vizat. 

Preocuparea noastră pentru procesul de 
formare a diverselor tipuri socio-ocupationale 
postpaşoptiste, cu deosebire a intelectualităţii 
româneşti transilvane, aceasta deja manifestă, 
ne-a stimulat şi ne-a ajutat în prezentul demers. 
Interesul pentru acest subiect a fost provocat şi 
de concluziile care ni s-au impus Ia capătul 
unor ample cercetări arhivistice privind organi
zarea şi functionarea structurilor locale ale 
Bisericii Ortodoxe Române din Ardealul celei 
de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. 
Raportându-le la anvergura evenimentelor 
timpului, exceptând pe liderii consacraţi de 
istoriile �venimcnt iale, nm apreciat ca perso
n a l i t :i t i  cu adcv:iral remarcabile doar pe câteva 
dintre cele in t fl l n ill: aici. Chiar Jintrc ele. unele 
( pren multe) au fost - cel putin - ocol itL' în toate 
nhorJările la  care obligă cHnoaşlcrc.a compo
nentelor escntiale ale rcalittitilnr româncst i .  
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Nevoia de a "lumina" existenta particular-pro
fesională şi social-naţională a unor personaje 
semnificative s-a dovedit grevată adeseori de 
cenzura sau auto/cenzura politică, dar şi cultu
ral-individuală. Adeseori ne-a lipsit exerciţiul 
modern de a ne reprezenta acţiunile lor (cel 
puţin) asociate unor importante, fie şi nespec
taculoase, evenimente. 

Una dintre personalităţile remarcabile, care 
corespunde tuturor rigorilor pentru a fi repusă 
în discuţie şi apreciată cum se cuvine, este Ioan 
Petric, asupra activităţii căruia ne-am oprit şi 
până acum, dacă nu îndelung, cel puţin în două 
ipostaze, în care a fost net superior mult mai des 
pomenitilor săi contemporani. Este vorba 
despre lucrări desfăşurate în funcţia de pro
topop într-un mediu extrem de neprielnic, plin 
de piedici şi "alunecos", în care a înregistrat, 
totuşi, nesperate rezultate pozitive, imediate sau 
cu efecte pe termen lung. Fără nici o îndoială, el 
este un tip reprezentativ, exemplar, pentru cei 
pe care - fără a fi un grup compact - i-a ilustrat. 

Afirmaţiile acestea nu sunt un gen de elogii 
conjuncturale ( centenare) explicabile; tratarea 
de mai jos, precum şi documentele invocate vor 
dovedi acest lucru. Întâi, pentru că - preocupaţi 
de credibilitatea afirmatiilor lansate şi, nu în 
ultimul rând, de echilibrul dintre aprecieri dic
tate de simţăminte şi adevărul conţinut în fapte 
- nu-l socotim pe Ioan Pctric un personaj din 
"galeria celebrităţilor naţionale"; el nu a fost un 
Andrei Şaguna sau George Bariţiu şi nu poate 
fi invocat "la concurenţă" cu aceştia nici măcar 
într-un moment comemorativ. 

Dar, într-un astfel de moment, şi nu numai, 
pot fi puse în discuţie întrebări de tipul: ce rol au 
avut în evoluţia societăţii româneşti transilvane 
"personajele de nivelul doi", cum trebuie socotit 
subiectul rândurilor de fată, într-o structură cu 
4-5 niveluri2, cât de necesare (indispensabile) au 
fost ele pentru punerea în practică a pro
gramelor celor mai activi şi importanţi lideri 
români, cum si-ar fi putut desăvârşi aceştia (dacă ar fi put u l, �i în ce măsură ? ! )  fără spriji
nul lor propriile proiecte majore. dacii l ipsa unor 
astfel de personaje intermediare, intre vârful �i 
baza sociclă(i i ,  nu ar fi zădărnicit cele mai ge
neroase i(k i etc. ·) 

-- ----------·· --------
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ANA GRAMA 

Ioan Petric 

În cazul lui Ioan Petric, personal, am fost 
frapată de calitatea numeroaselor sale între
prinderi ca protopop, de demnitatea "omenes
cului oarecare" din viaţa sa, de însuşirile indi
viduale puse în evidenţă de-a lungul anilor: 
puterea de muncă, tenacitatea, tactul în culti
varea relaţiilor cu parohii sieşi subordonaţi şi 
cu autorităţile, naturaleţea încrederii nestră
mutate în adevărul ideilor pe care le slujea şi al 
obiectivelor ce trebuiau îndeplinite întru 
"crescerea naţiei", toate acestea subsumate unei 
existente dintre cele mai fireşti, cuminti şi 
responsabile. 

Să reamintim aici - pentru a-i dovedi tactul 
sus invocat - circulara unde-şi mustră subor
donaţii care, plângându-se de asuprirea lingvis
tică a conaţionalilor, ei înşişi nu aveau compor
tamentul firesc de a vorbi limba română . . .  în 
propria casă. Indignarea sa, temeinic motivată 
după "vizitaţiunea " (anunţată) din acest 
perimetru (tractul Trei Scaune), care, de altfel, 
îi era foarte bine cunoscut, indignare justificată 
şi bine explicitată, putea avea tocmai efectul 
invers, acela de a-i îndepărta de matca lor pe 
"cei aspru certaţi". "Protopopul-psiholog" simţea 
că e nevoie de o altă cale - o  şi găseşte - pentru 
a-şi optimiza mesajul, şi se concentrează asupra 
formei în care îşi prezintă constatările de fond, 
care, de altfel, rămân revoltate şi revoltătoare. 
Astfel, el îşi dublează tonul vehement cu pro
punerea unor soluţii concrete, capabile să 
împace aspiraţiile româneşti şi starea de fapt 
din zonă, cum vom vedea mai jos. Chiar şi tex
tul său împotriva băutorilor de rachiu, altfel 
total dezaprobator, pare pe alocuri împă
ciuitor. Dar el doar "îmblânzeşte" blestemele şi 
îngrozitoarele pedepse apocaliptice care apar 
adesea în astfel de publicatii, în stare să-I sperie 
pe un beţiv şi să-I îndepărteze definitiv de o 
potenţială recuperare, ceea ce, în lumea reală 
nu era solutia dorită şi care, în nici un caz nu se 
înscria în programul sustinut. 

O remarcabilă performanţă a sa, pregnant 
vizibilă în documentele publicate deja, se 
referă la crearea celor mai bogate, inteligente, 
corecte , stăruitoare şi numeroase inventare de 
bunuri ale bisericilor din parohiilc prolopopi
atclor �.:onduse de el ( 1 H54- l R73)3. Dovezi ale 
unei gândiri hine organizate, pe care o poscJa 
prin natur� S<t , prin educn tic :;:i prin sentiment ul 
imanent al rcsponsul"lilitătii, ele s-au doveJit 
factori eficienţi în revelarca si constientizarea 
valorii practice a "averilor", clar si a Jocumcn-
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tclor, cultivfmd si respectarea măsurilor şagu
niene pentru ordonarea vietii administrative. 
Astăzi, pc lângă valoroase instrumente nece
sare revendicării şi prezervării bunurilor, sunt 
surse importante în cercetarea istorica-socială, 
inclusiv a statutului material şi a caracterului 
oamenilor epocii, cel putin ca "bcnefactori". 

Momentul numirii lui Ioan Petric ca pro
topop al Hidvegului ne-a oferit posibilitatea de 
a stărui (în anii anteriori) şi asupra unor infor
maţii documentare convingătoare despre 
modul de viaţă din mediul său oficial-eclezias
tic, al unor tipuri de lideri modeşti şi al comu
nităţilor locale cu un specific bine conturat, 
pline de semnificatii pentru mentalitatea 
epocii - de exemplu, pentru ideea de 
democraţie într-un for electoral condus chiar 
de el şi în care era interesat în cea mai mare 
măsură4, atunci fiind ales administrator al 
celui de-al treilea protopopiat. 

Intervenţi<i de faţă, segmentând o viaţă toc
mai pentru a proiecta mai vizibil imaginea inte
grală a unei personalităţi, rememorând, rcin
terpretând sau oferind informaţii noi, are va
loare de omagiu. Alte documente apoi vor 
completa o tematică mult dezvoltată, sub sem
nul unei provocări pentru restituirea "dinasti
ilor" specifice de intelectuali transilvani sau a 
portretelor pentru o pasionantă (pentru noi) 
tipologie socio-ocupaţională de români post
paşoptişti. Nu avem nici o îndoială că astfel 
vom înţelege ce s-a petrecut cu adevărat în 
satele şi oraşele transilvane, de ce şi în ce 
condiţii au participat românii Ia acte conver
gente cu manifestări de incontestabilă dimensi
une europeană, cum au contribuit la pregătirea 
făuritorilor Marii Uniri, în spiritul, ideologia şi 
în cadrul restructurărilor politice ale spatiului 
mondial, cu deosebire ale Europei. 

Documentele folosite de noi provin, în 
principal, din două surse : Arhiva curentă a 
Mitropoliei Ardealului5 şi Arhiva Muzeului 
Prime i  Şcoli Româneşti din Şcheii 
Braşovului. Deşi numeroase, unele cunos
cute, suntem îndreptăţiţi să afirmăm că ele 
au rămas în stadiul de enunţuri, referinţe 
interesante, compatibile cu o plăcută lectură. 
n icidecum valorificate. Dovad a  este aceea că, 
de-a l u ngul unor deceni i  care şi-au recuperat 
multe d in tre pt:rsonalitătilc ce le-au cont urHt 
t răsăturile esenţ iale, Ioan Pelric a continuat 
s:'i fie u n  nume "prifltre altele ", far:! a-şi fi 
câş t igat pană at:um locul meri t a t  in galeria 
oamen ilor de necont estată c fidentă ai se
col u l u i  î n  ca re societatea rom âncas�.::i transîl-
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vană a cunoscut dezvoltarea cea mai spec
taculoasă. 

Am pornit în cercetarea noastră de la docu
mente administrative bisericeşti, cu pronunţat 
caracter oficial, dar marcate de indubitabile 
particularităţi individuale ale protopopului şi 
ale mediului său de viaţă si de activitate. În 
chipul cel mai fericit s-a adăugat acestora textul 
cu amintirile de octogcnar ale însuşi personaju
lui studiat si acum6 comemorat, despre a cărui 
existenţă ştiam deja din anul 19807 , precum si 
alte documente din acelaşi fond, cu deosebire 
scrisori de familie, donate muzeului braşovean 
de urmaşi ai protopopului ''pentru a fi folosite 
cândm". Ele sunt interesante, fire�te, în primul 
rând, prin "ceea ce ne spun". 

Autobiografia însă, fiind scrisă "în cel de-al 
86-/ea an al vieţii", reflectă în chip impresio
nant şi devenirea autorului, amneziile si succe
sele neuitate, dăruirea şi credinţa sa în putinta 
de a lupta, ceea ce a şi făcut, pentru "mai binele 
neamului". Documentarul său prezintă cazuri 
obiective, limpezi sau viciate prin trecerea tim
pului. Si este mai mult decât atât: se adresează 
afectului şi mmţu deopotrivă, logici i ,  
cunoştinţelor anterioare, lărgeşte aria de 
interes, trimite la nuanţe care altfel pot scăpa 
uşor chiar şi unei observaţii avizate. Lansează şi 
detalii noi, unele inexacte (în mod explicabil), 
dar poartă amprenta dramatismului "memoriei 
subiective" şi rămâne cea mai elocventă sursă 
pentru revelarea "esenţialului" nerostit, ori 
chiar mai presus de cel mărturisit, selectat după 
criterii doar bănuite de noi azi. Prezentate rela
xat, ne �i întrebăm dacă ele fuseseră uitate sau 
"lăsate în adormire" anume pentru mai târziu? 
Printr-o lectură "activă" am simţit în ele o ade
vărată reflexie a realităţii si apăsarea unor 
"nerecunoştinte" pe care Ioan Petric, conştient 
de toate, le-a purtat cu sine în timp. 

Căci, ce altceva face aici, prin enumerarea 
bisericilor şi a celorlalte edificii realizate pe 
vremea păstoririi sale protopopeşti, decât şi o 
târzie rememorare (acuzatoare?)? Câţi dintre 
cei ce s-au ocupat de acest subiect, în vremea sa 
şi chiar în zilele noastre, nu au "uitat"/nu "uită" 
mereu să menţioneze strădania sa, tocmai cu 
prilejul numeroaselor aniversări, evocări etc. 
ale acestor edificii? E drept că ele s-au realizat 
într-o epocă dominată de politica majoră (şi de 
detaliu) în special a Episcopului Andrei 
Şaguna.  Dar, !oan Petric, m�rcu uitat u l  pro
topop, a fosl cel ce s-a risipit în cele mai  traca
san lc,  rnigăloasc �i neplfn.:ute actiuni ,  t rii.indu-şi 

via t a  îu contact din:cl si dureros de concret cu 

Îndatoraţi fa o comemorare. Ioan Petric (1903-2003) 
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greutăţile ivite în calea împlinirilor demne de  o 
perpetuă amintire. Am dat doar un exemplu, 
din prea multe altele. Chiar mai grav şi mai 
semnificativ mi s-a părut când am constatat că, 
într-o numită "monografie" a satului Vâlcele, 
cu tentă de cercetare "contemporană" a unor 
realităţi locale, nici nu se specifică existenţa 
acolo, cândva, a sediului unuia dintre cele mai 
active protopopiate româneşti ortodoxe şi 
prezenţa unuia dintre cei mai eficienţi pro
topopi - Ioan Moga, rudă prin alianţă cu Ioan 
Petric, si el un mogaian bine plasat în echipa 
saguniană, e drept, o carenţă tot mai convingă
tor înlăturată în zilele noastre. 

Numeroasele confirmări ale unor împliniri 
reale, declarate şi reconfirma te, fie şi implicite, 
care nu i-au fost întru totul refuzate - sunt şi ele 
conştientizate de Ioan Petric. Fotografia sa de 
la maturitate este o dovadă a atitudinii omului 
cu sentimentul imanent al  unor realizări de 
necontestat, de care nu se îndoia că-i aparţin. 
Dar aceasta nu poate denatura, cel puţin în 
atenta noastră lectură, fondul principal de 
trăiri păstrate în subconştient, până la 
devoalarea lor în aceste memorii, dar redate la 
o "temperatură aproape rece", ca proiecţie a 
senectuţii , a renunţărilor sau a depăşirii 
deşertăciunilor, când toate se dovedesc 
deşertăciuni! 

Nu putem şti câte din frustrările sale rema
nente, şi nemărturisite nici acum, mai ales pen
tru că beneficiau de aparenţa unor fapte de 
mult depăşite, or fi rămas nerostite chiar şi faţă 
de membrii familiei, de-a lungul deceniilor pe 
care le-a trăit (multe "cât un secol"). Scrisorile 
de familie pe care le-am citit ne fac să credem 
că ele nici nu trebuiau să se întruchipeze în 
cuvinte pentru a fi înţelese de cei ce-i erau 
aproape. Când le-a încredinţat hârtiei, a făcut
o ca şi când nici n-ar fi existat, "pierdute" prin
tre rânduri şi printre diverse alte fapte, 
descoperite doar de cei ce ştiau/ştiu mai mult 
decât se spunea/se spune. Chiar şi gestul de "a 
da samă " în acest mod, îl face la un moment 
anume - cel al bilanţului ! - în primul an al 
noului secol ( 1901 ) ,  şi cu destinaţie specială, 
pentru urmaşii directi, exemplarul pe care-I 
cunoaştem fiind adresat nepotului sau ':4uref 
Popescu, doctorand in drepturi ". Totuşi, 
începutul manuscrisului are valoarea unui pro
gram intelectual-patriotic: "Eu cred că este o 
datorie moralli, ca fiecare om să-şi fac ii o dare de 

.w�amă de fapteh� sah• În viaţă, lasând postaitritii 
o urmă dt>spre e.1·istenţu su În /unu' ". 
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În acest context transilvan postpasoptist, re
susţinem nevoia clarificărilor ce trebuie să 
pună în termeni ştiinţifici relaţia dintre memo
ria personală şi istorie, raportul acestora cu 
ceea ce se reţine, de ce, când şi mai ales cum. 
Noi contăm pe faptul obiectiv că, prezentate ca 
nişte surse a căror neutralitate ne-o garantează 
atât trecerea timpului, cât şi caracterul admi
nistrativ al unora, puse unele lângă altele sau 
faţă-o faţă, documentele noastre variate, dar şi 
numeroase pot contura la alte dimensiuni 
"întîmplări" aparent oarecare, esentiale însă 
pentru cunoaşterea unui/acestui personaj -
model, stimul şi posibil etalon în mediul pe 
care l-a cultivat. 

Nu este un secret pentru cercetătorii 
arhivelor că ''Autobiografii" se realizau cu 
prilejul oricărei cereri de "punere în funcţie " şi 
numeroase astfel de documente se mai 
păstrează în diferite fonduri. Cele mai ample 
prezentări ale biografiei lui Ioan Petric, cunos
cute nouă până acum - chiar şi după lectura 
atentă a "Biografiei" din anul 1901  -, se află în 
dosarele constituite pentru numire.f! sa ca pro
topop, mai ales cele pentru primul protopopiat 
care i-a fost încredinţat, "al doilea al Braşovu
lui". Următoarele sunt mai sumare pentru că 
ele le-ar fi repetat, în acelaşi for, pe cele ante
rioare. Nu de mică importanţă pentru docu
mentarea noastră s-au dovedit reportajul prile
juit de retragerea sa din funcţie (1902) şi, după 
foarte putin timp, necrologul său şi cele ale 
altor membri ai familiei!! . De fapt, toate docu
mentele, fie şi cele cu caracter strict profesio
nal, sunt "mărturii de viaţă" socială şi perso
nală a celui ce le-a alcătuit dar şi a altora, 
dovezi despre împrejurările pe care "le-a petre
cut" şi pentru cei cu care a fost în relaţii 
(diverse): duşmani, prieteni, persoane oare
care, toate constituindu-se în surse fundamen
tale pentru reliefarea existenţei complexe a 
unui om referenţial pentru statutul său, a lui 
Ioan Petric. Aici, în acest context, el rămâne 
subiect unic, noi putându-ne reproşa doar 
nedreptăţirea sa prin lipsa mijloacelor de a-1 
prezenta în întreaga sa configuraţie. 

Biserica din Râşnov 

IOAN I'ETRIC s-a născut în anul lK 1 o, la 
Râsnov, ca fiu al paroh ului Jocului (tnt ) Ioan 
Pctric, untle a urmat si primii ani de scoa lă,  
C\mLinuati-1 la 'lbhanul Vechi si scoalclc nor
male din Bra�ov. La cererea t a til l u i  să u. 

Nicolae Baiul, fiul fostul u i  protopop Hra t u  din 

X2 

Zărneşti şi fost "amploaiat '' la Tezaurariatul din 
Sibiu, 1-a dus Ia Blaj împreună cu Nicolae si 
Ioan Baiul "unde se afla În retorică Ioan Bran de 
Lemeny" şi a urmat un an la "şcoala e/emen
tarii ". La îndemnul expres al Episcopului Vasile 
Moga, prieten al tatălui său, acesta îl aduce Ia 
gimnaziul romana-catolic din Sibiu, timp în 
care episcopul "1-a ţinut la sine (s.n.) până la ter
minarea studiilor gimnaziale ". Din anul 1 834 a 
urmat studii filosofice si juridice la Cluj. După 
moartea tatălui său, tocmai pentru a-l înlocui 
pc acesta, a fost invitat de Vasile Moga să se 
îndrepte spre cariera preoţească si a devenit 
teolog. Doar că pentru acest post va fi hirotonit 
fratele său, Radu "Rudolf' Petric. De ce? 
Pentru că lui i se deschiseseră cu totul alte per
spective: tocmai făcuse cunoştinţă cu o 
strănepoată a episcopului, fiica "comersantu
lui"  G. Oniţiu din Sebeş-Alba. Mereu preocu
pat (prea mult ! ?) de soarta rudelor sale, epis
copul şi familia sa, apreciindu-i sincer şi intere
sat calităţile, i-a "oferit de ţie (pc strănepoata 
episcopului n.n.), dacă me m alege poporul din 
Braşovul vechiu (s.n.� de unde promovase pro
topop Petm Glzerman la Biserica Sf Nicolae din 
Scheiu ", scrie la 86 ani Ioan Petric. 
Mărturisirea lui de la bătrâneţe, şi avem motive 
să credem că o făcuse cu naturaleţe întotdeau
na, referitoare la condiţia care i s-a pus pentru 
a i "se da fata lui G. Oniţiu", este (aproape) 
compromiţătoare pentru zilele noastre. Pentru 
politica naţional-socială a acelor ani nu era, era 
chiar un comandament naţional, motiv sufi
cient ca ea să apară în mărturisirea bătrânului 
protopop cu atâta sinceritate. S-a înscris Ia con
curs, a fost acceptat de ''popor", iar în 1 7  iulie 
1 838 a fost "hirotonit cu singlzelie " (nr. 354) 
pentru parohia "Braşov, Bolgarseg-Suburbiul de 
Jos", ca în 10 noiembrie 1840 să fie sfinţit 
duhovnic. Dacă acestea au fost împrejurările 
din viaţă personală, ele sunt aduse la un alt 
nivel în istoria lui George Bariţiu: "Popasu, 
Petric si a�: Ioan de Lemeni erau trei profesori 
chemaţi si asezati acolo (la Braşov n.n.) de la 
Blaj (de Vasile Moga, n.n)" ca reprezentanţi ai 
"inteliglzentei superioare române"9 . 

La cftteva zile după ce ajunsese la Braşov a 
murit protopopul lgnatie Carabet !ii, în urma 
schimbărilor ce s-au produs a t unci, va ajunge, 
dupii abia un an. la Hiserica "Sfântul Nicolae", 
u nde a preot it între ani i  1KW- I Y02 (el ::.puuc 
190 1 ). În  cond i l i i lc în care rom�mii din Sch�'ii 
Hra!)ovului, C61� i i nd un moJcl săsesc 11clasic: " 
mai agresiv la Sihiu, cu efecte antiromftncsti 
îndduugatc  - impuscsc ri"t pfină acum restricţii 
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la ocuparea unor posturi importante pentru 
"nescheieni", relaţia sa cu episcopul şi negus
torii din Sebeş-Sibiu-Schei a făcut posibilă elu
darea acestui "obicei" local. În anul 1841 sem
nează ca "paroh şi catehet " IO, în anul 1 844 
devine protopresbitcr onorar, protopop c 
numit şi la vremea revoluţiei paşoptiste, titlu pc 
care Andrei Şaguna nu da semne a-1 fi recunos
cut vreodată, dar pc care nici nu 1-a negat în 
mod expres. În ianuarie 1 850 autentifică acte în 
calitate de ':4dministrator J-iului protopopiat al 
BraşOI'tdui "l l , Pc coperta cărţii la care colabo
rează în anul 1854, nominalizându-şi funcţiile 
care-i însoţesc numele de prim coautor, îl 
regăsim ca "Ioan Petric, paroh şi 1 :  protopop de 
legea răsăriteană ". Î n  anul 1857 este ales/numit 
protopop al tractului II al Braşovului, ulterior 
şi al Trei  Scaunclor ( 1861 )  şi al Hidvegului 
( 1868), pentru diverse perioade. 

S-a pensionat "în onontri" la 9 decembrie 
1 902, când i-au fost nominalizate numeroase 
calităţi legate de activitatea sa la Asociaţiune 
(donator a 100 fl. şi altele), de creator de burse 
şi fundaţii pentru şcolari etc., sau de donator de 
cărţi pentru Conferinţele preoţeşti (învăţă
toreşti) -216 volume legate în piele şi 504 
broşuri, donaţie pe care însuşi o descrie ca pe o 
mare realizare, păstrată şi acum în fondurile 
Muzeului Şcolii Româneşti din Şchei l2 . La 
moartea sa - 3 ianuarie 1903 - în necrolog se 
face o sinteză impresionantă: 64 ani paroh şi 44 
ani protopresbiter. Trăise 87 ani ! În perioada 
interbelică, o stradă din Braşov, de lângă zidul 
Cimitirului, se numea "st1: Protopop Ioan 
Petric "1J .  

Începuturi braşovene; Ioan Petric şi şcolile 
româneşti. 

În lunga sa existenţă braşovcană, îl găsim pe 
Ioan Pctric implicat în întâmplări oarecare, dar 
şi în miezul unor evenimente importante pc 
care le trăia societatea românească atunci, 
acolo. Înşiruirea unora nu-şi propune să 
supradimensionezc aceste fapte, dar însumarea 
lor poate întregi contururile unei vieti petre
cută întotdeauna în miezul a ceea ce era cu 
adevărat esenţial. Explicitarea unor activităţi 
aparent cunoscute, bine prezentate în contextul 
în care s-au desfăşurat, urmează să fie ele
mente provocatoare pen l n •  dL:sch idcrea u nor 
noi perspect ive, favorabile intelegerii rea l i 
tăţilor t i mpului,  al personajelor creatoare d e  
Gvc n i mcnlc, a l  tabl o u l u i  "rotund" p c  care n e  ş i  
propunem s;i-1 avans;i rn .  Bene ficiem s i  d e  com-
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plctările pe care ni le oferă memoria unui om 
care a fost nu doar "însuşi faţă" la cele ce s-au 
petrecut, ci şi "parte", şi după cum uşor se 
poate observa, a simţit "uitarea" aşternută 
peste faptele sale mai puţin spectaculoase, dar 
de neînlocuit. De exemplu, din momentele 
creării Gimnaziului, sunt mereu invocate 
secvenţele majore, epatante, de domeniul con
fruntărilor naţional-politice, iar acestea I-au 
favorizat pe Ioan Popazul4• La rândul său, Ioan 
Petric a avut un loc demn de reţinut în înfăp
tuirea acestui edificiu naţional, mai ales şi pe 
palierul faptelor concrete, chiar dacă aparent 
minore, indispensabile. 

În vremea mogăiană 

În condiţiile în care documentele conzisto
riale sibiene dinainte de martie 1849 au fost 
arse de către generalul Bem, în stradă, în fa�a 
sediului episcopesc românesc de la Sibiu, pen
tru cercetătorii arhivelor sibiene Ioan Petric 
apare "printre ceilalţi", în activităţi 
"braşovene" pentru care nu era "cap de afiş". 
Din ipostaza pc care ne-o oferă stadiul actual al 
cercetărilor istoriei sud-estului transilvan, me
rită să ne oprim asupra unora dintre acestea. 
Ne interesează implicarea sa în problemele 
şcolare, cu deosebire în magistrala şi multdis
cutata realizare a braşovenilor, când au creat 
acel prim gimnaziu românesc aici, episoade 
din care istoriile de circulaţie - tributare unei 
păgubitoare memorii şaguniene exclusiviste -
I-au ocolit până în zilele noastre, cum sugeram 
mai sus. Relaţia sa de familie cu mogăianii i-o 
fi folosit până în anul 1850, dar 1-a şi dezavan
tajat ulterior, în mod nejustificat şi nu din con
tactul direct cu noul episcop, mogăianii tineri 
cu merite reale devenind colaboratori de bază 
ai lui Andrei Şaguna şi Ioan Petric se regăseşte 
printre aceştia. 

Pentru început, ni s-a părut interesant să 
observăm dacă în acest adevărat război-specta
col din jurul gimnaziului braşovean, cu o miză 
excepţională de la începuturile proiectelor ce-l 
aveau în vedere, se produc schimbări, pe fon
dul venirii celor doi trimişi ai lui Vasile Moga, 
când însăşi repartizarea lor aici era rezultatul 
unei stări mult mai complexe decât . . .  numirea 
u nor Lineri preoţi la bătrânclc bist�rici ortodoxe 
din si mai vechea (�i complicatii) comunitate 
ort odoxă brasovcană.  Ne-am aplecat asu pra a 
dou{t scrisori sim i la rL: :  prima d in anul  1 X3tl �i a 
doua din anul  1 H::IX. Cea de-a doua csle redac-
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ANA GRAMA 

tată aproape concomitent cu venirea la Braşov 
a tinerilor "intelighen(i ". 

Ca bază de plecare a scrisorii din anul 1838 
era cea din anul 1834, din care se preia (apro
ximativ) acelaşi text, reluându-se solide argu
mente, şi chiar expresii, anterioare. Doar că 
acum se înregistrează şi nişte modificări. 
Unele ţin de modul în care se reconstruieşte 
exprimarea insistenţei şi persuasiunii din 
demonstraţia desfăşurată, de extensia sa ori de 
stil şi redactare (completarea argumentelor, 
sistematizarea lor etc.). Dar, cel putin două 
chestiuni ies din rutina scripturistică de până 
acum, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că 
noua generaţie de intelectuali, cei doi 
reprezentanti ai "intelighenţei române", cum i-a 
numit George Bariţiu pe Ioan Popazu şi Ioan 
Petric, au fost un stimul pentru modernizarea 
şi chiar radicalizarea opiniilor şi a modului 
de comunicare, chiar şi al celor ce i-au prece
dat. Stilistic, este vorba despre inserarea unor 
expresii mult uzitate de noua generaţie, în cer
curile "umanistice", "şcolite ", în "poeziile dedi
catorii" etc: "O! ce pagubă mare pentru tine
rimea naţională! O! ce scădere nespusă pentru 
binele de obşte!"l5. 

Cea mai import�ntă - previzibilă şi explica
bilă - schimbare s-a produs când în scrisoarea 
din 24 iulie 1838 s-a renunţat definitiv la vechea 
denumire a viitoarei instituţii de învăţământ, 
cea de "gimnaziu naţional greco-ortodox" (cum 
apare în mod curent în anul 1834). Sub forma 
sus pomenită, denumirea putea fi o precizare a 
confesiunii românilor pentru care se pregătea 
şcoala, dar era şi producătoarea, sau dovada, 
unor stări conflictuale dăunătoare sau, cel 
puţin, echivoce. În documentul din anul 1838 
singurul nume vehiculat a fost cel de "gimna
ziu national greco-român ", când nu se folosea 
prescurtarea cu vechile sau noile "şcoale 
româneşti " sau "Gimnaziul românesc ''16. Cine 
cunoaşte lunga dispută între ortodocşii greci şi 
români din Braşov recepţionează la adevărata 
sa dimensiune această precizare în exprimare. 
Dacă şi în documentul anterior (1834) se pro
nunţase numele de "gimnaziu greco-român ", să 
observăm că de aici lipsea cuvântul "national". 
În anul 1838 prin sin tagma "Gimnaziu national 
greco-român " se includ toti termen i i  care 
puteau revela conţinutul dorit al noii institutii. 

Chiar dacă nccontestatul "in.ftiptuitor "' al 
Gimnaziului (şagunian) a fost şi este receptat si 
astăzi Ioan Popazu, ::;i a fost real izat m u lti  ani 

mai târz iu �i in împrejurări istorico-politicc 
radical  schimbat�:, nu se poate fac�o.· ab�Lractie 

S4 

de faptul că t inerii aduşi de Vasile Moga la 
Braşov au avut efectul pc care hătrânul episcop 
îl şi dorca: reactivarea/activarca gesturilor 
curajoase şi complexe pentru realizarea unor 
programe, în totul pentru propăşirea neamului. 
Dar este indispensabil să subliniem că raco
larea lor nu poate fi separată de manifestările 
politico-revendicative (singulare şi insuficient 
coordonate, dar un posibil început promiţător) 
ale Episcopului Vasile Moga l7, care au culmi
nat cu memoriul din 18 iulie 1837. trimis 
Dietei, citit şi respins în anul 1 838. Va înainta 
un altul în 20 septembrie 1839 si-1 va trimite la 
Curtea din Viena. Memoriile au rămas fără 
efecte, unul chiar fără răspuns, dar sunt un 
simptom incontestabil al unei conştientizări a 
realităţilor vremii, a cărei caracteristică 
regretabilă, chiar stridentă, este -mai pregnantă 
decât respingerea lor- lipsa susţinerii sale tocmai 
din partea protopopilor, ca "inaintestătători" 
locali. De la ei, cei ce funcţionau la acea dată, 
cerea şi aştepta episcopul susţinere. Dar chiar şi 
în revigoratul an 1837 ei nici n-au trimis pro
puneri cu revendicări pentru a fi înaintate dietei 
din 15 aprilie, pe care episcopul li le ceruse în 
mod expres încă din 26 februarie. 

Acestea erau condiţiile concrete în care 
avea nevoie Vasile Moga, Biserica noastră, 
poporul întreg, de tineri capabili să înţeleagă 
nevoile momentului şi să poată răspunde aces
tora. De aceea va trimite chiar el tineri la şcoli 
în străinătate (puţini, din resurse prea mo
deste) în diverse moduri, şi va aduce din stră
inătate pe cei deja şcoliţi, cum a fost şi Ioan 
Petric. 

Urmaşul lui Vasile Moga, Andrei Şaguna, 
pentru a-şi ocupa locul de frunte în toate 
domeniile de activitate bisericească şi naţională 
transilvană, nu arc nevoie de "amnezii" faţă de 
realizările, sau măcar de bunele intenţii ale 
înaintaşului său. Strădaniile mogăiane se vor 
regăsi, unele se vor împlini, în timpul lui 
Andrei Şaguna, când însă şi condiţiile socio
politice, apoi şi economice, deveniseră mai 
favorabile. În plus, noul episcop, la început şi 
tânăr, dispunând şi de un potenţial personal 
mult superior, stia să cultive aceste noi stări. 
Din mai mu lte cazuri particulare, inclusiv al lui 
I oan Petric, acrcuitan:a ideii că Andrei Şaguna 
i-a "ocolit" (cel pulin) pe toti mogăianii, trebuie 

recunsiderată. Noul episcop nici nu dispunea, la 
început. de a l l i  intelectuali dcci1t de cei pe care 
i-a "moştenit"; putea doar să tac;i o selecli�:, srl
i n:lină pc cei h u n i  si p�o.· cei prnm itâtori si 
necumpromişi. pri n tre care s-a remarca t şi Ioan 
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Pctric, păstrat şi avansat, apărat, girat si încura
jat de noul ierarh. 

În anul 1 841 Ioan Pctric a ajuns "parte 
adversă" faţă de slujitorii si susţinătorii şcolilor 
româneşti braşovene, alături de protopopul 
Petru Gherman, în împrejurări ce ţin de intere
sele omeneşti, de concurenţă obişnuită printre 
slujbaşii unei comunităţi: parohii doreau să 
beneficieze de o răsplată mai substanţială a 
strădaniilor lor în "Biserica şi şcoala " (de 
mărirea retribuţiei), iar "obştea românească 
ti Filă " şi profesorii se considerau frustraţi de 
astfel de cereritll. Motivaţiile care se folosesc 
drept justificare a intervenţiei lor revcndica
tive, detaliate şi credibile, nu privesc doar 
starea lor; ele sunt de un interes deosebit pen
tru cunoaşterea cursului unor vieţi şi activităţi 
prea simplificate în bagajul nostru de 
cunoştinţe şi în înţelegerea contemporană, fie 
şi în percepţia celor cu preocupări în domeniu, 
care prin astfel de dezvăluiri ar putea fi provo
caţi la reluarea şi adâncirea studiului. 
Conflictul declarat fusese de notorietate în 
mediile implicate. S-a stins şi prin rezoluţia 
unei "înştiinţări"19 venită de la Guberniu, cu nr. 
13088 în anul 1843, care cerea rezolvarea con
flictului prin "reprezentaţia" bisericii, formată 
dintr-un protopop - Ioan Popazu - şi doi 
"părinţi" - Petru Gherman şi Ioan Petric -, pre
cum şi 1 2  bărbaţi parte mirenească. Se invocau 
aici până şi "puncte regulative" din anul 1797 cu 
paragrafele corespunzătoare. În orice caz, do
cumentul se încheia cu o Hotărâre ce comu
nică: "( . . .  ) spre mul!umirea şi odihna sfiinţiilor 
sale, precum şi depărtarea de la 01ice fel de alte 
pretenţii sub ori ce titulă, pentru oareşicare remu
neraţie şi pentru ca să îngrijască mai cu mare 
râvnă pentru întemeerea tinerimii în relighie şi 
moral ( . . .  ) s-au aj1at cu cale a să hotărî 
fiestecănti paroh în l'iitorime o rebonificaţie de 
cvartir parohial În 120 ji01: (. . .  ) însă cu acea 
luminată desluşire, că această rânduială să nu 
facă nici cea mai mică prejudecare pomenite/ar 
rel'ersuri (angajamente n.n.) şi vechiului obiceiu 
( . . . )". 

Oricum, conflictul pare a nu se fi exacerbat 
şi ca efect al atitudinii !ucide şi pragmatice a 
Conzistoriului de la Sibiu, care nu se putea de
solidariza de cei mai promiţători colaboratori 
ai săi. care vor şi confirma nădejdile pe care le
au hrănit printre superiori. În chiar anul 1843, 
loan Pctric va primi de la cam aceeaşi cu ralori  
si rcpn..::lc.ntati (foşti con t est a tar i ) un ducument 
pt: care îl va folosi ca argumL"nl pentru buna sa 
purta r,� în parohie, nc<.:L"�ar avausti r i i :  

Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Petric ( 1903-2003) 
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';4 TTESTA T!, Precum că Părintele Ioan 
Petric, fostul paroh in Braşovu l'echi, iar acum al 
nostru lângă Biserica cea mare din Bolgarsechiu, 
hramu Sfântului Nicolae, după cum prin 
purtarea Sfiinţiei sale cea bună, potril'ită 
chemării sale încă din Braşovu l 'echi, s-au făcut 
plăcut şi obstei noastre de s-au ales sies de 
Pastmiu, asa şi de atunci încoace de când au 
înnaintat şi ajuns la noi, cu curata cunostinţă 
trebuie să mărturisim că lăudatul nostnt Paroh e 
bun şi pacinic cătră noi din toată obştea, ca zioa 
şi noaptea cu bucurie fără preget, fării a infnmta 
aleargă la bolnavii săraci şi bogaţi, ca pe tiner
imea în şi afară de şcoala cum şi pe păn"n!ii ei, cu 
un cuvânt tot poporu În şi afară de biserică, cu 
duhul blânde!i/or îi învaţă frica lui Dumnezeu, 
cercetarea Sf Biserici şi supunerea cătră cei mai 
mari, şi cei ce sunt în stapânire. Mai încolo, ca 
slujbele sale cele bisericeşti ca un preot vrednic cu 
toată scumpătatea, cuceria şi e1-·lavia le 
săvârşeşte, cu tovăraşii şi toţi orăşenii trăieşte în 
pace şi lzamzonie, şi tuturora viaţa sfinţiei sale 
cea neprihanită poate sluji drept pildă (sn). Din 
temeiurile acestea suntem fowte mulţumiţi cu 
Sfinţia sa (. . . )  Braşov, în 1 7  dechemvrie, J843". 
Întăresc cu pecetea şi semnăturile lor "curatori 
şi reprezcntaşi", "căpetenia obştii", dintre care 
amintim pe Pantazi, Dima, Orghidan, Pădure, 
Sfetea, Ototoiu, Leca, Teclu - 1 1  necontcstati 
fruntaşi braşoveni20. În "Biografia" sa de 
bătrâneţe, Ioan Petric nu va pomeni de acest 
episod, probabil de mult uitat. 

Despre problemele şcolare, el arc însă 
multe de "povestit", unele informaţii fiind mar
cate, într-adevăr, de o viziune foarte personală, 
la limită cu vcrosimilitatea, demne de a fi 
citate. El scrie că găsind la Biserica Sf. Nicolae 
"numai şcoala cu trei clase populare, în 
conţelegere cu protopopul actual ca să ridicăm 
vaza acestei şcoale, am primit sarcina de catehet 
şi am propus religiunea mai mulţi ani gratuit (. . .  ) 
după ce văzurăm că la stăntinţa noastră (?!sn), 
se înmulţiră şcolarii şi lllt sunt de ajuns şcoalele 
noastre cele scunde şi Întunecoase din Pnmd, din 
Dealul după Moară, la anul 1844, in /9 noiem
brie, consultându-se presentall(iunile bisericeşti 
dela Sf Nicolae din Sclzeiu şi Cetate pentnt înfi
inţarea unui gimnasiu mic (cw•ânt tăiat În ma
nuscris-n.n.) românesc În Groaveri au şi 
cumpărat un loc pentru clădirea, şi până la încu
viinţarea acestuia se şi începură din an în an a se 
deschide câte u clasă, Închiriind încăperi de la 
privaţi. La acestea eu m-am o/iTai gratuit ca pro
fesor de rcligum<', ear Dl. l'rotopop Popasu s-a 
ohl��at a propum· limha rlrnă tol gratuit. Eu ÎIISii, 
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ca paroch mai tână1; fusei denumit de fericitul 
Metropolit Andrei Baron de Şaguna ca catehet 
la tinerimea română de la şcoalele romana
catolice şi evanghelico-luterane, tot gratis. Pe 
timpul turburări/ar din 1848-1849 (cuvintele 
subliniate sunt tăiate În original n.n.) acela, 
aflându-se părinţii actualului ministru Tillt 
Maiorescu din Bucureşti, şi pe acesta l-am avut 
de elev la unele din clasele gimnasiale române 
Închiriate la privaţi". 

Depăşind mereu invocatele pertractări ofi
ciale şi între "sponsori ", Ioan Petric ne 
"povesteşte ", relaxat şi cu nedisimulată nostal
gie, care dovedeşte şi o persistenţă impresio
nantă în memoria lui, inclusiv în cea afectivă, 
peste decenii, şi, cu certitudine mai realist, 
despre . . .  cum s-au realizat lucrări concrete în 
folosul Gimnaziului, unele plasate aici deşi s-au 
petrecut mult mai târziu. Aparent detalii - din
tre care vom reţine doar câteva - prea concrete 
pentru IDEALUL cu care a fost asimilată 
întotdeauna realizarea acestuia, cele evocate 
mai jos fac parte din strădania, ataşamentul, 
uneori chiar jertfa "anonimilor" fără de care 
"realităţile " ar rămâne doar proiecte, idei ge
neroase. 

"( . . .  ) Tot pe atunci, comunele bisericesti din 
Scheiu şi Cetate nem•ând mijloace pentru ridi
carea edificiului gimnasial, în care să se cuprindli 
şi încăpelile pentru şcoalele capitale s-au făcut 
paşii de lipsă la Magistratul oraşului să ne dea 
din pădurile sale lemnele trebuincioase pentru 
grinzi şi coperiş, pe de o parte, ear pe de altă pmte 
să se esmintă nişte bărbaţi din sinul acestor 
comune prin comunile din Districtul Braşovului, 
ca să îndemne pre creştinii iubitori de luminare a 
fiilor sei ca să contlibuie una în bani ajutoare, 
alţii să aducă materialul de lipsă pentru acest 
Sion al românilor (s.n. ). Soartea căzu asupra 
persoanei mele şi a fostului tată de vecini Ioan M. 
Burbea, cari cu o comisiune din partea 
Magistratului am străbătut pădulile şi munrii 
Braşovului, alegându-ne brazii cei mai fnmwşi şi 
înalţi pentru grinzi şi căpriori la coperişul 
şcoalelor, cari s-au cărat plin hotariul comunei 
Râşnov până la Braşov. Asemenea, tot eu cu 
domnii Radovici şi Apostol Pop am făcut propa
�andă prin comunele Învecinate, tinând eu 
c:uvimtiiti prin biserici, ca sti aduci/ celalalt mate
rial, peatrii, var, nasip si conlrihuie care cât l 'a l'oi 
si in bani. Astj(d illfr-o zi am atlunut 3UUU Jl. din 
Săcele ". Pentru unii c.erc.ctători. nu si pentru 
noi în acest context, ar fi tot atât de i nteresant<". 
probabil, ::;i detaliile priv it oare la problemele 
salariz;\rii profesorilor consemnate aici. 

"Nescheianului " se va integra printre 
semeni, el dovedindu-şi eficienta în foarte scurt 
timp de la venirea sa în acest spatiu. Va fi eate
het şcolar o viaţă, domeniu în care a dovedit o 
apleca ţie, apoi o expericntă, deosebită, cu mare 
finalitate mai ales în tractul Trei Scaune şi, în 
general, va rămâne atasat IDEII, ceea ce va 
deveni evident în actiuni ulterioare. Astfel de 
acţiuni sunt cele remarcate -si numite, mai târ
ziu- ca "deosebite bucurii " de însuşi Andrei 
Şaguna. 

În "echipa şaguniană " 

Din amintirile sale vii nu lipseşte prezenţa 
Episcopului Andrei cu prilejul punerii temeliei 
la clădirea Gimnaziului, tocmai în 17 septem
brie 1852, ziua Sfintei Sofia şi a fiicelor sale 
"credinţa, dragostea şi nădejdea ", precum şi 
donaţiilc acestuia: 200 fl. pentru clădirea nouă, 
400 fl. pentru cumpărarea unei case de lângă 
Gimnaziu. De mare mândrie pentru el e 
momentul şi împrejurările în care Gimnaziul a 
primit "Drept de publicitate ", adică "studenţii" 
absolvenţi aici "când vor arăta ales/atele lor să 
fie primiţi la toate institutele din Monarhia 
Austriacă " (28 ianuarie, 1856, Nr. 830 de Ia 
Ministerul de Culte), toate "spre lauda profe
sorilor noştri". 

Ca protopop şi paroh Ia o importantă bise
rică braşoveană, se dovedeşte om integru şi cu 
personalitate, atent să nu provoace "seisme" 
socio-naţionale, ori locale. Fără a face concesii 
dăunatoare obştii sale, a slujit "staţia" sa paro
hială, programele mogaiane şi apoi pe cele 
şagunienc. Ne susţinem această afirmaţie cu 
necontestabile adevăruri ce reies din docu
mentele donaţiei "Elena Prisctl şi Dimitrie 
Ototoi". Aici este vorba despre clauze testa
mentare şi "înţelesuri" cu o evoluţie pe care o 
vom invoca pc scurt mai jos. La întâlnirea prile
juită de "neînmirea " dintre soacră şi ginere, ce 
privea o respectabilă moştenire, unde era în joc 
un munte din Ţara Românească, Elena Priscu a 
"rugat pe duhm'nicul răposatului (soţul ci n.n.) 
părintele protopop (în anul 185 1  !-n.n.) ioan 
Petlic şi pre alt cinstit negutătoriu (. . .  ) să fie fa fă 

la învoirea noastră in pri1·inta împărţelii ce lllt o 
putem face Îfltre noi insinr. Aceşti bărhati in care 
avem amândoi incredere (. . .  ) " s-au vazut pusi în 
fa� a  unei neintelegeri in:concil iabilc. Capacita
te<� hli lmm P�Lri� de a ctişlig<1 increderea mui 
tân:irului  si influentu lui Ototoi. "teh maistar dc 
mlicelar". d a r  mai ales a oamenilor niril 
apărare. cum erau văduve le hătrânc, se confir
m{t, tot cu prile_jul impă rtirii unc:i mostc nir i .  în 
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scrisoarea mat jos reprodusă, despre 
Martinovicioaia, care avea încredere în el "ca şi 
în bărbatul ei râposat ". "Vazând numillll 
duhovnic această neîm•oire, ca sâ fie amându
rora şi până vor fi în viaţă şi de moarte, ba nu 
numai al nostru, ci şi al părinţilor mei de la care 
l-am moştenit şi încă al riiposatei fiice ce-l avu de 
zestre, ne sfătuiră sli-1 dăm (muntele n.n.) pentru 
pomenirea sufletelor noastre la scoalele 
româneşti (sub!. în original) de lângli biserica 
cea mare din Schei, CLt acea condiţie ca l 'enitul să 
se Întrebuinţeze pe111ru învăţătura pruncilor 
(s.n.), iar îngrijirea şi administrarea să se Încre
dinţeze cinstitei reprezenta ţii şi numele noastre sii 
fie în veci pomenite. Cu acest sfat ne şi Învoirăm 
( . . .  ) "  sfat care era rodul declarat al devota
mentului, lucidităţii, puterii de convingere şi 
credibilităţii lui Ioan Petric. Unii dintre vechii 
săi contestatari vor primi misiunea să se ocupe 
de intabularea acestor pământuri pc seama bise
ricii şi şcoalei, pe care, cu un deceniu în urmă 
îndrăzniseră să creadă că, solicitând un salariu 
mai mare, Ioan Petric voia să le destabilizeze. 

Revelăm şi alte două documente22, ante
rioare numirii sale ca protopop titular (deşi 
credincioşii îl numeau în continuare "părintele 
protopop", cum se vede şi în cazul 
Martinovicioaiei), în care Andrei Şaguna i se 
adresează cu "Cinstite pă1inte Ioane", din 27 
ianuarie şi, respectiv, 5 august 1857. Ele se cir
cumscriu într-un perimetru înrudit, acela al 
cultivării potenţialilor donatori pentru fon
durile "pe seama Episcopiei'' şi "în interesul gim
naziului nostru " din Brasov. 

În prima, episcop� ! îşi evidenţia două 
bucurii: "am văzut două lucruri vrednice de 
laudă ". Deşi menţiona pe locul întâi bucuria de 
a vedea "râvna sfinţiei tale cătrâ inmultirea fon
dului Episcopesc", în pur spirit şagunian, nu 
poate să nu-i atragă atenţia, "en passant", că 
scrisoarea "cinstitului pălinte Ioan " era "fiiră 
Însemnarea zilei şi a numelui ''. A doua bucurie 
era milostenia "riiposatului în Domnul Florea 
Orghidan şi a fratelui lui Domnul Nicolae G. 
Orghidan ". Ioan Petric fusese "mesageml" epis
copului, pledase pentru această milostenie �i, 
iată, fusese convingător. Tot lui îi încredinţează 
episcopul misiu nea de a mulţumi pentru do
n;q ic: " 'li� pojii'.I"C: fU' .\]in tia Ta, ca sâ vesteşti 
hinl�ct.twintare Arhierească [). lor Nicolae & G. 
Orgltidwt ( . . .  ) lJ-zeu sti-i trimitiî Îll C('l'ill rli.l"
pllttire (. . .  ) dându-i siinătate cleplimi cu Doamna 
sorie şi copiii lui şi sporiu si înain1w·1' în toate 
Întrcprindt•rile lor''. Înch.:ia confiucn ţiai!cum-
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plice cu observat ia: "Când Foi 1 •eni la Bra�·ol' 
Sfinţia ta să-mi aduci aminte acest lucm ca şi În 
persoană să mâ mulţămesc D.lui Nicolae 
Orghidan ". 

Mai mult decât atât, Andrei Şaguna, crede 
că poate face din Ioan Petric un şi mai activ 
"ambasador" al acestor interese şi atunci, 
aparent fără o motivaţie bine întemeiată, îi 
furnizează date concrete despre starea fon
durilor, despre cresterea lor, ştiind că în 
"mâna" eficientă a protopopului astfel de 
informaţii devin adevărate "arme" convingă
toare: "Cu acest prilej te pot încredinţa pre 
Preasfinţia ta, că milosteniile, care se adună de la 
ai noştri pe seama Episcopiei într-adevăr se 
păstrează ca un amanet sfânt şi cu mila lui 
Dumnezeu şi din buna voinţă a buni/ar noştri 
creştini se şi înmulţeşte acest fond. Dovada pen
tru aceasta este socoteala cea cu sfârşitul anului 
1856 făcută din care a se vede că fondul 
Seminarial numără astăzi 4687 fi. 39 mc., fondul 
Episcopiei 3557 fl. 56 cr. mc. fondul Grigorian 
4523 fi. mc., fondul Dăscălesc 256 fi. mc., fondul 
Tipografiei În cărţi tipărite 38000 fi. Mc. (. . .  ) ". 

Cel de-al doilea document este exemplar 
pentru aportul lui Ioan Petric chiar la viaţa 
gimnaziului româneasc, acolo unde el este 
eclipsat de aportul esenţial al  unor "ctitori" 
consacraţi, inclusiv printr-o mediatizare susţi
nută şi reluată repetat. Totodată, aici se revelă, 
încă o dată, locul de mare prestigiu ocupat de 
el, în "ochii" lui Andrei Şaguna, care-I investea 
cu "misiuni speciale" tocmai pentru că-i 
recunoştea "părintelui Ioan " potenţialul de 
activist cu rezultate concrete pozitive. Era în 
discuţie "interesul şcolari/ar din gimnaziu " 
braşovean, şi, iarăşi, relaţiile optime pe care cel 
din urmă le ştia cultiva cu neguţătorii, cu unii 
dintre ei având acum şi trainice legături de 
rudenie. Andrei Şaguna "se adresase" către 
neguţători, iar în vara lui 1857 Ioan Perhaita 
chiar "a umzat bucuroşi svatul" său. Cu acest 
prilej, Andrei Şaguna îi scrie lui Ioan Petric: "Îţi 
miirtwisesc că eu cunoscând modul gândirei şi al 
simţirei al Domnie/ar lor, nici nu m-am îndoit că 
doară vor primi îndemnul meu ( . . .  ). Te în datorez 
(. . .  ) ca să aduci pomeniţi lor domni mulrămirea 
me, ntgându-i tolodată în numele meu, ca �-i la 
alte ÎllfÎmplâ1i de felul ucestu sti lucre cu uceeu.>·i 
iubire de oa111eni (. . .  ). Sti le mui .1pui cti prin 

aceaslii fâptii filamropică si-au mai adaosu o 
.fluare la Cllllllllll cea .1·o.anpii r:arr' si-o m1 tmpiPtil 
Jll"in jer�f'ele adU.\"(' la radicarca gimnaziului (. . .  ) 
le pu{iesc .1·dni1tute si înflorire. ca de mul1c uri .wi 

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

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANA GRAMA 

mai poată intinde mâna milostivă spre alinarea 
durerilor tinerilor noştri studenti". 

În acelaşi spirit, al celei mai optime alegeri 
pentru demersurile necesare dezvoltării învăţă
mântului românesc, se poate reţine şi un docu
ment colectiv, care-I arc ca prim semnatar pe 
Ioan Petric (alături de Iosif Barac, G. M. 
Burbea si N. Pădure), din 13 august 1860, când, 
se aduc mulţumiri autorităţilor transilvane pen
tru dreptul de a folosi limba română în şcoli 
româneşti! Deşi "mulţumirile " erau în spiritul 
unei rutine, autorul/autorii lui nu pierd prilejul 
de a-şi reitera scopurile naţional-patriotice2J: 
"Din coprinsul acestui înalt emis, de mult dorit, 
am avut p/ăcuta ocaziune a ne convinge că exce
lenra l 'oastră cunoaşteţi prea bine dorinţa loca/ei 
natiuni române, cunoaşteţi că naţionalitatea 
numai prin limbă se manifestă (s.n.) şi de aceia, 
în astă înaltă chemare, cu toată pntdenta sciti a 
mulţămi şi a înfrăţii pe diversele naţiuni ale aces
tei frumoase patrii comune, precum infrăţeste şi 
binecuvânta un părinte bun pe toţi fiii săi". E 
drept că autorii scrisorii îşi păstrează anumite 
îndoieli în privinţa punerii în practică a deciziei 
care le dădea o oarecare satisfacţie, ei având o 
multiplă experienţă a neonorării unor promisi
uni, dar acum erau obligaţi să se încreadă în ele 
şi . . .  să forţeze mâna ce le putea garanta "bine
facerea " primită. Drept pentru care nu uită să 
ceară ca numita "libertate", ei fiind "însufleţiţi 
de cea mai fierbinte dorinţă ca mai sus laudatul 
înalt emis ministerial să devie lege statornică 
(. . .  ), să se publice prin foaia legilor(. . .  ) ". Am 
subliniat ultimele cuvinte din acest text pentru 
a atrage atenţia şi asupra unei alte caracteris
tici moderne a unui protopop ortodox: valoa
rea pe care o dădea el documentului scris, pre
sei oficiale, cuvântului care "nu se mai putea 
întoarce", garanţiei textului dat publicităţii. 

În deceniile următoare, Ioan Petric va fi cel 
ce avizează rapoarte, semnează pentru "comisii 
revizatoare", garantează acţiuni sau proiecte, 
este consultat şi ascultat în ceea ce decide. Nu 
manifesta nevoia unei revanşe fată de contes
tatari, mai ales că episo:ulele umhrite de 

neîn telegerea u nora nu au fost sus� inu t�..: nici  dt: 
poporerti şi n ici de ierathul Andi'ci Saguna. si 
au sfârşit prin a fi uitate (?) de toti. 

Subliniem aici (am fi putut-o face în mu l te 
alte m:<U.ii .  chiar· într·-un subcapitol u l terior) şi  
aceea că,  la fel ca în scrisori le l u i  A n d rei  
Şagtm:-�, asa si în circularele lui Ioan Pclrk, uin 
orice funcţie a r  fi emanat, asocierea celor doua 
institutii fu ndamentale ale neam u lu i - Biserica 

RR 

şi şcoala - sunt un loc comun. Ea se impune 
până la haza societăţii, între poporcni, în paro
hii: "a ţinea prin duhul cel bun şi curăţenie În 
Biserică si Scoală ", "atît pentnt una cit si pentnt 
cealaltă să se aşeze indil 'izi harnici '', "unde cere 
trebuill(ă Bisericii şi a Scoalei ca rea e împreunată 
de Biserică (s.n.) barbati aleşi". "fată cu cerintele 
cele multe din timpul de faţă ", "a�"C(i a asculta în 
toate trebile bisericesti şi şcolare". 

În legătură cu Gimnaziul românesc, al cărui 
catihet harnic şi unanim apreciat a fost - inclu
siv de foştii săi elevi -, mai menţionăm şi alte 
tipuri de fapte. La parastasul solemn cu 
"Pomelnicul răposaţi/ar" în anul 1902 familia 
Petric e pomenită pentru donatia destinată 
"Mesei studentilor" de la Liceul Andrei 
Şaguna24, în amintirea lui Romul Petric (a fost 
funcţionar al Băncii ''Albina", membru activ şi 
casier al Reuniunii române de muzică din 
Sibiu, membră a acesteia fiind şi Elena Petric 
Popescu -şi copiii săi- de la înfiinţare) şi Luci a 
R. Pctric. În anul u;mător, acestora li se alătură 
donaţia pentru însuşi "veteranul protopop de 
curând decedat Ioan Petric". Aceluiaşi scop cari
tabil, ştiind că-I vor bucura, acolo unde se află, 
"corpul învăţătoresc al şcoalelor primare cen
trale române din Braşov, în loc de cunună pe 
sicriu! protopopului Ioan Petric" donează în 
chiar ianuarie 1903 pentru şcolarii de la gim
naziul/liceul la care atâţia ani fusese catihet, 1 6  
coroane, iar "Învăţ<ătorimea> Rom <ână > 
Gr<eco> Or<todoxă > din Satulung, Cernat, 
Turcheş, Bacifalu şi Dârste, în mem01ia regreta
tului lor şef tractua/, protopresbitul Ioan Peflic" 
dăruiesc 10 cor. în martie 1903Z5. 

Tot din perimetrul educational-şcolar, se 
mai poate sublinia că renumitul învăţător din 
Braşov - originar din Voila-Făgăraş - George 
Moianu, ajutat substantial de alt învăţător 
braşovean, Candid Muşlea, originar din satul 
apropiat Voilei, Rodbav-Făgăraş2ti (tatăl preo
tului profesor Candid C. Muşlea!) şi-a dez
voltat programele sub un impuls venit din 
partea lui Ioan Pctric. "Cunoscând activitatea 
delfăsurată Încă Înainte la scoala de fete si 
Încr�ziitnr fn l'ictnrir, pmtnpopul lnnn T'et1ic 
propune înviiţiitnnJ!ui ( ;. i\lfoian, in cii în decem
hrie 1 RRfJ, in]litifaretl iuiiii curx de indtl.�lrit• t:as
nica special pemru Îll l 'tifărori, pe perioada 
vacanrei de mră, pemm că acesria, la rândul lor, 

sti-l predea diferitelor catq;vrii de eln-i27". 
Ca protopop n i  Rra,;ovu l u i .  Ionn Petrk se va 

impl ica, va fi ohligat s-o fac;i,  si in actiuni  care 
ni se pa r  nzi  surp ri nzătoa re, dn r care ne 

dovedesc de fapt caracterul actiunilor national-
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religioase şi cultural-educative într-o comuni
tate cum era cea a braşovenilor români din se
colul al XIX-lea. Cercetările lui Ioan Muşlea 
despre Junii braşoveni ne descoperă în pro
topopul Ioan Petric o autoritate interesată şi 
care îşi asuma chiar decizii tranşante în organi
zarea/reorganizarea acestui obicei, adevărată 
instituţie naţional-locală. Aplanează conflicte, 
cum sunt cele din anul 189 1,  când "compania " 
a fost ignorată de vătaful ei, oprindu-i "să se 
preumble cu lăutmii dupli grlidini", să continue 
deci o practică dintotdeauna211. În anul 1894, 
tocmai datorită unor astfel de incidente, se 
simte nevoia unor reglementări, ceea ce a făcut 
ca Biserica "Sfântul Nicolae" să însărcineze trei 
delegaţi "să redacteze, în Îl1(e/egere cu protopo
pul Ioan Petric, Regulamentul juni/ar". Primul 
după vătaful junilor, din anul 1855, este 
Nicolae Găitănariu, "nas ca un adevarat 
părinte '' al "petriceilor'·. 

În anii 1848-1849, Ia ASOCIAŢIUNE şi în 
alte împrejurări 

Viaţa personală ŞI tstoria universală şi 
naţională !-au implicat pe Ioan Petric în eveni
mente de răscruce pentru care era dotat, sau 
nu, dar pe care le-a onorat aşa cum orice 
conştiinţă românească ar fi făcut-o, chiar dacă 
Dumnezeu nu-l hărăzise a fi erou. Deşi neno
minalizat (era la "şi a/ţii"?) de cele mai multe 
istorii locale sau care privesc evenimentele de 
la 1848, abordarea biografică la care suntem 
obligaţi ne trimite la documente care-! privesc 
în mod direct şi pc eroul nostru. Istoriile mai 
noi îl enumeră, după G. Bariţiu, Andrei şi 
Iacob Mureşan şi 1. Popazu, urmat fiind de 1 .  
Bran, Pantu şi  Lacea ca membru al "grupului de 
la Caşina " care saluta declaraţia revoluţiona
rilor din Paris! 1. Nicoară2'1 scrie chiar că, la 
această manifestare "în frunte se aflau pro
topopii" (Popazu şi Petric). Nu a devenit un 
revoluţionar ardent; cu certitudine, această ati
tudine a fost determinată şi de temperament, 
Je educaţie, de misi u n i le sale, de responsabili
Latea fată de familia sa cea rn ic<"t, ce devenea 
din ce în ce mai numeroas;l şi de o anume 
înţelegere a pol i t ici i ·�Jro/ec(ionisle " pentru 

mar�a fa m i l ie a cn:Llincinşilor săi. Şi totu�i, 
chiar r. .  Rarit i u ,  îl reţine ca intermediar în 
corespondenta cu Andre i SagunaJo, implicat în 
cele mai 1 e>.pnnsa h i lc �i periculoase act i u n i  a le 
moment elor revn l u t ionarc. Ace l a �i C leorgc 
Rari t i u  subliniază, cu un respect nolahil ,  si 
n:marcabila predicii a l u i  Ioan l 'c tril: de la  
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parastasul pentru morţii din revoluţie, care fu
sese "cu adevarat inspirată "! 

A ieşit în evidenţă atunci, ca membră a 
Reuniunii Femeilor Române din Braşov 
( '54sociaţie de dame") mai mult Zinca Petric, la 
înfiinţarea reuniunii donatoare a 10 fl. ,  ca şi 
alte dame "Zinca", devenite ulterior (prin 
1880) "Zoe" cum au fost Zinca Ciurcu, Zinca 
Iuga, Zinca G. Duma, Zinca I. Coroiu3 t ,  cum 
era şi mama prinţului donator Gr. Brânco
veanu, Zinca/Zoia. 

În ceea ce priveşte prezenţa sa printre 
cadrele de bază ale Asociaţiunii, dintotdeauna 
tratarea acesteia ni s-a părut formală. Poate şi 
pentru că, fiind la un moment dat preşedinte al 
Despărţământului I al acesteia, menţionarea 
poziţiei · sale părea destul de convingătoare 
pentru un loc fruntaş în acest peisaj cultural de 
mare anvergură. De altfel, mai interesantă pare 
a fi prezenţa sa în activităţile de la începutul 
deceniului al 7-lea al secolului al XIX-lea. La 
precipitata Adunare din 10 mai 1 860(32) îl 
remarcăm prima dată, printre cei doar 16 1  ( 1 67 
?) intelectuali care militează pentru înfiinţarea 
ei. Este consemnat, alături de alţi braşoveni, 
dar şi de personalităţi cu care se va înrudi în 
curând, sau era deja înrudit, că cel de al 55-lea 
semnatar al listei militanţilor "astrişti". 
Membru fondator al Asociaţiunii, în 23 oct./4 
noiembrie, va fi cel de-al 15 donator pentru 
susţinerea ei cu 100 fl., când cei doi lideri reli
gioşi români, Mitropolitul Al. Sterca Suluţiu 
donase 2000 fl, iar Episcopul Andrei Şaguna 
105033. E drept că nu a obţinut decât un vot -
probabil al său - la alegerea membrilor 
Comitetului de conducere, la fel ca şi Meţianu. 

La doar câteva luni de la înfiinţarea 
Asociaţiunii, coorganizator al  Adunării ge
nerale din anul 1862 de la Braşov, va fi "consor" 
alături de Ciurcu, Radovici, Popasu. Pentru 
acest eveniment a pregătit el chiar şi o confe
rinţă, intitulată "Despre cultura viemrilor de 
mătase". Cum Timotei Cipariu prezentase 
acolo o expunere de nivel intelectual superior: 
"Despre Iim ha .�i /it(�mtum română ", cuvântarea 
sa va t rece , de-a lungul a mai bine de un secol, 
aproape neobservată. În contextul prezen t  ar fi 
i n acccplahil sii nu ne oprim cu aten ( ie asupra 
l t�xl ului  l ui Ioan Pctric, care, alături de progra
ma expozi t iei  elaborată atu nci de ( i corgc 
Harit iu H , era singurul docu mcn l ce oricnta pc 
toţi  cei preocupati de condiţia materială a m il i
uanclor de român i, spre o tem a l  ic;i în depl ină 
C<mconla n l ii cu realit iit i lc vremii.  
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Sigur este şi că, pentru urmaşi, preocuparea 
pentru "Bomhacii sau viermii de mătase" poate 
părea azi rizibilă. Să vedem însă de ce merită ca 
mult mai multă atenţie decât această privire 
superficială. În primul rând pentru că el 
tratează terna - în mod programat - având ca 
obiectiv împlinirile pe care Asociaţiunea şi le 
propusesc: "Devisa biirbaţilor nostri de litere, 
respecti!· a acestei Asociatiuni literarie, scim cu 
totii, că este pro�perarea şi Înaintarea binelui 
comun si cu deosebire şi mai de aproape binelui 
scumpei noastre naţiuni, prin cultura popon1lui 
român. Unul din mijloacele cele mai corespunză
toare scopului " acesteia este orientarea poporu
lui spre activităţi productive. Această 
susţinere a activităţilor practice şi producă
toare de venituri, pentru un popor ţinut de 
veacuri într-o izolare şi stagnare "tradiţională " 
păgubitoare, ni se pare cea mai !ucidă viziune 
asupra vieţii adevărate. 

In acest context, fără a-şi pierde vremea cu 
expunerea unor motivaţii teoretice de tipul 
unor sloganuri · mereu repetate, Ioan Petric 
trece la o analiză plină de concreteţe, care-I 
caracterizează pe deplin. El socoteşte cât 
pământ de arătură, respectiv de fânaţ există, ce 
"potential de frăgari" este şi câţi florini se pot 
obţine din aceştia, şi în ce fel, la 1 .300.000 
suflete, respectiv 260.000 familii de români 
("adecă două dein trei părţi"), apoi dacă numai 
jumătate din aceste familii - 130.000 - părăsesc 
frăgari câştiga 2.600.000 fl., iar dacă se ocupă şi 
cu viermii . . .  Nu punem în discuţie posibilitatea 
ca Ioan Petric să nu fi luat în calcul numeroase 
piedici (care au şi apărut pe parcurs) în fata 
acestor calcule, ci remarcăm că deosebit de 
pozitivă orientarea sa de la acea dată, pentru 
noi valabilă şi astăzi. Ea se încadra perfect în 
pozitia sa funciară exprimată şi în preambulul 
unui proces-verbal, semnat de el, în 1 6/28 iulie 
1862: "Eu, cu d. Profesor Oroianu, (s.n.) propu
nându-ne să ciiutâm un isvor aducătoriu de 
n:r�iluri (. . . ) ". 

Va sustine şi a l t e  activitftţi astristc - mai aks 

ca presedinte al Despiirtiim[mtului  I a l  
Asuciatiunii. În anu l 1 R87 , c<înd despărtămân
tul cuprindea şi :t.una Trei Scaune , semnează ca 
director, alături de Andrei B:irseanu, "actuar" 
al ASTRE!, o cerere de ajutor hiincsc de la 
wmilt:tul parohial al (probabil)  Bisericii "Sf. 
N icolae". Deoarece, ''pentru luntinarc:a popont
lui nostru .. era nevoie de "prontmrea de ccirli 
scolasticc pentru copiii .l'limci din fkoschitc 
C0/11/.IIW, J1Cill/11 ajllfOrarect CII l 'C:.\UlilllC' CI UÎt0/1'(/ 
c:tlflii de la meserii, pentru aranjarea de c•.tpozitii 

l)( l 

locale şi pentru prtmrrea (premierea n.n.) 
expunătorilor meritati etc. ··. Cererea fusese 
adresată în 20 ianuarie 1887 si in 16 februarie, 
Comitetul parohial al bisericii solicitate 
răspunde afirmativ cererii despărtământului, 
oferind (modesta sumă de) 50 tl. v.a. pentru 
anul în curs, prin nimeni altul decât Ioan 
Petric . . .  preşedintele acestui comitet parohiaP5. 

Despărţărnântul Asociatiunii, infiintat în 
anul 1870311 sub denumirea "Braşov-Trei
scaune" (Despărţărnintele Brasov, Bran şi 
Treiscaune apărând abia în anul 1890), a avut 
în frunte, de la înfiinţarea sa în Sala festivă a 
Liceului ortodox, 4/16 ian. 1870 - 5 persoane, 
inclusiv pe Ioan Petric, pentru ca apoi el să 
devină mult apreciatul preşedinte al 
Despărtământului L "Primul director al 
despărţământului a fost fericitul protopresbiter al 
Braşovului, care timp de 15 ani, până în anul 
1895, a condus despărţi/mântui cu zel şi abne
gaţie", ne asigura chiar raportul oficial folosit 
ca sursă de informaţie şi mai sus. Încă din anul 
1873 se hotărftşte înfiinţarea unei secţiuni agri
cole la Vâlcele "cu luarea În consideraţie a 
economiei de l 'ite " (nerealizate şi reprograrnate 
pentru satul Hărman - în 1900 - ca Reuniune 
agronomică comitatensă). În anul 1890 susţine 
Şcoala de ţesut de la Săcele (proiectată încă din 
anul 1881)37. Tot el va trebui să sprijine - ca 
inspector al şcolii confesionale - refuzul 
Gremiului de comerţ braşovean (organizatie 
iniţiată în 1827 ca "Însoţire cultura/ii şi petre
canie" şi aprobată în 1838) de a exclude limba 
română din învătământul pe care-I patrona, aşa 
cum vroiau să facă autorităţile săseşti braşo
veneJs, ceea ce justifică şi mai multă prudentă, 
îndoielilc şi cererile aferente manifestate de 
Ioan Petric în anul 1860, detaliate mai sus. 

Când campania lui Andrei Şaguna pentru 
edificarea Catedralei Ortodoxe din Sibiu a 
prins con t u r, cel de al 20-Ica donator în "lista 
co[ectei fui c"lllKIIIUI ", Începută În an u l 1 858, a 
fost Ioan Pe t ric - protopop al Protopopiatului 
al II-lea al Brasovului  cu suma de 50 fl. 
(Împăratul Franz Jusef ocupă locul 1 ,  Andrei 
Şaguna locul ].W. În  colecta cea nou;i va dona 
nu mai put in de nOO coroane , cea ma i mare 

su mă dintre cei asemenea lu i-IO_ Ncpoala sa 
l :ugcnia, n. Popescu si rnărilatil Vcccrd.:a va 

dona, împreună cu sot u l  s;i u ,  adv. dr. ascsor, 

originar din Topârcea. hursi a r  al ASTRE!, 
ma r�� personalitate brasovcanii, 1 000 cor. , ca şi 
I la r io n P u�cariu,  Parte n ie Cosma, Euse hie 

Rosea, Elic M i rn n  Crist ea .  Cclălah gine re a l  
nepnatci sale Ekna.  n u  a fost d•xu u n  m a re 
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pedagog, profesor, activist pe tarâm naţional, ci 
si creatorul unui fond "P. Span" pentru copiii 
de moţi care vor să urmeze şcoli de meserii. 

Aplecaţia spre carte şi "condei" a şcolitului 
Ioan Petric s-a manifestat încă de la începu
turile activităţii sale profesionale, fără însă a 
atinge nivelul unui preot-scriitor, ceea ce nici 
nu intra în atribuţiile funcţiilor cărora li se de
dicase şi care-i consumau cu prisosinţă timpul 
şi energiile. Dar ea a contribuit tocmai la 
desăvârşirea variatelor sale misiuni: predicator, 
cunoscător al trecutului bisericii, iubitor al 
cuvântului Sfintelor cărti, militant pentru 
pătrunderea cuvântului lui Dumnezeu (şi a lui 
Andrei Şaguna) în minţile şi inimile semenilor 
şi subordonaţilor, om destinat comunicării şi 
dascăl/inspcctor şcolar, nu în ultimul rând. 

Când proaspăt venitul Andrei Şaguna a 
iniţiat un concurs de predici, pentru a-i stimula 
pe preoţi să se pregătească serios pentru astfel 
de activităţi intelectuale, duhovniceşti şi socio
educative, Ioan Petric a ocupat locul I. În anul 
1849 scrisese "cu mâna lui"  un Molitvelnic Mic, 
chiar cu comentarii ce priveau comunitatea din 
jurul bisericii în care păstorea, pronunţându-se 
şi asupra venirii "Bolgarilor în Braşov" ( 1292 
?)4 1 .  Mult mai târziu, cfmd "s-au reparat tur
nurile" Bisericii "Sf. Nicolae" din Schei, a 
redactat un text anume, care s-a descoperit şi 
s-a comentat ulterior: "date statistice din istoria 
biselicii ( . . .  ) '', unde enunţa că data de realizare 
a "oltariului" şi "lzorei" anul 1740 (care, de fapt, 
erau din anul 1693)42. Acum a scris şi el despre 
"trocarii" braşoveni4J. Completează alte trei 
protocoale şi alcătuieşte unul nou, document 
care-i prefigurează excepţionalele inventare de 
bunuri şi sintezele lor, rapoarte ale confe
rinţelor şi protocoalele şcolare/ale sufletelor. 

Readucem aici în atenţie şi prezenţa sa ca 
cel de-al doilea conferenţiar la cea de-a doua 
Adunare generală a Asociaţiunii din anul 1862, 
de Ia Braşov, alături de învăţatul Timotei 
Cipariu. Dacă acesta din urmă a acoperit com
ponenţa savantă a reuniunii care-şi caută încă 
identitatea, el a vorbit despre pragmatică, şi cu 
atât mai necesară, activitate de a face din 
cresterea viermilor de mătase o sursă de venit 
pentru românii care, în mod firesc îşi asteptau 
liderii pentru a le îndrepta paşii şi pc tărâmul 
îmbunălăUrii vieţii. Acesta era segmentul ţintă 
pc care şi-! alesese pentru cuvantarca sa. din 
vocaţie şi convingere. Ioan Pctric. la cea mai 
celehri'i adunare de la  i ncepu t u rile Asoeia tiuuii .  

Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Petric ( 1903-2003) 
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A dăruit bisericii scheiene o carte deosebit 
de valoroasă, un Acatist, cel tradus de Gh. 
Nicolau şi tipărit de 1. Barl în anul 1802 la 
Sibiu, cu cheltuiala lui Constantin Hagi Pop44. 
De altfel, mult apreciatelc sale strădanii de a 
procura şi distribui cărţi şi ziare în rândul pre
oţimii sunt alimentate tot de încrederea, 
preţuirea şi apropierea sa de "cărturărie ". 
Personal, Episcopul Andrei îi va scrie (cel 
puţin) 3 scrisori "cu mulţămită " în acest sens: 
treaba şi întreprindere spre binele obştesc, 
sprijinind Episcopia cu "rodul osteneli/ar" 
sfinţiei saJe-15. 

În anul 1 85 1 ,  Referanda de cultură şi 
instrucţiune regească din Viena trimite la 
Episcopie un catalog al cărţilor şcolare gim
naziale în limba germană "cu acel adaos că 
aceasta, împă11ăsindu-se protopopi/ar şi preoţilor 
să se provoace ca Foitorii de a sa ocupa cu tre
cerea acestor cărţi să se adreseze cătră ( . . .  ) refer
enda (. . .  )". Conzistoriul "circulează" provo
carea. Singurul "ofertant"  pentru o traducere 
este Ioan Petric, pentru un manual de clasa 1. 
Disciplinat, el nu "se ofertează" la "referandă", 
ci la Conzistoriu, unde oferta trece "ad acta ". 

Nici nu se putea altfel, pentru că Andrei 
Saguna edificase Tipografia diecezană în anul 
1850 inclusiv pentru a publica manualele 
şcolare pentru pruncii români, capabile să 
răspundă nevoilor specifice ale acestora. 
Gestul lui Ioan Pctric rămâne şi ca un semni
ficativ semn al antrenării sale într-o acţiune 
care îl viza (de drept) şi al bunei sale cunoaşteri 
a realităţilor eparhiei ardelene. Să nu uităm şi 
marcarea disponibilităţii sale intelectuale de a 
se angaja într-o asemenea lucrare. 

Este momentul să atragem atenţia că, la 
începuturile culturii scrise, "a scrie" era o lucrare 
foarte apropiată demersurilor de "a traduce"! 

Este şi cazul singurei colaborări, cunoscută 
nouă, la o publicaţie de "tip carte". Cu certitu
dine, subiectul dezvoltat de el aici nu este străin 
de convingerile sale intime, ceea ce a şi făcut ca 
în Dcspărţământul Braşov-Treiscaune, chiar în 
anul 1 873 să se înfiinţeze o . . .  Reuniune pen
tru înfrânarea bcuturilor spirtoase46. 

Aparent fără legătură cu acest subiect sunt 
observa�iile ce se vor face mai jos, şi legătura se 
va evidenţia pc traseul "a fi interesat de un 
subiect" şi "a practica orice mijloc pentnt a-1 
sustine ". Pornim de Ia alegerea lui lnan Pelr ic 

d n:pt rm:mhm al fami lie i episcopu l u i ,  care s-a 
fikut după o a t c n l ii  ohsc:rvat ic ciireia i-a fost 
supus în timpu l cand a fost găzd u i t  de acesta ,  
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chiar în decursul unor ani în care "valurile lllr
bulcnte " adolescentine sau tincreşti puteau să-i 
revcle note de personalitate inconvenabile. 
Numai că Ioan Petric era - se va vedea şi din 
dezvoltarea acestui subiect- de o moralitate 
exemplară din fire, în gândirea sa profundă, 
condus de norme care nu trebuiau impuse de o 
conjunctură aparte. Ceea ce, binenţeles. epis
copului i-a fost lesne a înţelege de la început. 
Din multitudinea de episoade remarcabile ale 
vieţii sale, după o jumătate de secol, cea de-a 
doua sa amintire pregnantă - aproape în con
curenţă cu edificarea Gimnaziului - este lupta 
împotriva beţiei. Moralitatea sa nu era "de 
faţadă "; poate era Ioan Petric doar prea 
credul. Iată cum îşi motivează el bătălia 
împotriva "vinărşului ", precum şi relativa 
pierdere a acestei bătălii, între relatarea sa şi 
informatii de arhivă administrativă existând şi 
confuzii explicabile, ce ţin de caracterul textu
lui "autobiografic", redactat tocmai în 190 1 !  

"Totodată, vezând ca poporul de rend este 
supus beuturilor spirtoase, şi că femeile căsători te 
se plâng asupra bărbaţilor, că ce capătă ca 
hamali in târg beau şi vin seara ameţiţi şi-şi mal
tratează soţiile dacă acestea nu-i aşteaptă cu 
cina, fiind că ei nu aduceau nimic din ce căpă
tau, astfel, ca să nu se demoralizeze cu totul şi ca 
să-şi dea copiii lor la şcoală (s.n.), am compus 
nisce statute şi înfiinţat o societate de cumpătate, 
În care inscriindu-se 42 membrii (sic!), aceştia nu 
gustau beuturi spirtoase si în casele lor domnea 
buna înţelegere, trăiau şi viaţă bună, indestulare, 
cu un cuvânt binecuventarea lui Dumnezeu. 
Pentru ca să se sporească societatea de 
cumpătare, am tipătit o cărticică în mai multe 
sute de esemplare, titulată: «Înfricoşa/ele strică
ciuni ale beuturei de vinars (rachiu)», din cari 
partea cea mai mare distribuindu-1 gratis şcola
rilor din Braş01; şi din protopopiatele 1 şi Il a 
Brasovului cu ocasiunea esamenelor cu premii, 
ca să la cetească părinţilor lor spre a se feri de 
beţie. După ce se petrecură toate, la anul 1868 
s-a retipărit a doua editiune. Durere, că această 
1·iaţă cumpătată a durat numai câţim ani, până 
sosi anul rei'Olutiei 848!49 în care mulţi din mem
brii înscrişi si-au călcat cuventul de onoare şi 
sotietatea se desfiinţă ". 

Ioan Pctric invoca si alte colahnrări ale sale. 
mai ales rcprm.luccrca în brosură a discursului  
său din 1 1  martie 1 856, alături de acelaşi cele
bru Gavriil Munteanu, dar şi de Iosif narHc şi 
Vasile Ornianu. 

U n  loc cu totul aparte în dimensiu nea sa 
i n telect ual-pragmatică ocupă intelegerea pcn-

tru sistemele de comunicare. conştientizarea 
valorii lor, invcntivitatea cu care însuşi le-a slu
jit. Răspunzând unei cereri binesusţinute a lui 
Andrei Saguna, atunci si el manifestând un jus
tificat idealism, în anul 1850 este primul care 
face abonamente pentru Foaia legilor, la 1 
aprilie având deja 36 prenumeranţi�7, chiar 
înainte ca aceştia să trimită banii pentru abona
mente. După 10 ani, episodul, în linii mari, se 
repetă, doar că acum periodicul vizat era 
Telegraful Român, miza fiind aceeaşi: nevoia, 
obligaţia chiar ca românii să fie informati. 

Indiferenta preoţilor fată de Telegraful -

implicit fată de chestiunile magistrale care se 
tratau aici din punctul de vedere al înşişi 
ortodocşilor - îi provoacă reactii demne de a fi 
retinute, care lui i se potrivesc perfect, 
deducând aceasta după alte cazuri similare. 
Este vorba despre o circulară pe care el o tri
mite "Către onoraţii parohi din . . . ", cu referire 
directă la abonamente, dar cu interes special 
pentru conţinutul ziarului, atunci de valoare 
extraordinară: Să ştie toţi că "se lucrează pentnt 
naţiune". Cei "nepăsători şi îndărătnici, carii 
dacă nu vor depune prepusu Telegrafului Într-o 
sută de zile" vor fi reclamaţi nominal la episcop, 
"spre a se canoni şi a mt mai da ascultare saşilor 
şi ungurilor carii faţă cu preotii calumniază pe 
stăpânirea noastră bisericească ( . . .  )". Pentru a 
avea asentimentul superiorului său, îl 
informează despre iniţiativa sa prin scrisoarea 
din care am citat mai sus, căreia îi alătură şi 
textul circularei. 

Câtă elocintă consumă aici autorul, ce 
mijloace de convingere "literare", dar mai ales 
administrative invocă/foloseşte, cât este de 
implicat în subtextul, dar şi în textul său, putem 
aprecia citind cele de mai jos în spiritul ideolo
giei anului 1860: "Din Patenta Împărătească din 
20 oct., vă veţi fi convins ca Maiestatea Sa s-au 
îndurat a ne da un drept mare de care de mai 
multe sute de ani nu ne-am pulllt folosi. Acum 
însă, ne putem bucura de toate foloasele 
bisericeşti, politice şi cetăţeneşti îmbrăcând 
deregătorii mari de stat ca români. Dreptul aces
ta ni-l pomeneste atât Excelenra Sa Domnul nos
tm Episcop În curântarea sa ce aveti a ceri În săr
bătorile viitoare ale nasterii şi botezului lui 
Hristos, cât .yi toti im ·ătatii si putrtmii m•wmtfui 
nostl'll in �-:azetele romiinesti. IÎ1 aceste jumalc ni 

se �pune lămurit ce a 1 ·em sci (inem şi ce �·ci lciscim noi românii, ne fm·ară sâ 1111 111? lcisăm a ne insela 
1111ii şi altii ca pc copiii cei fără mimc, â sâ ne 
cunoastem ce drept C/l 'C/11 astâzi. apoi când l 'a fi 
sâ ne alegem deputa!i si dregtilori (s .n . )  sii 1111 
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alea�-:ă unii pe unguraşu cutare, altii pe sasul cel 
mare, ci român care să tragă cu neamul sau 
biserica şi şcoala sa, înzestrându-lc pe acestea din 
Feniturile comunale, cum sunt înzestrate şi ale 
celorlalte naţiuni conlocuitoarc. 

Drept aceea, de vreme ce numai din gazete şi 
cu deosebire din Telegraful român putem să ne 
cunoaştem datoriile cătră stăpânire, biserică şi 
natiune (sub!. în original n.n.), asa din nou vă 
mai rcpctez ca sli l'a prcnumeraţi din tot satul mai 
multi laolaltă, cmii mt pot singuri, luând ajutoriu 
din lada bisericii. Preoţii, dascălii, gocimanii şi 
jura(ii să mt rămână fără acest juma/ de mare 
pret in aceste timpwi l'iitoare. ( . . .  ) Tirculanil 
acesta indată să se decopieze şi să se celească 
numai feţelor bisericeşti şi şcolare şi să se trimită 
ca fulgerul ca până vineli în 23!1 7 să se şi re
ntoarcă la Braşov (semnat n.n.). Braşov, 19 
noiemblie 860(. . .  ) "48. 

Dosarele primelor două num1r1 pro

topopeşti şi amintirea lor după o jumătate de 

veac 

Cu certitudine însă, activiLatea de protopop 
neobosit a lui Ioan Petric este mai presus de 
orice particularitate a existenţei sale profesio
nal-morale. În această idee, nu vom prezenta 
succesele/strădaniile sale pc acest palier -
multe publicate ca atare sau implicate în 
diverse manifestări, ca şi neîmplinirile care n
au lipsit de-a lungul anilor. 

Vom prezenta în continuare câteva docu
mente din două dosare: cel al alegerii/numirii 
sale ca Protopop II al Braşovului, 1857, şi cel al 
numirii ca protopop (administrator) al Trei 
Scaunelor. Împrejurările în care a ajuns 
"Hidvegul" ca cel de al 3-lea protopopiat coor
donat de acelaşi Ioan Petric le-am publicat 
deja49. Ne-am oprit asupra lor nu doar din 
motivele ce se dovedesc elocvente pentru 
condiţia lui Ioan Petric, ci pentru că ele relevă 
atât peronalitatea sa, dar şi a celor din jur, 
atmosfera la nivelul colaboralorilor, subordo
natilor şi superiorilor săi, mentalităţi şi atitudi
ni personale şi de grup. 

1857-protopop al Protopopiatului al II-lea 

al Braşovului 

Numirea lui Ioan Petric ca protopop al 
Protopopiatului al II-lea al Braşovului50 s-a 
făcuL după ce această "staţie" a rămas vacantă 
prin moanca lui Alexie Vl�rzca din Satulung, 

11it personaJ care �i-a marca! func:.:tia, seme n i i  si 
spa l i u l  în car� a activat, pc t r c c u l <i i n  1 2  
ocwmhrie 1 H5 7 � 1 .  De la această d a l :i purncsc 

Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Pcfl·ic ( 1903-2003) 
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procedurile de înlocuire a sa ca paroh la bise
rica veche din Satulung şi ca vechi protopop. 
Concurenta, fie şi nemărturisită, era mare. ':4i 
Popazului ", ai "Popeilor" şi "Verzeştii '' erau 
muhi şi aspiraţiile multora nu puteau fi tem
perate decât prin transanta apreciere că un 
protopop trebuie să fie: "harnic" de această 
funcţie, mai ales prin "ştiinta sa înaltă ", prin 
studii deci, pe care altii, nu le puteau docu
menta. Căci "curăţenie sufletească '', "morali
tate " si "drag de popor şi Sf Maică Bise1ică " toţi 
preoţii aveau (se presupunea că au). La astfel 
de argumente şi interpretări - care-I ridicau pe 
Ioan Petric chiar în rândul celor merituoşi - a 
apelat Andrei Şaguna în aceasta primă numire 
a eroului nostru ca protopop. Ulterior, cum am 
văzut că s-a procedat la completarea staţiei 
protopopcşti a Hidvegului, aici va funcţiona, 
mai pregnant, principiul democratic al "alegelii 
de protopop", supravizat (ba chiar organizat) de 
însuşi Ioan Petric. 

Ca paroh, Alexie Verzea este înlocuit, cu 
dispozitia Episcopului Andrei din 23 noiembrie 
1 857 când se numeşte acolo - prin protopopul 
Ioan Popazu - Capelanul Ieremia Verzea, care 
rămâne la acest titlu, "în chipul acela însă, ca să 
nu-şi însuşească două părţi din Fenitul parohial 
[care] să se dea Episcopiei, mulrwnindu-se dân
sul numai cu o a treia pa11e ( . . .  ) presculi/e şi 
luminile le poate dânsul răscumpăra cu un preţ". 
Bineînţeles, instalarea sa în funcţie se făcea 
după predarea Inventarului "despre averea 
mişcătoare şi nemişcătoare a Bisericii Sfinţilor 
Îngeri Mihail şi Gavril din Satulung ( . . .  ) "  care 
ocupa nu mai puţin de 92 poziţii, inclusiv 
odoare de argint, aurite, obligatii, "bani gata ", 
grădină, "gardiropu de haine", orologiul, "lampe 
mari cu coadă de lemn " etc. 

Decizia numirii protopopului se luase - ne 
încredinţează însuşi Episcopul Andrei, în cele 
trei manuscrise autografe ce ni s-au păstrat în 
acest context - în 23 noiembrie, când, scrie 
episcopul, "ne lwtărârii " (şi completează în 
supratext ! ,  "cu consistoriu diecesan ") pentru 
soarta nu doar a Parohiei 1 din Satulung, ci şi 
acea a noului protopop. Demersurile pentru 
"lwtărârca " vizată sunt larg expuse în cele câte
va concepte "şaguniene ". Pc lângă cel adresat 
protopopului Ioan Popasu din Braşov, ne-am 
mai oprit asupra a trei documente edificatoare 
şi pline chiar de informaţii colaterale subiectu
l u i  nostru. Arn re l in u t  61 lnan Popazu a fost 
încunost i i n l a t .  " 'ht 4ârsit ". tlespre alegerea 
f:i c u t r1 asupra lui  Ioan Po:t r il: drq1l p rot opop a l  
l 'rolopopialului  al I l- lea a l  B rasov u l u i .  
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Al doilea concept şagunian este cel al unei 
complexe scrisori adresate chiar "Cinstiei Sale 
Părintelui Ioan Petric paroh şi catehet în Braşol'". 
Era prima numire a sa într-o functie râvnită de 
multi şi episcopul trebuia să câştige această 
bătălie. întâi, prin forta argumentelor sale. 

"Cinstiei Sale Părintelui Ioan Petric, Paroh şi 
Catehet în Braşo1; 

Luând În socoteală dreaptă înprejurările şi 
temeiurile aduse nainte în rugămintea Preoţimei 
tractuale din Protopopiatul Il-lea al Braşont!ui, 
care de1·eni În vacanţie prin repasarea fostului 
păr. Protopop si paroh Alexie Verzea de la 
Satulung, precum şi temeiurile produse de cins
tia Ta prin concursul din 21-lea /(una) c(urentă), 
mă lzotărâi, cu consistoriul diecesan (text adău
gat de autor - n.n.), a preda protopopiatul 
preatins( . . .  ) cinstiei Tale şi a Te denumi cu 
aceasta de Protopop actual al diecesei noastre 
drept credincioase reseritene din Ardeal pentm 
tractul numit. De vreme ce eu în chipul acesta îţi 
descopăr a mea bunăvoinţă recunoscându-ţi şi 
resplătindu-ţi vredniciile Prea cinstiei Tale, aştept 
totodată ca Prea cinstia Tii, prejudecând cu 
deadinsul dam/ acesta al treptei (initial puterei 
n.n.) arhiereşti, să Te nevoieşti şi de aci încolo a 
Te învrednici fără Întrenmzpere de bunăvoinţa 
mea. Deosebit, Te însărcinez ca sti ceteşti cu luare 
aminte circularele episcopeşti şi să împlinesti 
orânduielile cuprinse întrinsele cu cea mai mare 
scumpătate să Te nemieşti a avea ochi plive
ghetori asupra preoţimei tractuale povăţuindu-o 
pe cărările cele bune şi abătându-o dela porni
rile cele rele, a ţinea rândul cel bun şi curăţenie în 
Biselică şi Şcoală, şi încât pentru aceasta din 
umza să îngrijeşti ca orânduielele atingătoare să 
se păzească cu toată scumpătatea în întreg 
cuplinsul lor, şi atât pentnt una, cât si pentnt 
cealaltă să se aşeze la vreme de vacanţă totdeau
na indivizi harnici. Acestea impunându-ţi-le 
(înlocuieşte pe aducându-ţi-le n.n. ) de datolie, Te 
însărcinez mai încolo, ca spre hirotonire şi 
depunerea jurământului în această calitate să 1 •ii 
cât mai curând la Sibiu, seau deacă împrejurălile 
nu Te vor ierta acuma în grabă, atunci să �·ii şi 
mai târziu (completare subliniată în original 
n.n.); iară încât se atinge de staţia de catehet la 
scoaieie ae ucoio, sJ Te intelegi CII E/orla (inhial 
obştea n.ri.) şcolară, pbi1i'ii Ni .\'{1-Si i'iipNt; 
altul, căci Prea cinslia '/it nu vei mai putea duce 
diregătoria aceasta În viitoriu, a vând destule 
ocupări cu trehile cele ojicioase. Si pemru pri
min·a arltintlui IJrol(upopesc) să faci cele de 
lipsă ductindu-te la fara locului (completare in 
lcxl u.n.  ). În sfârşit, primesti În alăturare si tir 

94 

cu/arul carele 1·ei a1 ·ea a-l îndrepta cătră 
Preoţimea tracwală spre publicare ". 

Asa cum anunţă la sfârşitul scrisorii ante
rioare, tot Andrei Saguna alcătuieşte circulara 
necesară pentru "punerea in funcţie ", conce
pută într-un stil diplomatic şi autoritar în 
acelaşi timp. 

"Cinstită Preoţime şi iubiti/ar mei fii în 
H/li/stos, din Tractul protopopesc al Il-lea al 
Braşovului! Atotputernicul O-zeu a binevoit a 
clziema pre Prea cinstia sa Piirintele Alecsie 
Verzea (. . .  ) la lăcaşurile sale cele 1·ecinice, şi 
aşea, prin împrejurarea aceasta Protopopiatul 
preatins mt devenit în mcanţie. Treapta cea 
arlzierească-mi impune datorie strânsă a aşeza 
pretutindenea, unde cere trebuinta Bisericei si a 
Şcoalei, carea e împreunată cu Biserica, bărbaţi 
aleşi întru purtarea cea bună, cu râvnă şi 
destoinici spre a-şi împlini deosebitele datolinţe 
ale clziemarei lor; drept aceea am socotit ca să 
predau protopopiatul acesta văduvit unui bărbat 
carele să fie in stare a corăspunde pe deplin 
chiemarei celei înalte a unui Protopop, faţii cu 
lipsele şi cerinţele cele multe din timpul de faţă 
(s.n.). Un astfeliu de bărbat am aflat În persoana 
Cinstiei Sale Pălintelui Ioan Petric, paroh la Sf 
Biserică de la Sf Nicolae în Braş01; carele este 
cunoscut de un Preot cinstit, cu râl'llă întnt sluj
ba lui Dumnezeu si înzestrat cu învăţăturile cele 
de lipsă pentru ocânnuirea unui protopopiat, şi 
pentnt aceea l-am denumit pre dânsul (. . .  ). 
Aceasta vi-o aduc la cunoştinţă iubiţilor! pentnt 
ca sâ vă cunoaşteţi protopopul mstnt şi sii !!"tiţi de 
cine aveţi a asculta în 1•iitoriu în toate trebile cele 
bisericeşti şi şcolare, îndatorându-l'ă totodată ca 
să fiti cu cinstire cul·iincioasă şi cu supunere 
fiiască cătră suspomenitul Pminte Protopop şi sii 
va îndreptăţi toate după sfaturile şi po�·eţe/e Prea 
cinstiei sale, care m m·ea acelaşi a Fi le împănăşi 
amăsurat orânduielelor ce le va primi de aicea şi 
acestea să le faceţi ( text adăugat n.n.) (. . . )". 

Unul din argumentele pe care i le-a furnizat 
Ioan Petric şi le-a folosit în mod declarat 
Andrei Şaguna a fost dorinta preotilor din pro
topopiatul văduvit: 

"( . . .  ) îndrăznim cu fiiască supunere a ne ruga 
sii ni se întregească această staţiwze vacantă de 
protopop, p1in persoana clnstftu!ui părintelui 
liiim PNi�i' fJăi'nlwl din Ho(f!it�tJkiu di! Jn.v ilin 
următoarele temeiuri: 

1. (. . . ) a trecut prin şcoalc mai Înaltr ftlosofir 
si drepturi. 2. Că a slujit la Kantelmia episco 
peascii sub clccurxcrea ,-nl "(iteturilor �:llimnasiale 
şi teolo�:in•. 3. Cei de 2() ani dt• câncl s-au sfinţit 
1iztru l'reot. prin purtarea sa cea bltindti şi rii1 ·na 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



cea mare innaintarea şi luminarea tinerimei 
noastre române 1111 numai s-au Întărit de director 
a/ normei superioare din Braşov, ci s-au înnaintat 
la rang de protopop şi Assesor Konsistorial. 4. Cei 
În decurgerea de vreo 7 ani a propus inve(elwile 
sfintei noastre religii la mai multe sute de şcolari 
de prin şcoalele ghimnaziale, reale şi normale 
fără nici o plată prin care a câştigat recunoştinţa 
mai multora carii se a fiii astăzi În tagma preotii si 
În ziua de astăzi Încă tot mai Împlineşte această 
�fântă misiune În Gimnasiul nosl/11 răsăritean. 5. 
Ci/ la scaunul nosllu protopopesc din tractul a/ 2-
lea neavând În sânul său aseminea preot calificat 
a fost denumit de defensor al cauzelor de căsil
torie ( . . .  ) atât de răposatul Întru fericire 
Episcopul Vasilie Moga, cât şi de Esselenţia Ta şi 
venerabilul Consistor·iu diecesan la propunerea 
riiposatului nostnt D. protopop Alexie Ve1zea, 
pentnt care slujbă se cere şi azi recunostinta 
noastră. 6. Că la anul 1850, când a lipsit d. pro
topop Ioan Popazu din protopopiatul său 1 al 
Braşovului, şi a călătorit ca deputat pe la Viena şi 
lnsbntc, atunci încă I-au aflat pre lunzinatul 
scaun episcopesc de harnic de slujba pro
topopească şi noi trebuie să mărturisim că atât 
preoţimea cât şi poporul mirean fu condus 
Înţelepţeşte reprezentându-ne pe la înaltele per
soane Împărăteşti ce vizitau necumzat incercatele 
noastre locuri, şi in sfârsit 7. Că aflându-se cu 
lăcuinta în Braşov ne vine şi nouă uşor şi popo
reanilor noştri mai uşor sii mergem la scaunul 
protopopesc, unde cu o cale se pot silJJârşi şi alte 
trebuin(e de cumpărare şi vânzare. (. . .  ) ". 

Urmează 10  semnături autografe ale preo
ţilor din: Bod, Feldioara, Ozun, Crizbav, 
Măeruş, Hărman, Chichiş, "Prejnzir"-2 parohii, 
Frateş. O altft adresă - rugăminte fierbinte - va 
veni, în acelaşi sens de la cei ce nu putuseră 
participa la prima adunare a parohilor "loCII
lui", 5 parohi şi asesori protopopeşti. 

În afara autografelor şaguniene, dosarul 
acestei numiri beneficiază şi de . . . 1 9  clauze ală
turate chiar de Ioan Petric cererii sale pentru a 
fi numit protopop. Pe care acesta nu doar le 
enumeră, ci le şi anexează, originale sau copii 
şi, uneori chiar le explică. Dintre e le menţio
năm: Atestatul de la reprezentanta Bisericii Sf. 
Nicolae din anul 1843, Atcstatul magistratului 
Braşovului despre purtarea sa morală, 
Atestatul din partea gen. Schc)bel - care "încâ 
nuirturi.l"l'Şfc Sefvi(iul cel ostcniciu.1· c:e l-am .fllctll 
prin timpurile cele mai critice ale anilor 848-
849 ". a lestat ul  "presedintelui militar de la 
C:onscrip(ia poporului din 1850, prin h/lrria su. 
lntnt llSt"IIWfll'tt aratti Înll'snirca ce i-11111 fana la 

l�ulatorati la o comemorare. Ioan Petric ( 1903-2003) 

grabnica săvârsire a Conscrip!ii prin scrierea a 
250 cote ce i le-am înfil(isat spre Întrebuinţare de 
lipsă ", precum ::;i '1Jărinteştile documente epis
copeşti (. . .  ) prin care se vădcste mo/ţămirea 
Esselentii Tale ( . . .  ) " .  Documente despre aju
torul ce l-a dat în 10 ani, 1 200 fl. v.a., şi 
mijlocirea dăruirii unor moşii la şcoală, în va
loare de 1500 fl. v.a., despre sprijinirea şcola
rilor orfani şi strcini, ca şi despre catehisaţia 
neplătită şi alte activităţi, nici nu mai 
aminteste. Cererea însă are ca prim argument 
ceea ce socoteşte că este mai important: 
"îndemnul cinstiei parohimii a tractului al 2-lea 
al Braşovului ", care-I cunoştea ca "defcnsor al 
cauzelor matrimoniale" de vreo 15 ani - "ales şi 
întărit ", document reprodus mai sus. 

Senzaţia preoţilor că EI îşi aleg protopo
pul era şi reală, dar şi bine dirijată de Episcopul 
Andrei. După scrisoarea a cinci parohi şi 
ascsori protopopcsti am putea să credem că 
lucrurile chiar stăteau aşa. Ei spun: "Depărtarea 
parohii/ar noastre nu ne-au ertat să luăm parte la 
frâţeasca conţe/egere şi sfiituire ce aJJu Soborul 
Scaunului nostnt Protopopcsc pentru intregirea 
acestuia, prin aşezarea unui Preşedinte În capul 
nostm. Drept aceia ne grăbim şi noi a ne alătura 
smerita noastre/ cerere ca din temeiurile În acea 
jalbă a confratilor noştri 10 preoţi şi assesori 
aduse sil se milostivească " scaunul episcopcsc "a 
ne întări de Protopop pc D. Titular protopop şi 
assesor consistorial Ioan Petric ( . . .  ) ". Scrisoarea 
e semnată de parohii din Dobârlau, Lisncu, 
Fcldioara, Apaţa, Doboli de Jos. Şi, într-ade
văr, despre o "dictatură " reală nu putea fi 
vorba. Dovadă că numirea se baza pe argu
mente incontestabile, iar atunci când ca este 
discutabilă . . .  se discută, cum a fost cazul pentru 
Hidvcghi. Dar atunci, la Sibiu se manifesta 
opoziţia influentului Nicolae Popea. În acelaşi 
timp, după 10 ani, baza intelectuală a societăţii 
româneşti săteşti din zonă se lărgise, orice con
testatie ulterioară a fost anihilată prin demo
cratizarea reală a alegerilor. 

186 1 - protopop al Protopupiatului Trei 

Scaune 
În anul 1 R61,  situaţia generală şi de "pe 

teren" va fi alta şi, în cazul alegerilor pentru 
tractul Trei Scaune, au revendicat o altă aron
dare doar 4 sate. În locu irea protopopului de 
Trei Scaune s-a făcui la moartea parohului 
hătrân si mult  p n.:a depăsil de eve nimente, 
Nicolae Popescu de la KcLui - M iirl ;lnw;. Dacă 

vom invu�:a in cont i n uare dou;i documcnte52 
I:UilOSCUlC prin fra /Clc )<l i" d,, Î rH"qHL l �j prin 
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logica existenţei lor in acele conditii, conside
răm că şi alte numeroase informaţii trebuie 
luate în considerare, chiar pentru a sluji şi alte 
teme. 

"Părintelui Protopop Ioan Petric! În 
conţe/egere cu Consistoriul diecesan am aflat cu 
cale a concrede administraţiunea tractului 
Protopopesc al Treiscaunelor văduvit Prea Ci. 
Tale. Aceasta ţi se aduce la cunoştinţă cu aceea 
ca să cauţi a-ri da toată silinţa întnt îndreptarea 
scăderi/ar şi pestorirea rândului bem în Biserică şi 
şcoală. Acii alăturatul ţirculariu îndreptat cătră 
Preoţimea şi popont! din Treiscaunelor, sâ-1 tri
miţi fără amânare spre ţirculare şi publicare". 

Succint, la obiect, intristat şi întristător do
cument de "numire în funcţie"! Doar preoţilor 
le oferă mai multe informaţii, dar Ia fel de 
"neutre" pentru că sunt inatacabile, acomodân
du-Ie şi formularisticii vremii. 

'"Tirculariu. 
Cinstită Preoţime şi iubiţilor fii sufleteşti din 

Tractul protopopesc al Treiscawzelor! 
Îndată ce au ajuns la cunoştinţa mea trista 

scire despre repasarea în Domnul a Părintelui 
Administrator protopopesc Nicolae Popescu, am 
început a cugeta mai serios despre starea cea bi
sericească şi şcolară ( . . .  ) şi cu pârere de rău tre
buie să mărturisesc că eu am aflat-o a fi foarte 
înnapoiată şi părăsită. Mâlznirea mea însă s-au 
mărit şi mai tare după ce m-am convins deplin 
că în întreg Tractul pomenit nu se află nici măcar 
un Preot trecut prin şcoalele mai înalte şi din
destul cvalificat spre a putea duce administraţia 
aceluiaşi potrivit cerinţelor şi spiritului de astăzi, 
carele ar putea îndrepta scăderile şi neajunsurile 
bisericeşti şi şcolare din Ti·actul acela. 

Deci, din privire ca împrejurările acestea, con
strâns fiind de cerinţele timpului de faţă si luând 
în băgare de seamă şi o rugăminte, ce mi s-au 
aşternut de către o parle a Preotimei noastre de 
acolo, am aflat cu cale, în conţelegere cu 
Consistoriul diecesan, a încredinţa administraţia 
Tractului protopopesc al Ti·eiscaunelor Prea 
Cinstiei Sale Păr. Protopop al 2-lea al Braşovului 
/oann Petric până la alte timpuri mai priicioase 
(textul subl in iat a fost tăiat uc autor n .n.). Vti 
provoc dar pre voi toti iuhiţilor! ca să ptil"i!i in 
acum pomenitul Părinte Protopop, pre Pătintele 
!'oslrtt sufletesc mai deaproape, .ni-l cinstiţi ca pe 
1.111 atare, sâ-i da li Ioa/ti asr.1.1ltarea precum �·i .\jJI'i
jinirca de lipsă întru aclministmrea trebilor hi
scriccsti şi şcolare. Pre lânKti care, cu 
implirtâsir('a hinecu • ·ânran•i melc arhieresti 
tWIIIÎII A I I 'IJ.\/Ilt de tot hi/1('\ 'oitoriu. Din şcdinla 

Consistorială ţinută în Sibiu în 3 iunie 186]"5.1. 
În afara acestei oferte documentare, ni s-a 

părut interesant să completăm un posibil 
portret al comemoratului Ioan Petric şi cu 
(doar) câteva fraze şi judecăţi de valoare care-i 
aparţin şi îl reprezintă mai bine decât orice act 
(prea) oficial, recurgând Ia alte două docu
mente oficiale. 

1861 .  În primul5-l, care urma vizitaţiei lui 
Ioan Petric in noul său tract protopopesc. pro
pune rezolvări punctuale uzuale, cum ar fi cea 
pentru un salariu dăscălesc mai mare in Zagon, 
in care să se includă şi venitul a 16 galete 
semănătura dăruită de comună, pentru a putea 
aduce un dascăl mai învăţat ("un pedagog sau 
gimnazist absolvent"). Se consultă cu părinţii 
pentru a stabili vremea vacanţelor de 3 luni, "în 
deosebite l 'remi ale anului, când au lipsă părinţii 
de ajutorul fiilor săi la economia /or"etc . 

Dar, in textul şi subtextul pragmaticului său 
autor, documentul căpăta dimensiunile unei 
"alarme" ce priveşte chestiuni "de viaţă şi de 
moarte". de viaţă cotidiană şi de moarte a 
"simţului naţional" şi a responsabilităţilor 
inaintestătătorilor locali. Unele observaţii de 
aici erau cunoscute şi previzibile, mult intrista
toare pentru Episcopul Andrei care, din acest 
motiv nici nu a crezut că mai e nevoie să se jus
tifice pentru numirea unui aceluiaş protopop 
pentru tractul Trei Scaune, în persoana celui 
din Braşov. Cu referire specială Ia şcoala 
românească de aici, aceste observaţii ating 
probleme mult mai sensibile, până la persis
tenta naţiei, în condiţii de permanenţă şi 
vicleană politică potrivnică românilor. Mai 
mult decât atât, le-am reţinut pentru capaci
tatea lor de a revela in persoana lui Ioan Petric 
pe omul şi patriotul echilibrat (patriot fusese şi 
indezirabilul Petru Pop!) şi, nu în ultimul rând, 
în aceeaşi măsură diplomat in tratarea stărilor 
inflamate din zonă, ceea ce subliniam şi Ia 
inceputul acestui portret de protopop înţelept. 

Cu totul frapante sunt însă in acest raport 
situaţiile ce vizează probleme de fond: salvarea 
simţului national şi, implicit, a limbii române, 
în unele sate cu adevărat primejduite. 
''Oamenii cu l·imţ naţional - scrie Ioan Pet ric -
din satele Cernat, Dobo/i de Jos, Cllichiş, Ozun 
si Lisne11 st'î-si deae fiii şi fiicele sale llamicc de 
�·coală În satele l 'ecinat(' din acest prntopopiat 

unde sii im·ete limba mmâmi ( ? !  n . n . )  într-llfl an 
.mu doi ". Sol utia cu rare vim: protopopul, 
rationalti s i  n:aliLabilă,  cslc ca elevi i din aceste 
sate stt mcargi1 la scoli românc::;t i si s;i fie în 
"cmrtir" la fam i l i i  care sa trimită l'i i i  în susnu-
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mitele sate pentru a învăţa limba maghiară în 
acest fel. "Ca schimb unul pentru alwl nu I'Or 
a11ea nici o clle/tuialii şi vor profita inviitând doao 
limbi, româna şi maghiara ". Întor�i acasă de la 
şcolile româneşti, copiii aceştia "I'Or I'Orbi limba 
română atât la scoalii cu conşcolarii siii, cât si 
acasii (?! n.n.), cu piirintii, fraţii şi surorile sale şi 
aşa cu generaţia de acum sii va recâstiga limba 
cea strămoşească românii, care s-au perdut în 
cele 5 sate însemnate". 

De situaţia dramatică revelată şi dedusă, 
Ioan Petric nu ezită să-i facă responsabili şi pc 
preoţii, şi pe dascălii români. Chiar îi avertiza 
că vor fi "cananiţi" pentru că . . .  se ruşinează cu 
limba lor naţională!  Textul din care cităm, 
redactat la limită cu patetismuJ55, este departe 
de a fi tributar unei viziuni şovine. El îi admiră 
pc conaţionalii care-şi păstrează identitatea. E 
aici doar un semnal de alarmă, îndemn patrio
tic, la rigoare o dispoziţie pentru respectarea 
unui cod moral inalienabil unei naţii, chiar şi în 
grelele condiţii pe care le trăiau românii din 
acea zonă. Scrie Ioan Petric: "să stea fiecare şi 
să cugete oare când s-ar ruşina preoţii şi dascălii 
şi inaintestătorea ungureşti de portul şi limba lor 
maghiară şi nu o ar vorbi în casale şi adunările 
/01; ci ar vorbi în alta streină, gennană sau 
română ( . . .  ) luaţi dară bine seama să mt trageţi 
ura celor binesimţitori asupra-vă şi să vă blesteme 
urmaşii (s.n.) ( . . .  ). Îndemnaţi pe poporeni sli-şi 
schimbe portul săcuiesc în românesc, încet, 
Începând de la gulerul ciimeşii ( . . .  ) ''. 

Sigur, ne aflăm într-o situaţie limită, de 
care nici Ioan Pctric, nici poporenii săi nu au 
fost scutiţi de nenumărate ori şi cărora, în bună 
măsură le-au făcut faţă, continuând să-şi ducă 
viaţa pe acest pământ mult încercat. Iar pentru 
toate acestea, alături de moşii şi strămoşii mei, 
ai multora dintre noi, Ioan Petric merită 
veşnica noastră recunoştinţă. 

1863. În cel de al doilea56, interesant este 
inclusiv modul în care fostul "student în jure " 
abordează problemele litigioase din satele cu 
comunităţi ortodoxe siesi subordonate şi pe 
care, deşi nu-l putem dezvolta acum îndestulă
tor, îl vom invoca prin textul de mai jos. El se 
referă la cazul concret al "egalitătilor" dintre 
comunităţilc din zonă, al traseului pe care tre
buie să-I urmeze românii în demersurile lor etc. 

"Esselentia Foastră! 
Conform părintf�.w:ului eselel1/ei • ·oastre inti

ma/ (. . .  ) 1111 m11 lipsit a rcfem pe Dire�iitoria 

scileasci'i din flif.:f(tliiu, ca sci mângiiir .yi pc 
creştinii 11o.wrii de acolo 1,, dâdirea 1/llei cost' de' 
nq;â din l·'t'tliturilc' slile.)'[i ale: crâ�·miiritului si ale 
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pădurelor �·i a unor piimânturi comunale desti
nate numai pentm zidirea Bise1icei reformate. Ce 
feliu de răspuns negativ ne dădu acea Diregătorie 
sătească, 11ă 11eţi îndura a Fede din aici alăturatul 
estract protocolar sub %. Smerita mea părere ar 
fi ca nepăsarea aceasta să o arătăm supremului 
jude regesc din Singiorgiu Ilustritaţei sale 
Domnului Daniel lmrelz, ca să capaciteze pe 
acea diregătorie sătească şi sii-i arate că dreptatea 
distribuită aşa aduce cu sine, ca şi românilor să 
le dea partea Clll'enitii din veniturile săteşti (s.n. ). 
Pre lângă care rămâi(. . .  ) " .  

Exemplară este ş i  mobilizarea făcută ca 
urmare a rezultatelor inventarelor din anul 
1868, când starea de la Ozun, despre care am 
mai vorbit cu alt prilej57 a provocat nu puţine 
"donaţii " în favoarea bisericii numite, mai mult 
decât săracă la acea dată. Donatiile au avut în 
frunte pc Episcopul Andrei, urmat imediat de 
protopopul Ioan şi apoi, nu în ultimul rând şi 
nu fără o motivaţie binesusţinută de propa
ganda superiorul protopopesc, de numeroşi 
credincioşi din acelaşi mediu. Gesturile acestea 
au devenit nu doar favorizantc pentru o comu
nitate săracă, ci şi un îndemn pentru românii 
potenţiali "benefactori". Un catalog al docu
mentelor din zonă ne va revela şi alte fapte, 
practicate sub semnul bunului simţ naţional şi 
al gesturilor de bună pomenire. 

Din amintirile personale târzii ale protopo
pului, pentru această perioadă reţinem câteva 
informaţii care completează sau introduc noi 
episoade în tabloul sintetic pc care ni l-am pro
pus acum, cum e lista bisericilor şi şcolilor 
edificate pe vremea cât a păstorit aceste pro
topopiate. '/4cestea premise trec la anul /857, în 
care trecând de la ce/ea pământe�'ti la cele cere�·ti 
protopopul al doilea al Braşovului Alexie Vt?rzea 
fusei ales şi Îllfărit de protopop În locul celui 
decedat, pe care l-am condus până la anu/ 1884, 
când a repasat colegul seu Iosif Barac, protopop 
1 al Braso1•u/ui. Din acest incident s-a disolvat 
protopresbiteriatul al Il-lea anecsându-se comu
nele Sânpetru, PreS/Izer, Herman, Feldioara, 
Rotbav şi Mtiglzemş la /-lea protopresbiat al 
Braşovului, care s-a incredintat subscrisului pro
topop loa1z Petric, car celelalte comune: Crisbav 
cu fi/ia Nou, Apaţa si Ormenişu/ la Protopopiatul 
Trei Scaunelo1: La anul. . .  (sic!), murind admi
nistratoml Trei Scaune/or Nicolae Popescu, la 
cererea preo(imri s-a Îllcrrdintnl administmrea 
ace.\'lui tract protopopului Ioan I'Nric. Asemene, 
in anul (sic!) n răposat prolopupul tractului 
llâ�lli�. Ioan MoRa (ru'b dur;i sot i �  n.n. ), accs-
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ta protopopiat asemenea s-a încredinţat pro
topopului Ioan Petric, până ce jiul decedatului 
Ioan Moga a terminat studiile gimnasiale şi cle
ricale din Sibiiu, căruia apoi ocupând postul de 
paroh al părintelui seu comuna Elăpatak, fu 
denumit şi de administrator al acestui protopo
piat. Pe cât timp a condus protopopul loan Petric 
aceste tracturi, sub conducerea sa s-au clădit 
bisericile din Sita-Buzeu şi Marcoş ( . . .  ) şi alte 
două în Nagy-Ajta şi Sânpetnt, s-au clădit şcoale 
core!lpunzătoare în Vama Buzeu/ui, În Covasna, 
Întorsura Buzeului, Zagon, Breţcu, Poiana 
Sărată, Apaţa,· Crisbav, Nou, Cematu Săce/e/or, 
Presmer, Sânpetru, Bod, Feldioara, Rotbav, 
Măgheruş, Stupini, Braşovul vechiu, Braşov
Tocite, s-a ridicat băile de abur la care am con
tribuit 6000 fl. m. conv. (. . .  ) (s.n.)". 

Numirea protopopului de Hidveghi, tratată 
şi ea cu alt prilej511, preocupată de fenomene 
specifice vieţii cotidiene sau speciale dintr-un 
grup binecircumscris în societatea românească, 
întregeşte un posibil contur - cât mai aproape 
de realitate şi apropiindu-1 de unul ideal - al 
personajului IOAN PETRIC, pe care suntem 
îndreptăţiţi (obligaţi) să-I tratăm ca pe o PER
SONALITATE, măcar zonală. 

Familiale 

Am întâlnit pentru prima dată numele 
PETRIC în documentele istoriei revoluţiei lui 
Horea de David Prodan5Y. Erau atunci 
functionari care nu pactizaseră cu răsculaţii. 
Nu ştim în ce măsură aceştia au avut vreo legă
tură directă şi apropiată cu familia Petric din 
Râşnov, urmând ca investigaţii ulterioare să 
lămurească astfel de dileme, ale căror rezultate 
ar fi folositoare istoriei. 

Fără a fi lipsit de însuşiri personale remar
cabile, care, cum am văzut deja, i-au şi facilitat 
o poziţie aparte în mediul românesc, intrarea 
eroului nostru, a lui IOAN PETRIC, în galeria 
personalitătilor a fost condiţionată şi de rela
ţiile sale, şi ale altor membri ai familiei şi ai 
prietenilor, fie de rudenie, fie profesional
sociale, anterioare sau ulterioare ascensiunii 
sa le. Numai că atunci, conţinutul rdatiilur isi 
avea temeiul  (aproape) exclusiv pe va loare şi 
incredere verificabilă, ori chiar veririca t ;i .  Pc 
pr imu l loc pare a se plasa amiciţia tatălui său cu 
Episcopul Vasile Moga şi alte personalităti ale 
lu m i i de rica le din prima jumătate a secolu lui al 
XlX-k:a. Sansa asocierii lui şi a familiei cu vâr
furi ak socictiHi i  romtmesti, cu m este şi firesc. 

nu a fost lipsită de efecte importante, care s-au 
regăsit în epoca de-a lungul a cel putin 4 gene
raţii. Soţia sa Zoe, care a trăit până la patri
arhala vârstă de 88 ani (a murit în 1907), nă
scută Oniţiu (ceea ce, de cele mai multe ori nu 
omitea să specifice), strănepoată de episcop 
(cum era şi cuscra sa de la Caţa) si fiică de 
negustor, rudă cu intelectuali-patrioţi neuitaţi 
de analele istoriei ca "martiri " nevoiţi să 
părăsească oraşul în care activau, ori creatori 
de şcoli, de asemenea"'l. 

O importantă relatie - până la elucidarea 
unor situaţii încă insuficient cercetate (înrudi
rea sa cu Grigore Matei, comerciant de vază 
din Sibiu6 1 ,  tatăl Sultanei Matei Petric, 
soţie/mamă de avocat în Baeşa Montană) - este 
cea cu profesorul seminarial Ioan Popescu62, 
prin căsătoria acestuia cu fiica sa Elena. 
Ginerele său celebru - fiul protopopului de la 
Cata (jud. Braşov), căruia toţi membrii fami
liei, în afara lui Ioan şi a Zoiei, îl numeau 
"domnul Popescu ", a fost profesor, pedagog, 
autor de cărţi, om de ştiinţă necontestat, încât, 
în septembrie 1877, a fost primit ca membru 
corespondent în Societatea Academică de la 
Bucureşti, viitoarea Academie Română. I s-au 
oferit posturi universitare în România prin anii 
1864/65, dar, nu doar "patriotismul local", ci 
numeroase alte considerente, tratate de noi în 
alt context, au făcut să rămână la Sibiu până la 
prea grabnicul său sfârşit. Socrul său i-a 
supravietuit 10 ani, iar soţiei acestuia, fiicei sale 
Elena, 5 ani. Născută în anul 1847, Elena Petric 
Popescu ( + 1898) a fost, la rândul său, mama 
Eugeniei, măritată dr. Vecerdea din Topârcea, 
care ajunge directorul filialei din Braşov a 
''Albinei" etc. La înmormântarea protopopului 
( 1903), "capul marii familii Petric ", observatorul 
care semnează "Cornel" remarca: "Se vedea 
între ei şi actualul dirigent al filialei ':4lbina ", Dr. 
Nicolae Vecerdea. Din faţa lui serioasă cetiai 
responsabilitatea, de care era pătruns, ca succe
sor al defuncllllui În cât priveşte pe numeroasa 
familie Petric ''63. A mai fost şi o altă fiică a 
Elenei, tot Elena măritată "dr. Span "64 acesta 
fiind si el o personalitate de cel mai înalt rang 
în ierarhia dascălilor români, pedagog şi urmas 
al socru lu i situ, în tinerete unul din cei mai int i
mi prieteni  ai lui  Elic Mimn Cristea; scrisorile 
lui către acesta erau inti tulate intotdeauna 

"luhile frate Crislea!". 
intrarea numa i a celor trei mai sus amintiţ i  în mijlocul "Pt�tnn•ilor" a putul însemna nu 

doar un înalt standard i ntelectual al fam iliei,  ci 
stimulare si sprij i n  acorda t altor tineri din 
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numeroasa familie, pentru ca fiecare să-şi "ros
tuiască " viaţa între cele mai onorabile coordo
nate. Nu este greu să se contureze în acest con
text o impresionantă listă de desccndenţi din 
pătura intelectualilor, cu mare impact asupra 
formării, extensiei, permanentizării, susţinerii 
unei atmosfere cultural-cetăţeneşti şi patrio
tica-naţionale în Ardeal. Mai veridici, intere
sanţi şi semnificativi, frapanţi chiar prin inedi
tul stărilor de acest fel, care, în mod păgubitor, 
nu ne sunt familiare, sunt cei ce ilustrează for
marea copiilor-băieţi ai intelectualilor cu 
resurse puţine, extrem ·de originali pentru noi 
astăzi. Lipsiţi de posibilităţi materiale şi 
nededaţi, toţi, studiului, ei erau "înamwri" cu 
ceea ce li se insuflase de timpuriu: responsbili
tatea faţă de propriul destin şi de "numele bun 
al familiei". 

În 4 februarie 1 850, un mic Ioan Petric, fiul 
lui Ioan "protopop Din Cetate de la capelă " este 
înregistrat ca elev în clasa I care frecventa 
"lectiile de desen şi ştiin(e tehnice" ale "arhitec
tului şi magistratului de desen în Săcele c.r. nor
male din Braşiov"65, ulterior un "moralist " 
admirat de toată familia, ajuns "negustor" pe 
care-I aştepta nu numai un viitor frumos, ci 
unul frumos pentru că fetele cu stare nu I-ar fi 
refuzat, nici el scutit de eşecuri. Eugenia Petric 
"expune" la ASTRA în 1862, Dr. Laurenţiu 
Petric şi Iacob-preot . . .  dar câţi alţi copii, din 
cei mai mulţi de 9 născuţi de Zoe Petric nu au 
fost ei, verii şi urmaşii lor, elemente ale "fesă
turii" care constituia suportul noii clase efer
vescente din Transilvania, mii de fire rezistente 
întrepătrunse, care-şi ocupă fiecare locul 
binestabilit în numita "ţesătură". Arhiva 
donată de (probabil) urmaşii lui Alexandru 
Petric, fiul cel mare, ne dă posibilitatea să-i 
regăsim pe numeroşii fraţi, veri, unchi, nepoţi, 
în Galaţi, dar şi în Bucureşti, Buzău, Caracal, 
Iaşi, Ploieşti, Brăila, Craiova, Graz, "acade
miei (Romulus)" ,  în straie de seminarist 
(Petru), negustori faliţi sau realizaţi (Nicolae, 
Hariton), funcţionari la telegraf şi poştă 
(Alecu), uneori şomeri sau aspiranţi Ia însură
toare cu dota de mii de florini, posesorii unei 
singure perechi de pantaloni (deja prea scurţi) 
şi tineri scoşi în lume la băi (Vâlcele), niciodată 
răsfăţaţi, cu simţul răspunderii personale asu
mate prin buna înţelegere a realităţilor, dedusă 
din buna crestere. Mai presus de orice, peste 
toate l e::xlt:lt: plutc::;tc parcă spiritul şi vointa 
j'll1riHti lm, fK'Htfu coţ�ii "mnmi" �i "tati ". 
Corespondenta invocă �i pe:: "tuşa d-tw /Jcidilci .,, 

Îndatora(i la o comemorare. Ioan Petric ( 1903-2003) 

lJlJ 

unchiul protopop Hania şi Iacob Bologa cu 
toate "neamurile", cărora le transmite sărutări 
şi pentru care face şi pc peţitorul. Dar şi pe 
Maiorescu, V. A Urechea, Manole Diamandi, 
şi pe cap. Paleologu, pe "nenea Paul Dunca ", pe 
fraţii Clinceanu ( "neamurile Clinceanilor şi 
Duncăeştilor"), boieroaica Rusescu, şi pe rec
torii universităţilor din cele două capitale cul
turale din "Ţară ", şi pc călugărul Melchisedec, 
1. Puşcariu şi 1. Bădilă. Şi chiar pe mitropolitul 
care cerea doamnei profesor Popescu . . .  peşte 
pentru masa de seară, tocmai când ea scria 
părinţilor de la Braşov! 

Dr. Cornel Popescu, născut la Sibiu în 29 
iulie 1 877, a fost hirotonist în 7 sept. 1 903 ca 
preot pentru parohia Topliţa Română şi ulte
rior s-a remarcat şi ca editor al unor lucrări ale 
tatălui său. Nepot de fiică al lui Ioan Petric, era 
absolvent al cursului de filozofic de la 
Universitatea din Budapesta66. În dicţionarul 
lui Lucian Predescu, binecunoscuta "Enciclo
pedic Cugetarea", reeditată în anul 1 999, apare 
un Ioan 1. Petricu, născut în anul 1866 la 
Satulung, care a murit în anul 1902_ E prezen
tat ca profesor universitar la Bucureşti, cu 
studii în Leipzig, colaborator al celebrului 
savant C. 1. Istrati, autor al unor publicaţii de
dicate problemelor chimiei. Numai că, dintr-o 
regretabilă confuzie, provocatoare la rândul ei 
de alte confuzii, el este prezentat şi ca autorul -
împreună cu Gavril Munteanu - al cărţii pe 
care am ilustrat-o aici, dedicată combaterii 
"stricăciunilor băuturii", adică al cărţii care, cu 
certitudine, a fost redactată, în anul 1854 (ceea 
ce se scrie şi în "Cugetarea ") cu ani buni înainte 
de a se naşte Ioan L Mi-a fost profesor de isto
rie modernă la Universitatea din Bucureşti, 
specialist şi în metodica predării istoriei, de 
asemenea, un Aran Petric, ale cărui trăsături 
erau marcat asemănătoare cu (eventual) ale 
străbunicului său din fotografia de mai sus. 

Dar familia lui Ioan Petric - ca una ce poate 
fi caracterizantă pentru statutul său - nu era 
lipsită de griji, de probleme pe care EL trebuia 
să le rezolve, cu deosebire. Întâi pentru că a 
fost tatăl a nu mai puţin de 9 copii care-i trăiau 
în deceniul 7, pe care-i putem regăsi în diverse 
straturi socio-economice. Si nu a avut doar 
neamuri care au ajuns în cea mai înaltă so
cietate, sibiană, braşoveană. Fiii săi s-au luptat 
exemplar cu greutăţile vieţii, iar nepoţii nu i-au 
fost Iuti Jud uri îu dre::pl sau pr cnţi. L-a avut, 
de exemplu si pe fiu l  J lariton, ajuns băiat de 
rmivulie = vi ilor m.:gu!\tnr, :t!\em�:nGa hunicului 
după mam<'l şi unchiului Oni( iu din Sibiu - la u n  
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frate în Galaţi din "Ţară ", precum avea şi 
mătuşi neajutorate, care-şi puseseră nădejdea 
în celebra sa moralitate. Exemplificăm astfel de 
situaţii - nominalizate deja - prin scrisoarea de 
mai jos, deşi numărul unor astfel de mărturii 
pentru viaţa strâmtorată şi demnă a petriccilor 
este deosebit de mare. 

"Galatzi, 863 octvrie 3! 15. Mai trecu anul de 
când a răposat soţia mia Marii (sic!), şii tot 11-am 
putut isprăvii cu împăr(ală, căci soacramia Maria 
Martinovici neputând veni aici în faţa locului, 
am trebuit prin consulat şi prin alti particulari să 
ne avizlim despre cele de împă11it şi până mt voi 
căpăta carle de desfacere şi nu vei produce şi 
Domniata Polita despre para/alele (sic!) ce ai la 
mine în original şi nu voi scoate simbria lui 
Hariton, a fiului Dvoastră, nu se poate să se 
închee împărtala nici eu să mă căsătoresc. Deci 
de vreme ce vine soacra la Galaţi după Sfta 
Paraskiva ca să-ţi poti căpăta puţine/ele parale ce 
ai la mine şi ca să aşezi şi pe Hariton la altă pră
valie sau să-[ duci acasă la Braşo"; fiindcă eu mă 
desfac de tovarasia avută cu companonul meu, 
vino dar te rog după 14 ocvrie, cu po/iţa si le 
voam regula toate frăţeşte şi cu bună Înţelegere 
căci şi soacra mia Marlinovicioae are Încredere în 
Sfinţia ta ca şi în bărbatul ei răposat, cu care v-ari 
avut ca fraţii din copilă1ie pe la scoale. Nepotul 
Todorake vă doreşte voarle (sic!) mult, nu stiu de 
va scăpa din toamna aceasta că merge tot �pre 
rău. Sănttându-vă mâinile cu nepoţii de aici 
împreună şi aşteptându-vă rămâi al Dl'oastră 
mai mic frate Jrimia Petric m.p. "n7 . 

Protopopul Ioan Petric a fost dat pământu
lui "în ziua de Bobotează", când la "orele 2 p.m., 
Biserica sf Nicolae era îndesuită de public, de se 
strivea om pe om. De la general /a cersit01; de la 
bogat până la sărac, toate pătwile societăţii din 
Braşov şi din întregul comita/ erau representate. 
Printre onoraţiori am observat: Din partea bi
sericii el•angelice-luterane pe decanul Dr. 
Heifurth, paroch În Cristian, parochul abate 
Edmund Neuriehrer representa biserica rom. 
catolică. Mai erau de faţă: fispanul contele 
Stefan Lazâ1; generalul de b1igadă Josif Tapeincr, 
vicespanul Dr. Jekel, primariul Francisc 
Hiemesch, inspectorul scolar D1: Pinth; prim
notariul comitatului Panczel .ut. ( . . . ) in mijlocul 
bisericei, sub !Jaldadzinul numit de noi 'ccriu ', se 

ajla siniul descoperit, cu corpul mult regretallllui 
protopop (. . . ) 01 r·apu-i a/hit tf,. ni" "'ri ( .  . .  ) jtl/11 
lui scnimi in{tl(i�·a simbolul /Jiândcţii crl'stinl'Sii. · 

Ln dreapta . sicriului slcill!llll IIUIIII!rvaselc sale 
ru'WIIIIri: l "t�lu'rahila doa1111111 7o<' /. Pclrh·. 

1 1 10 

încongiurată de copii, nepori, si Jtrănepoţi ( . . . ) ". 

O predică "excelentă " a impresionat cu 
deosebire, rost ită de protopopul temporar 
Vasile Voina, imediat apoi confirmat ca defini
tiv de către Consistoriul sibian. "Când a cântat 
cântăreţul Toma Brenciu' cu glasu-i par exce
llance (sic!) bisericesc cântarea plină de filosofie: 
Adusu-mi-am aminte de prorocul ce strigă(. . .  ) şi 
se părea cii toţi ascultătotii se gândia la ei Înşişi 
(. . .  ). După ce opt preoţi (în frunte cu trimisul 
Mitropolitului Dr. Eusebiu Roşea n.n.), au dus 
sicriu/ prin altariu, unde au cântat 'Isaia 
dănţueşte', apoi la groapă cu 'în l'eci pomenirea 
lui', cântată de toţi preoţii după frumoasa 
melodie obicinuită la Sibiu, ne-am despărţit de 
'cel din urmă stejar al generaţiei l'rednice de 
laudă', care mult bine (sic!) ni-a făcut•y.,.q . 

Textul acesta arc însă o "marcă " specială. 
Remarca de început a autorului ei (nepotul 
Cornel) este născută, incontestabil, din senti
mentul trist al prea grabnicei uitări - lumea 
deja se grăbea într-un ritm şocant! - înscris în 
destinul general uman. ''Reportajul" său 
debutează cu o abia camuflată observaţie 
dojenitoare: ';tJm aşteptat ca altcineva mai 
dibaciu în condeiu decât mine să descrie fru
moasa Înmom1ântare a iubitului, blândului şi 
t·enerabilului protopop Ioan Petric (cursiv în 
original n.n.). vazând Însă că aşteptarea mea e 
zadarnică (. . .  )". Şi lucrurile stăteau cum intuia 
reporterul ocazional mult mâhnit. 

Dar via�a mergea înainte! Aşteptarea fami
liei Petric de a se readuce în faţa lumii 
româneşti personalitatea blândului şi întelcp
tului protopop n-a fost decât prea îndelungată, 
şi nu zadarnică măcar, pentru că, după o sută 
de ani, chipul şi faptele sale sunt reînviatc într
o revistă care-şi respectă inclusiv onorantul 
statut de "memorie a românilor". 

Dacă personajelor de care ne ocupăm în 
ultima vreme într-o abordare sistematică le 
lipseste strălucirea celor de mare anvergură, 
această "lipsă " este suplinită de forţa elemen
telor şi structurii pc care au constituit-o în 
"ţesătura ·· noilor vremi de care vorbeam, adese
ori fiind chiar mai atrăgătoare - ca personaje 
istorice - prin marele lor grad de reprezenta
tivitate. Atunci au fost formati cei ,  sau chiar ci 

a u  format pe cei prin care s-au fundamentat 

atftt ideologia ciit �i actiunile liderilor, cei care 
a u  îuln:�c.:�ul t rainice lcgllturi între românii 
1 rans i lvan i din toate catcgnri ih: socio-profe
sionalc. pentru cii l� i puteau stabili cele mai 
scurte trasee în re l a t i a  cu "cei mulţi", n u  în 
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ultimul rfmd, toţi împreună fiind creatorii 
României moderne. 

* * *  

Ilustraţiile folosite în acest articol provin 
din fondurile Muzeului Primei Şcoli Româneşti 
din Şcheii Braşovului prin amabilitatea Pr. 
Praf. Dr. Vasile Olteanu (Portretul lui Ioan 
Petric), Centrul de Documentare Ecleziastică 
"Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe, cu spri-

1 .  Acte, documeme şi scrisori din Se/zeii Braşontlui. Text 
ales şi stabilit, note de VASILE OLTEAN. Bucure�ti, 1 980. În 
continuare ACfE . . .  

2 .  Propunem o ilustrare a acestei structuri astfel: ] 
Andrei Saguna, 2 - Ioan Popazu. Partcnic Trombitaş etc, 3 
- preotii  subordonati lor, 4 - liderii din rândul masei 
poporenilor, 5 - poporcnii. 

3. Vezi Anb'l'.l"tia, Sf. Gheorghe, 4 si 6 din 1 999 şi 200 1 .  
4 .  Ibidem, nr. 5. 2000. 
5. Arlzii'U Miuvpoliei Ardealului (in continuare AMA), 

arhivist Pr. Vasile Ncchifor, căruia îi multumim si pe 
această cale pentru fnzmoasa colaborare pe care o intretine 
cu cercetătorii arhivci numite Biblioteca Facultăţii de 
Teologic "Andrei Saguna" - Sibiu. Pentru hirotonisiri, vezi 
şi Protocoalele sufletelor şi cele şcolare, care se păstrează aici 
începând din anii 1858/1859. Puternica amprentă şaguni
ană de care aceste documente şi rcalităti pe care le reflec
tii, se resimt, chiar prezenta numelui si spiritului său în 
majoritatea textelor evoca te, este cel mai firesc lucru. Întâi, 
pentru că pc vremea cfmd păstorca Andrei Saguna nimic 
din ce se întâmpla nu era străin de optica sa, de ideile si de 
atitudinile lui. de corespondenta sa pragmatică şi norma
tivă, măcar de conditia de a-i fi "ajuns la uree/re neamânat"! 
Când cineva ne-a întrebat ce poate găsi despre Şaguna în 
Sibiu, la Arhiva Mitropoliei, în deplină cunoştinţă de cauză 
am răspuns: gândurile sale "puse pe lzânie ", ca şi cele ce 
decurg din subtextul acestora, faptele petrecute în aproape 
trei decenii sagunienc, ceea ce s-a consemnat, s-a primit �i 
s-a expediat de la Conzistoriu şi de la Episcopie (instituţii 
creatoare de arhive), tol ce au realizat sau nu, lideri si sub
ordonati, autorităţi laice şi religioase, slujbasi ai Bisericii 
sau popnreni ortodocşi, chiar si fără o relaţie vizibilă cu 
persoana si atribu t ii le sale. TOTUL poartă n marcă incon
fundabilă, cea a lui Andrei Saguna, ca o proiectie a unei 
mari personalităţi asupra unui topos. Astfel, putem folosi 
această particularitate a subiectului  si documentelor noas
tre si ca pc o invitaţie - deloc prematură. pentru cei respon
sabili, moral si institutional - la pregătirea (tol printr-un 
demers modern de "cunoaştere ") BICENTENARULUI 

AND REI SAGUNA. Să aOăm si să spunem ceea ce nu e 
cu noscut înc<i. sau c stiut dar trebuie pus în termenii la care 
ne obligfz împrejurările atâ t de complexe petrcrutc în 
V REM EA sa atât de complicată. cel putin un secol si jumă
tate inc;ircal lk- l'Vcn irncnh: rnajorl'·. Nu in ull irnul l iind, tot 
CU arest prih;j, Yil ln ;bLii si "'"�m in ' "d.:n.: c1i spiri lu l  con· 
tcrnporan de "a {'ctcc isffUil-- ··. inclusiv pentru uzul lccloriiPr 
din zilele nnastrc. c:-�tc o coordnnafa de L"arc nu lll�U ptrtl'lll 
face ah�t nrctic. dacfl nu dorirn :-;ii t:unl nhu int la p�lgu-

IÎ1datoraţi fa o comemorare. Ioan Pelric (1903-2003) 

jinul d-rei Drd. Violcta Pătrunjel (Monumentul 
funerar "Ioan Petric"), Arhivci Mitropolitului 
Ardealului, cu ajutorul Pr. Arhivist Pătrunjel 
(Vasile) Nechifor, (din manuscrisele Andrei 
Şaguna, Zoe şi Ioan Petric) cărora le mulţu
mim şi pe această cale. Celelalte provin din 
colectiile Complexului National Muzeal Astra
Sibiu. Fotografia care-I reprezintă pe Petru 
Span în mijlocul ţăranilor din Ilimbav şi 
Marpod-Sibiu a făcut parte din vechile colecţii 
ale Muzeului ''Asociaţiunii" din Sibiu. 

Note 

! ( ) ]  

bitoarea cădere î n  desuetudine a interesului pentru trecut. 
6. Arhiva Muzeului Şcolii Româneşti din Schcii 

Braşovului. Fond lotm l'etric. Răspunzând cu deosebită 
amabilitate nevoii de a corobora informaţiile sibienc, dom
nii Pr. Prof. Dr. Vasile Oltcanu şi Prof. Dr. Ioan Lăcătuşu 
ne-au facilitat accesul la aceste documente, acum reîn
noind multumirile noastre pentru această colaborare. 

7. ACfE . . .  , p .I83.  
8. Toate informaţiile de acest fel, care nu poartă altă 

specificatie, provin din presa vremii. 
9. GEORGE BARITIU, l'ărti alese din Istoria Transilmniei 

Pe douti sute de ani în umzâ, voi. I l ,  Ediţia a 11-a, Brasov, 
1995, p. 1 68. 

10. ACfE . . .  , p. l03. 
l i .  Ibidem, p. 1 19. 
1 2. După aceeaşi sursă, ele se mai află şi acum în fon

durile muzeului braşovean citat. 
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tuatc în contribuţii hrasovcnc . CF. Mitropo/iu Ardealului, 
nr. 9-10, 1 975, p. 685. 

14. AMA, Regi.wml lzimtonitilor. Prin Episcopul Andrei 
Şaguna a i ntrat în tagma călugărcască în 7 mari. 1 864, în 8 
martie protosingcl şi în 22 martie arhimandrit. 

15. ACTE . . .  , p. 86. 
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Abstract 
The Commemoration of Ioan Petric (1903 -2003) 

The study is dedicated to thc life of a special person, Ioan Petric, Brasov and Treiscaune orthodox archbishop du ring the 
years hefore the Unification on Dccember lst 1 918. 

Therc arc pointed out infom1ation preservcd in different sources. They suggcst severa! rclations between thc facts capa
ble to prescnt manifestations of the existence in a group or to contribuie at the completing of a more "generous" frame for 
significant circumstanccs of the time and space in discussion. 

The approach of the author is also motivated by a conclusion made at the end of a rather ample archivist n:search con

cerning the organisation and functioning of the territorial structurcs of the Romanian Orthodox Church in thc Ardeal of 191h 

century. In this context, truly rem�rkahlc - rclu lcd to thc time events - Hrc on ly severul pcrr.nnalil ies. Dut cvcn thesc oncs, due 
to diffcrcnt rcasons sccm to hc rather forgottcn. 

In thc case of Toan Pctric. it shocks thc 4U>�Iily of his numcrous actiuns as archbishop, his individual 4ualities. Wc point 
ou t thc working puwcr, tcnacity and his extraonlinary t<�cl in the relation' with his subordinatcd priests as wc l l  as with thc 
uut horitics. AII these had a l  ils hasis a bclicf in thc idcas hc suslained. 

Anu Gruma 
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Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Petric ( 1903-2003) 

Mitropolitul Andrei Saguna Mitropolitul Vasile Moga 

Pre.olul Ioan Pet.-ic l'rcotul J. Popescu 
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Îndatoraţi la o comemorare. Ioan Petric (1903-2003) 

Petru Span în mijlocul ţăranilor 

-'l,\NcJIPII\OlllA TE.IIE 

• ., ...... ff!ll 
A.tE B"b6T6PEI 

de 

BINAPC8-PAKIS. 

-1.\NB'LJ!'LTlSPl l'tL-YtNTlSITOPE 

rueco Dll penpod•co <!"' pom,ne!IYO 

.,. ... lhtpht, ••po&l al .. •poro��"l de Jl!liiU �� ..... .n r . .  ,u .. a Jhnhl. ��rpHCcopl m .tlpenOill u.1 .r...ou.. 
,_.a� 4bJ Jip .. o•L 

Edltopl llli aponn.topl: 
1'. B&PIJ!. 

BPAIDOB3, 1 8 U. 
Tfnpht fD rioorp•fia lf« ROmn It' lf•n.111t:r. 

Carte elin 1 854 
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Constantin Po pasu, 
GQtriet·�ijliJt 'in Brllş('�V: 

Comerciant elin Br a ov 
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At�GVSTIA 8, 2004, Istorie, pag. 1 09-1 19 

Aspecte privind situaţia unor şcoli confesionale româneşti 
în Trei Scaune. Secolul XIX 

"Şcoala ocrotită de biserică a putut să-şi păstreze caracteml ei naţional şi să 
exercite o injluemă binefăcătoare dezvoltării popomlui român din Ardeal . . .  " 

În tinda modestelor locaşuri de cult, pre
cum şi în locuinţele modeste ale dascălilor bise
riceşti, sau ale preoţilor, au fiinţat cele mai 
vechi şcoli româneşti confesionale atestate 
documentar. În aceste şcoli copiii învăţau, în 
primul rând religia, şi în al doilea rând să scrie 
şi să citească. În condiţiile în care şcoala 
reprezenta un bastion al românismului, dascălii 
erau urmăriţi permanent de autorităţile ma
ghiare, erau prost plătiţi, lucru pe care l-am 
amintit în rândurile anterioare, iar cu timpul 
ocupaţia de a învăţa copiii în şcolile româneşti 
devine o muncă benevolă. 

Încă din secolele XV-XVI, lângă biserici 
depistăm forme incipiente ale învăţământului. 
În 1 503, Nicolae, episcopul Transilvaniei, 
ordona vicarului său "să aibă grijă de plebanii 
şi scholasticii " din secuime, să-şi primească 
salariile • .  

Prima atestare documentară despre învăţă
mântul din Trei Scaune datează din 1429 la 
Hăghig. Printre cele mai vechi şcoli româneşti 
confesionale, documentele menţionează pe 
cele din localităţile: Zagon - cea. 1540, Araci -
cea. 1 700, Belin - 1 774, Ghelinţa - 1 770, 
Covasna - 1 790, Breţcu - 1793, Boroşneul Mic 
(Valea Mare) - 1 795, Mărtănuş - 1 796, Sfântu 
Gheorghe - 1 799. Pe lângă acestea, (care se 
găsesc în provincia Trei Scaune), putem şi cred 
că e chiar necesar, să amintim şi primele şcoli 
confesionale româneşti de pe teritoriul actu
alului judeţ Harghita, care au cunoscut aceeaşi 
istorie cauzată de politica maghiară: Gheor
gheni şi Voşlobeni - 1 765, Imper şi Odorheiul 
Secuiesc - 1768, Topliţa şi Tulghcş - 1 781 ,  
Bodogaia - 17882. 

În Trei Scaune, şcolile elementare 
româneşti aveau un caracter confesional în 
majoritatea lor. O astfd de şcoală functiona în 
1626, în oraşul Sfântu Gheorghe, avându-1 ca 
dasdi l pe Bekesi lstv;\n:1. La Tiirgu Secuiesc, în 
anu l 16SO, s-a înfiinţat un gimnaziu care putea fi 
rrecventilt si de copiii din localitătilc şi scaunele 

J ( JlJ 

Mitropolit Andrei Şaguna 

învecinate, ce nu-si puteau permite studiul în 
gimnaziile din Cluj, Aiud sau alte oraşe cu şcoli 
renumite. În mod organizat, aceste şcoli erau 
frecventate în mare măsură de băieţi, fetele 
înscriindu-sc în alt fel de şcoli ocazionale. 
Durata anului şcolar era foarte scurtă, ţinând 
în general, de la căderea zăpezii, până la apa
riţia primăverii, când începea munca la câmp. 

La începutul secolului al XVIII-lea, chiar 
dacă numărul elevilor era ceva mai mare, situ
aţia şcolilor era mult mai dificilă. Politica de 
maghiarizare - "secuizare", viza în principal 
Biserica şi Şcoala, ori în aceste conditii men
tinerea şcolilor, circulaţia cărţilor deveniseră 
probleme majore. În această perioadă avem 
date din ce în ce mai multe privind şcolile şi 
învăţătorii din satele Scaunclor secuieşti. Pe 
lângă parohiile cele mai importante se organi
zau şcoli cu învăţători separaţi, iar cele mai 
mici, în cel mai bun caz - preotul sau cantorul 
au predat cunoştinţele elementare elevilor. De 
exemplu, în comuna Belin, comună maghia
rizată, exista şcoală confesională ortodoxă de la 
1 774, iar la Arpătac, unde românii nu şi-au 
pierdut limba, era şcoală confesională ortodoxă 
încă de la 1700. Protopopul Aurel Nistor afir
ma că în oraşul Sfântu Gheorghe, unde nu se 
ştia prea bine româneşte, şcoala românească 
ortodoxă era foarte bună, mulţi romana
catolici şi reformati trimiţându-şi copiii la 
această şcoală4. 

Una dintre cele mai vechi şcoli confesionale 
ortodoxe despre care avem date certe este cea 
din Valea Mare. Satul acesta "avea şcoala con
fesională de demult, dar sătenii atât au cules din 
ea ca să ştie să înjghebe vreo epistolă ori să 
citească În se1ile lungi de iarnă neasemuitele fru
museţi din cărţile cu rematicâ religioasă şi cele 
create de popo11.t! nostnt th� ţârani "'· 

Ail:i, înt re an i i  1 795- 1 Y l  K, Biserica a între
tinut şcoala confesiona l;i .  l'rirnele cursuri s-au 
ţinut în t inda hisericii, apoi s-a construit o 
clâdirl: propric6 În urma decn· r u lu i  din 1 S09 -
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amintit în capitolul anterior, prin care se intro
ducea alfabetul latin - în anul şcolar 1862 - 1863 
s-a reuşit, la şcoala sus menţionată, să se intro
ducă alfabetul latin. Acesta se folosea, pentru 
început, doar în şcoală, pe când în biserică se 
mai foloseşte o perioadă alfabetul chirilic. Tot 
în acest an şcolar, avem ca obiecte de studiu 
următoarele: religia, limba română, istoria, 
matematica şi îndeletnicirile practice. Fiind 
scoală confesională, o mare atenţie se acordă 
orelor de catehizare, în care elevii învăţau dog
mele, regulile, tainele, rugăciunile şi alte 
cerinţe ale credintei creştin-ortodoxe?. Peste 30 
de ani - în 1891 - programa şcolară puţin 
îmbunătăţită, cuprindea următoarele obiecte: 
religia, limba română, geografia şi istoria, 
cunoştintele naturale, limba maghiară, "cam
put" şi "cântări". Conspectul privind manualele 
şcolare folosite în anul 1891 ,  în "şcoala greco
ortodoxă din Boroşneul Mic" - sat aflat în veci
nătatea satului Valea Mare - cuprindea urmă
toarele titluri: cartea a-11-a de citire şi grama
tică; istorie biblică; cunoştinţe naturale; 
abecedar maghiar-român. 

Printre dascălii şcolii din Valea Mare îl 
regăsim pe Aldea Todor, ales în 1819, dar care 
se apreciază că ar fi functionat si mai înainte, 
"fără să fi fost ales"; el îndeplinea şi funcţia de 
dascăl al bisericii din satB. În deceniul 1860-
1870, obligaţiile dascălului şcolii le-a îndeplinit 
preotul Gheorghe Popovici - fiul fostului preot 
din Valea Mare, Mihail PopoviciY. 

În 1874, vechea clădire a şcolii se prăbu
şeşte, iar pentru construirea unei clădiri noi, se 
iniţiază o colectă. În 1903, clădirea este ridicată 
şi acoperită cu ţiglă !O. Din păcate, viaţa acestei 
noi clădiri are o durată foarte mică, deoarece în 
anul 1917, şcoala confesională din Valea Mare 
devine şcoală de stat, iar limba de predare este, 
după cum am afirmat în capitolul precedent, 
limba maghiară l l .  

În  rândul celor mai vechi şcoli confesionale 
amintim şi Scoala Confesională din Sfântu 
Gheorghe, de pe actuala stradă Vâradi Jozsef 
nr. 38., documentele arhivistice atestă că 
această şcoala a avut, în istoria sa de peste două 
secole, momente luminoase dar şi dramatice 12. 
Potrivit  raport u lui magistratului oraşului  
Sfântu Gheorghe, adresat judelui regal şi ofi
cia l i tâţi i  Scaunului Trei  Scaune, în data de 1 5  

i u nie 1 71JY, a fost fixat Incui, au fost aduse 
rnal<.:rialdc şi a fost începută constructia şcol i i  

celor de religie ortodoxă. Conform muuugra
fic i  privind istoria inst i tuţi ilor de învăţământ 
d i n  Tre i Scaune, l ucrare de referinţă elaborată 
dL: HL:J eL:/". Oyula în 1 H'J3, "clocumcrllclc dcJpn· 

1 10 

începutul scolii au fost arse ca niste hârtii fără 
valoare", deşi Scoala Confesională Ortodoxă din 
Sfântu Gheorghe a fost frecventată nu doar de 
ortodocşi, ci şi de reformati si romana-catolici, 
şi se presupune că "a fost o şcoală bună "1 3. 

În 1870, printr-o circulară, Andrei Saguna 
propune organizarea unei colecte publice în 
toate parohiile ortodoxe din Mitropolia 
Ardealului, pentru ajutorarea românilor din 
Sfântu Gheorghe în reclădirea bisericii şi şcolii 
lor. "Creştinii noştri din comuna San Georgiu 
(Sfântu Gheorghe] - se menţionează în docu
ment - văzând că biserica lor e atât de minată, 
încât fără periclitarea sănătătii şi chiar a l'ieţii nu 
se mai putea întrebuinţa, de asemenea si şcoala 
lor e atât de mică şi întunecată încât numai cu 
greu se pot ţine prelegeri cu copiii, au hotărât în 
sinodul lor parohial edificarea din nou, atât a bi
sericii, cât şi a şcolii, adunând spre scopul acesta, 
după putinţă, o cantitate oarecare de material şi 
o sumu/iţă frumoasă de bani şi, aşteptând pla
nurile acestor zidiri dinpreună cu preliminarile 
supuse Consistoriului nostru spre aprobare, se 
roagă ca acest Consistoriu să esopereze 
(înlesnească) pe calea cea mai potril·ită un ajutor 
de la creştinii noştri din Arhiepiscopie la între
prinderea aceasta. f . . .  J Ştim cu toţii, iubiţilor, 
Între ce împrejurări critice au trăit confraţii noştri 
din ţinutul Secuimii si trăiesc încă si până în ziua 
de astăzi. Cu toţi simţim dăunătoarele urme ce le
au lăsat influenţa timpului de mai Înainte asupra 
creştini/ar noştri din Secuime. Nicăieri nu este 
atât de ameninţată naţionalitatea şi confesiunea 
noastră ca acolo. Să prevenim deci iubiţilor, peri
colul acesta ce ne ameninţă cu pierderea unui 
membrn însemnat din tmpul bisericii şi naţiunii 
noastre, dând bucuroşi filernl nostnt fraţilor care 
doresc înaintarea bisericii şi şcolii lor, dar le 
lipsesc mijoacele". 

Demersul Mitropolitului Saguna a fost 
încununat de succes. Lucrările de zidire a bise
ricii şi şcolii confesionale româneşti, desfăşu
rate cu participarea întregii comunităţi ortodoxe, 
sub conducerea preotului Alesia Popovici, au 
fost terminate în 187214. 

Tot în 1870, când şcoala confesională era 
a menintată cu închiderea, "preotul A lesia 
Popovici a avut curajul :>i simţul românesc de a 
respinge propunerea si a denq�a învoirea sa de 
facere a unei scoli comwwle " (de stat). Cităm în 
continu<�re din a rticolul  pe ;tceastă t emă apărut 
în Telegraful Român din septemhrie 1 H70, cu 
privire la ridicarea scolii si ajutorul Jat u\! ardl!
lcni (prin M i t ropo l i t u l Andrei Şuguna), şi 
rom;i n i i  din 11tra Rom[measc;i : 
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"În respectul şcolii noastre confesionale, care 
nici un fond nu a avut, ne-am sfătuit cu creştinii 
noştri pentru a stabili ce avem de făcut şi am 
decis unanim că, cu orice preţ, şcoala confesion
ală o susţinem . . .  Protestăm În contra închiderii 
şcolii noastre . . .  Şcoala confesională ne 

'
trebuie cu 

orice preţ. Ce e dară de făcut, ca suma de 1500 de 
florini să se poată aduna până în primăvara 
l'iitoare, sumă care se cere pentru edificarea unei 
şcoli de treabă, ca nu cumm să păţim 1uşinea 
aceea să ni se închidă şcoala? Nu ne rămâne altă 
cale decât a atrage atenţiunea onoratului public 
asupra acestei cause de importantă eminamente 
naţională aici În Sângeorgiu [Sfântu Gheorghe] 
în centrul T!·eiscaunelor. { . . . j Numai Biserica îi 
leagă de naţiunea română. Să-i legăm şi mai 
strâns de ea prin ridicarea acestei şcoli". Au 
reuşit românii din Sfântu Gheorghe cu ajutorul 
fraţilor din Ardeal şi din "Regat" (Ţara 
Românească) să termine şcoala confesională, 
dar nu au reuşit s-o menţină în funcţiune. 
Începând cu anul şcolar 1 873-1874, elevii 
români din Sfântu Gheorghe şi satele din 
împrejurimi au urmat cursurile şcolii de stat în 
limba maghiară, care funcţiona încă din anul 
187015. În locul şcolii confesionale se ţineau doar 
orele de catehizare, prin grija aceluiaşi vrednic 
de pomenire preot AJesia [AJexei] Popovici l6. 

În ceea ce priveşte vechimea şcolii 
româneşti din comuna Dobolii de Jos, autorul 
maghiar Bcrccz Gyula ne spune că şcoala 
românească din această comună funcţiona încă 
din anul 1820 17. Aurel Nistor face precizarea 
că la 1820, în Dobolii de Jos, învăţător era 
Andrei Pop, iar în 1 840 a fost zidită o şcoală 
nouă: "În anul 1840, românii au cumpârat teren 
pentru şcoală şi pe acesta au ridicat şi edificat 
şcoala. Începând de aici, şcoala a fost în edi
ficiul ei propriu. Greco-orientalii fortodocşiij, În 
privinţa aceasta i-au Întrecut pe reformaţi, care 
numai în 1870 au ajuns să aibă şcoală proprie"IH. 

Salariul învăţătorului - ca în oricare altă şcoală 
confesională - era asigurat de familiile elevilor 
(problemă dezbătută în capitolul IV al prezentei 
lucrări). Locuinţa era pusă la dispoziţie de bise
rică, iar lemnele de foc le aduceau elevii. 

Scoala confesională din Dobolii de Jos a 
cunoscut o existenţă extraordinară doar prin 
lupta vrcdnicului preot Nicolae Puianu ( 1883-
1 898) :  a luptat şi a obţinut o suprafaţă de 
pădure pentru b iserică si învăţător, a înzestrat 
:)Coilla confesională cu rcchizitc, a cumpă ra t  un 
intravilan cu 800 tlorini ,  a o b t i n u t  două 
�upra fet e  pentru cimitir l?i a ridicat dopotnila 
cu clopot in va loare de 200 tlor in i  pentru cdc 

I I I  

20 de familii de români care locuiau la câmp. 
Tot în hotarele comunei Doboli mai trăiau 80 
de familii de români care nu cunoşteau limba 
maghiară şi cărora preotul Nicolae Puianu le-a 
cumpărat o casă pentru şcoală, le-a instituit 
învăţător cu salariu pentru cei 50-60 de copii, 
le-a cumpărat un teren pentru cimitir în 
valoare de 300 florini. Din nefericire, "după 
numai 4 ani, prin intrigi şi calomnii s-au luat 
aceste 80 de familii de sub conducerea preotu
lui Puianu. Urmarea a fost că şcoala s-a nimi
cit, instituţiile cărora le pusese bază acest rar 
muncitor s-a abandonat şi de la 1889 nu-i nici 
urmă de şcoală "l9. 

Pentru vrednicia sa, şi mai ales pentru spri
jinirea, cu atâta ardoare, a Şcolii şi Bisericii 
româneşti, preotul Nicolae Puianu a fost tratat 
ca atare de autorităţile maghiare. Pentru 
modul în care şi-a îndeplinit misiunea de preot 
şi învăţător, a fost atacat "în presa locală, trimis 
În judecata Tribunalului din Sfântu Gheorghe 
pentru motil'e imaginare, atacat În locuinţa sa în 
timpul nopţii", acte ce au culminat cu dinami
tarea casei parohiale de autoritătile maghiare 
în ziua de 18/30 mai 188720. 

În capitolul precedent al prezentei lucrări 
aminteam, cu privire la preocupările dascălilor, 
şi şcoala din comuna Dobolii de Jos. În acele 
rânduri, spuneam că ziarele vremii vorbeau 
despre sublimitatea Sfintei Liturghii, regăsită 
în glasurile corului şcolarilor21 .  

Cu  toate acestea, chiar dacă în  anul 1899 
găseam în biserica ortodoxă din Dobolii de Jos, 
la Sfânta Liturghie, corul şcolarilor al Şcolii 
Confesionale Româneşti, vechea localitate 
românească este astăzi aproape în întregime 
maghiarizată. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, şi în 
Covasna s-a ţinut şcoală, prin preoţi şi dieci, în 
tinda bisericii, iar mai târziu în casa gocimanului 
de atunci. În 1825, negustorul braşovean 
Gheorghe C. Băcanu, cumpăra o moşie, pe care 
o dăruieştc bisericii. În acelaşi an vine şi un 
dascăl - Iosif Pop, zis şi Popovici - care locuia în 
casa de pc moşia donată de acel braşovean. 
Acest Iosif Pop nu era numai cântăreţ în bise
rică, ci şi învăţător, care preda, pc lângă rugă
ciuni şi scris, cititul, ceea ce anteccsorii lui nu au 
făcut. Deci, o şcoală mai sistematică începe cu 
acest Iosif Pop. Din registrul socotelilor se vede 
cii locaşul propriu de şcoală s-a ridicat ahia în 
l l�fi l . iosif Pop este dase;i l  p;Î n ;-t în HO l ,  
urmează preotul Inau Grid, pftuii în a n u l  1 1:'38. 
apoi Gheorr,he Dogar uiu Prcjm�.:1 2�. 
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Gazeta Transilmniei nr. 98 din 5 mai 1893, în 
pagina a Il-a. vorbind despre situaţia şcolilor 
din secuime, ne dezvăluie că "în comunele 
aşezate sub munţi, peste tot sunt şcoli româneşti 
corespunzătoare legilor. Ba În comune cum sunt: 
Comsna, Întorsura Buzăului, Brcţcu, Poiana 
Sărată, m·em şcoli cu câte două sau trei pute1i 
didactice, foarte bune "23. Printre comunele 
amintite mai sus se regăseşte şi Întorsura 
Buzăului, care alături de Vama Buzăului şi Sita 
Buzăului, constituie aşezarea "curat româ
nească " din Comitatul Trei Scaune, localităţi ce 
se extind de-o parte şi de alta a râului Buzău. 
"Oamenii de aici sunt foarte muncitori si prin 
muncă dreaptă se pot menţine ( . . .  ). Dar nu 
numai muncitori sunt, ci şi cru!ători, căci fiecare 
comună din aceste trei îşi are locaşul său sfânt, 
pent1u alinarea dure1ilm; cu preot harnic şi şcoa
lă confesională, cu învăţător calificat, cari şcoli 
sunt edificare şi susţinute din propriile lor pute1i, 
corespunzând pe deplin cerinţelor timpului". 

La începutul secolului al XIX-lea, ca spri
jinitor al învăţământului din comuna "curat 
românească" Întorsura Buzăului, îl regăsim pe 
preotul Gheorghe Neagovici. El, într-un 
răspuns dat chestionarului cpiscopiei, face 
unele precizări privind situaţia învăţământului 
din zona Buzaielor. Vorbeşte de starea precară 
a acestuia, iar numărul<Fopiilor care frecventau 
cursurile era foarte mic, în jur de 20, iar această 
situaţie se datora faptului că părinţii refuzau 
a-şi da pruncii Ia şcoală. Se adaugă şi inexis
tenţa unei săli, case speciale sau clădiri pentru 
şcoală, dascălul fiind nevoit a-i învăţa pe copii 
în casa sa sau în tinda bisericii. 

Drept răsplată pentru munca depusă, 
învăţătorul primea "pă cursul de iarnă, pentru 
un copil, în bani îmblători, adecă în aramă, 
florini: 1 '"24• 

La acea vreme, fiind o zonă în care pre
domina păstoritul şi creşterea animalelor, în 
mentalitatea ţăranului de atunci, care continua 
să trăiască pe văi şi înălţimi, oarecum izolat, 
şcoala nu avea o mare însemnătate, însă odată 
cu ridicarea bisericii şi a circulaţiei cărţilor 
bisericeşti, apare necesitatea scrisului şi cititu
lui. Pentru început nu au existat dascăli califi
cati .  preotii constituiau elita socictătii, t:rau ct:i 
mai inst rui ti si pregătiţi, având un rol deosebit 
de i mportant în viaţa comunitatii. 

Alat părintele Gheorghe Neagovici, cftt �i 
fiii săi ".1·-au striiduit sti lumineze satul din 
nidticina ctiruia răsăliscră, Îflvătând cu schimhu/ 
copiii sti SCiil' si sti c:ileascti în tinda Bisericii ., 
f. .. f2'. Membrii  fam i l iei preotu lu i Ncagovici a u  

1 1 2 

fost, aşadar, primii învăţători ai acestei şcoli, iar 
prin eforturile acestora, se pun bazele învăţă
mântului primar sistematic. Spre sfârşitul seco
lului al XIX-lea, efortul bravului preot 
Gheorghe Neagovici este continuat de primul 
învăţător calificat - Gheorghe Zaharia, acesta 
fiind numit învăţător conducător, Ia Întorsura 
Buzăului, în 1874. Dacă la 1838, numărul 
elevilor era de 20, în timpul acestuia numărul 
lor creşte, ajungând la 1 20 de elevi. Persona
litatea învăţătorului Gheorghe Zaharia este 
marcantă la sfârşitul secolului XIX, numele lui 
rămânând în istorie prin faptele sale. Astfel, în 
1 891 publică un manual de citire "pentnt şcolile 
p1imare române", la o tipografie din Braşov. Acest 
manual rămâne în uzul elevilor de la şcolile con
fesionale româneşti din Ardeal până în 191Q21i. 
Din cauza lipsei cadrelor didactice, Gheorghe 
Zaharia a activat şi în şcolile din împrejurirnea 
Întorsurii Buzăului, după cum, între anii 1899-
1902, a activat şi în satul vecin Ciumemic. 

Tot la începutul secolului al XIX-lea îşi are 
începutul şi învăţământul românesc din Araci, 
unde şcoala - ca fiică a bisericii, a avut primii 
elevi în "tinda 1•echii biserici din deal", când, 
păstor al bisericii - precum şi initiatorul şcolii -
era vrednicul preot Iacob Ciotlcc ( 1780-
1826)27. În anul 185 1,  arăcenii înaintează o 
cerere venerabilului consistoriu din Sibiu în 
chestiunea unui loc pentru şcoală, ce le fusese 
cedat de primărie şi apoi luat, datorită lui 
Belalie Grigorie: "Cu obidă, ne ntgăm de prea 
luminatu consistoriu să binevoi(i a lua in seamă 
strădania şi cheltuiala noastră, ca să a1•em şi noi 
şcoală, ca fiii si fiicele noastre să nu rămâie în 
linia dobitoacelor celor necuvântătoare . . .  ''2!!. 

Tocmai acest principiu (ca fiii şi fiicele noas
tre să nu rămână în linia dobitoacelor) i-a 
îndemnat pe români în general, şi pe susţină
torii şcolilor, în special, să lupte pentru rezis
tenţa şcolilor confesionale. 

Viaţa grea pe care o duceau oamenii nu i-a 
oprit să-şi dea copiii la şcoală. Mulţi oameni 
aveau nevoie de copii la lucrul câmpului, de 
aceea timpul optim pentru şcoală erau anotim
purile toamnă si iarnă, când oamenii aveau mai 
put in de lucru. În fe lul acesta învătătura era 
oarecum neglijată. Cu t i mpu l , după ce învătă
mântul confesional se făcea organizat, în 
fiecare parohie. apare si  obl igativi tatea 
înv:Hământului. Astfel, într-o circulară a epis
copului ortudux lk la Sibiu, Vasih: M uga, din 
a n u l  1 R29. referitoare la învătământul confe
sional , se spune:  "Cinstite părinte protopoape, 
prin milosth·u/ decret gu1 ·errw/icesc, din 8 
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octombrie a.c. nr. 9088 eşit se poronceşte ca toţi 
copiii de la 5 până la 13 ani să meargă la şcoală, 
dacă nu şi vara, încai toamna si iarna şi dacă 1111-
i vor l'rea părintii să-i mâne de bună voie să se 
pedepsească(. . .  ). Să se facă în tot satul şcoală şi 
să se pue dascal şi la toată jumătatea de an să se 
facă incoaci relaţie şi aceasta cu atât mai tare cu 
cât s-au fost mai poruncit prin milostivul decret 
guvemicesc din 1 august şi din 5 mat1ie 1 784''29• 
Pe de altă parte, într-o circulară din 26 noiem
brie 1892, se cere "cercetarea tuturor copiilor 
cari sunt obligaţi sii frecventeze şco/a [şcoala] 
poporală, elemelllară ". Si în acest sens, se cere 
ca numele copiilor să se ia din "matricele 
boteza(ilor toti cei născuţi de la 1 octombrie 1878 
până la 30 septembrie 1881 "30. 

Cursurile la şcoală începeau, de regulă, la 
ora 9fKJ, şi se terminau la ora 1 6(](1, cu o oră între
rupere la prânz, când copiii îşi consumau 
merindea şi se odihneau3l .  

Condiţiile de  pregătire a tcmelor erau 
foarte grele. În primul rând, părinţii, desigur 
slab pregătiţi sau chiar fără cunoştinţe şcolare 
de citire sau matematică, nu-şi puteau ajuta 
copiii în pregătirea tcmelor. În al doilea rând, 
copiii erau puşi - după cum au mai afirmat - de 
părinţi la muncă, în gospodărie, iar timpul pen
tru studiu se restrângea drastic. Din timpul 
care mai rămânea, după o zi de muncă, o mică 
parte era acordată şi învăţării, doar că pregă
tirea temelor pentru a doua zi se făcea scara 
târziu, la lumina lămpii cu petrol, în condiţii 
destul de vitrege. În cazul familiilor cu mulţi 
copii - care nu erau puţine, pe vremea aceea 
pregătirea temelor se făcea însoţită de jocul şi 
plânsetul fraţilor mai mici32. Totuşi, chiar şi în 
aceste condiţii, copiii ţăranilor români au 
învăţat carte. În acest sens, tot sprijinul pentru 
şcolile confesionale a venit de la Arhiepiscopic, 
şi mai apoi Mitropolia Ardealului, cu sediul la 
Sibiu. Într-o circulară venită de la Sibiu, se 
arat;! importanţa întrebuinţării limbii române 
şi se cerca totodată situaţia şcolilor în care 
limba de predare era limba română. Următorul 
document, din 1 6  ianuarie 1892, menţionează 
printre altele: "Congresul nostro naţional-bise
ricesc m: 177 din sesiunea anului 1891 a anunţat 
culegerea de date despre şcolile comunale, care 
există În comunele locuite de credincioşi de ai 
nostri, despre Împrejurarea, în câte din acelea 
limba românii, ca indispensabilă ( . . .  ). În exe
cutarea enunciatelor Măritului Conţ(res, Prea -
onorat D-ta eşti po_t;it a aproha aic:i loall' un·ll· 
comune din protoprcsbiterat (. .. ), în care sunt 
şcoli cmnwrale, vei arii/a În care limbci româna e 
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limba de propunere, sau cel puţin obiect obligat 
de instrocţiune ( . . .  ) în raportul cu care le vei pro
mova aicia vei reflecta şi la numărul elevilor 
greco-or1odocşi din acele şcoli. Rapoartele aces
tea vor intra aicia până la 31 mai". Circulara 
este trimisă protopopului Comitatului Trei 
Scaune, Dimitrie Coltofean, care îndeplinea şi 
funcţia de inspector şcolar3J. Interesul pentru 
şcoala românească nu rămâne doar aici . . . . Ca şi 
acum, se cerca învăţătorilor atingerea unui 
anumit nivel de pregătire a copiilor şcolari, în 
funcţie de anul de studiu la care se aflau. 
Pentru acest lucru, se stabilesc anumite materii 
care vor fi studiate de-alungul anilor şcolari. La 
începutul învăţământului confesional se urmă
reau doar învăţarea de către copii a unor no
ţiuni generale, precum scrisul, cititul, rugăciu
ni. De altfel, în cadrul şcolii confesionale s-a 
pus dintotdeuna accentul pe învăţământul reli
gios34. Cu timpul, bineînţeles că ramura învă
ţării s-a diversificat, adăugându-se treptat 
materii noi; cu toate acestea religia rămâne 
materia de bază în şcolile confesionale. Aşadar, 
spre sfârşitul secolului al XIX-lea, la data de 23 
aprilie 1892, programa şcolară ne este prezen
tată în felul următor de învăţătorul Nicolae 
Goga, de la şcoala confesională românească 
din Apaţa: 

"Programa şcolară începătoare - religie: 1 -
rugăciunile: Sfinte Dumnezeule, Născătoare de 
Dumnezeu, legile catehismului; Il - cele 10 
porunci Dumnezeieşti {Decalogulj şi cele 9 
porunci bisericeşti, Istoria biblică până la 
Proorocul Moise; III - scrierea de pe tablă şi dic
tando; Cu cei din despărţământul J-iu [clasa Ij; 
cunoaşterea literelor şi a numerelor, cititul; 
Cartea 1 pâna la 'h - apoi din religie rugăciunile 
de mai sus şi poroncile Dumnezeieşti şi biseri
ceşti; 7păcate de moat1e, 7 faceri de bine şi cân
tări bisericeşti cu ambe despărţămintele''35. 

Pentru ca învăţătorii să parcurgă ceea ce era 
propus în programă, se cere învăţătorilor şi 
preoţilor să folosească anumite manuale şco
lare, totodată solicitându-se şi o evidenţă cu 
manualele folosite în şcoli. În circulara din 30 
aprilie 1892 de la Sibiu, se prezintă lista cărţilor 
"aprobate de autoritatea bisericească [precum/ 
ca manuale de şc6le pentm orientarea celor 
interesati" în vederea folosirii în "şc6lele n6stre 
confesionale". În prezentul document se men
ţionează că pe cei care încalcă "dispoziţiunile îi 
ameninţă grele pedepse . . .  ". Această înştiintare 
este adresată protopopului Comit<Jtu l u i Trei 
S�.:aune, Dimitrie Coltofcan3(i. 

----- - ----- ·-·-
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În urma acestui demers, în anul şcolar 1893-
1 894, mai multe şcoli din cuprinsul Protopo
piatului Trei Scaune prezintă, prin scrisori, 
manualele şcolare folosite. Din Hăghig, în anul 
şcolar sus-menţionat, învăţătorul Iosif Bucşa 
folosea următoarele manuale: Istorie biblică ; 
Religie creştină de Ioan Popca; Abecedar român 
de Ioan Dariu; Carte de citire de Vasile Petre; 
Istoria Patriei de Ioan Dariu; Fizica de Ioan 
Dariu; Geografia de Ioan Dariu; Compui de 
Donadie Dogar; Maghiara37. 

La şcoala populară greco-ortodoxă română 
din Mărtănuş, în acelaşi an şcolar ( 1893- 1 894), 
pe lângă cele amintite de învăţătorul Iosif 
Bucşa, mai regăsim: Abecedar sau întâia carte 
de citire de "mai mulţi prieteni ai şco/ei"; A doua 
carte de cetire de "mai mulţi prieteni ai şco/ei"; 
Întâia carte de cetire şi scriere pentnt învăţarea 
limbii maghiare de Francisc Koâs şi Jon Darius; 
Istoria naturală de Ipol. IlasieviciJII. 

Astfel de declaraţii mai sunt cuprinse în 
prezentul dosar şi de Ia şcolile din: Breţcu, 
Arini, Sitabuzău [Sita Buzăull.!.i] şi, probabil că 
astfel de declaraţii vor fi trimis majoritatea 
şcolilor din protopopiat, dar care probabil nu 
s-au păstrat. 

O îndatorire de seamă a dascălilor este şi 
evidenţa elevilor, precum şi modul în care ci îşi 
însuşesc noile cunoştinţe predate în şcoli. 
Pentru notarea elevilor "se folosesc 4 calculi şi 
se însemna [notează] cu cifre: forte [foarte] bine 
= 1; bine = 2; îndestulitor [îndestulător] = 3; 
neîndestulitor = 439." 

Înainte de a fi trecuţi în catalog, elevii erau 
înregistraţi, ţinându-se în acest sens o evidenţă 
clară a celor care erau şcolarizaţi. Dacă în anul 
1 858, pentru "Protocolul şcoalelor" avem o 
rubrică de tipul: "câte suflete parte/pnmci, pmnce/ 
cu totul", în anul şcolar 1864/1865, avem urmă
toarele rubrici: numărul celor obligaţi de a 
umbla Ia şcoală/copii, copile, cu totul; numărul 
umblaţilor la şcoală, copii, copile, cu totul. 

Introducerea diferenţei între copiii de 
vârstă şcolară şi cei care frecventează cu ade
vărat şcoala este un pas important în clarifi
carea şi tratarea fermă a unei realităţi. Ea 
denotă seriozitate şi hotărâre în a aplica un 
program de şcolarizare obligatorie indispen
sahilă dezvoltării socictătii românest i .  

În an ul �olar următor - 1865/1866 - se mai 
producea o îmhogăţirc a ruhricilor, chiar dac;i for
mularele erau deja tipărite la fel ca în anul prece
dent, ele sunt modificate de fiecare preot sau 
dascăl, în asa fel încât atât număml scnlarilor 
potentiali, dH 'ii cel al "'w11hlătmilor la şc:oale ", să 

ilustreze semestrul I şi semestrul II, separat. 
În deceniul următor - mai precis în anul 

şcolar 1879-1880 - datele statistice din Registrul 
I, este "Despre frecventarea şcolii". Aici, copiii 
sunt împărţiţi în aceleaşi două categorii doar 
că, în plus, în fiecare categorie ( "total copii" şi 
"umblători la şcoală") ei sunt, Ia rândul lor, gru
paţi după vârstă: 6- 12 ani, 12-15 ani; la fiecare 
categorie de vârstă figurând separat: "copii " şi 
"copile". Ei sunt diferentiaţi şi "după progres" 
(adica "destinşi", "buni", "debili" - cu sensul de 
slab Ia învătătură)'"l. 

Catalogul şcolii din Apata, din anul şcolar 
189 1 - 1892, ne dezvăluie aceste lucruri precum 
şi altele noi. El se prezintă sub forma unui 
tabel, care cuprinde următoarele rubrici, aran
jate orizontal: numele şcolarului - o rubrică; 
locul, anul, luna, ziua naşterii - o rubrică; reli
gia, confesiunea, naţionalitatea. Avem apoi 
următoarele rubrici: purtarea morală - o 
rubrică; diliginţa (clasa) - o rubrică; atenţiunea 
o rubrică; religiunea - o rubrică împărţită în 3: a) 
rugăciuni b) istoria biblică c) catehism; limba 
maternă - o rubrică, împărţită în 3: a) cetire b) 
gramatică c) scriere didactică; limba maghiară 
o rubrică; matematica - o rubrică împărţită în 2: 
a) computul mental b) computul cu cifre; 
obiecte istorice - 3 rubrici: a) geografia; b) istoria 
c) drepturile şi datorinţele civile; - toate aceste 
rubrici, în prezentul catalog, sunt notate; urmea
ză câteva rubrici libere: scriinţele naturale - 3 
rubrici: a) istoria naturală b) ftzica c) economia; 
desterităţi tehnice - 5 rubrici: a) cântul b) desenul 
c) caligrafta d) industria de casă e) cirnnastica; 
urmează apoi rubricile: calculul general - o 
rubrică; numărul absenţilor de peste semestru -
2 rubrici: a) escusate b) neescusate; observări 41 . 

Nici problema absenţelor elevilor - fără 
motiv - (neescusate), nu era lăsată Ia voia 
întâmplării. Spre exemplu, la şcoala din Valea 
Mare, elevii absenţi fără motiv erau pedepsiţi într
un mod util şcolarilor: erau nevoiţi să cumpere 
cărţi ''pe seama copiilor mai săraci"42. Totodată, 
inspectorul şcolar - protopopul Comitatului Trei 
Scaune - cerea lunar evidenţa frecventării cur
surilor de elevii şcolilor româneşti. 

Astfel, fiecare învăţător nota numele 
elevilor care au absentat fără motiv, listă care 
aj ungt:a pt: masa protopopului. Spre exemplu, 
î n  l una ianuarie a anului 1892, s-a primit core 
spondenţa de acest fel de la mai mu lte şcoli, 
dintre care amintim: şcoala confesională din 
Sitahuz;iu (Si t a Buzăului). Vama-Iluziîu, Chezdi 
M ărtănu::;. Dobolii Inferior (învătător era Ioan 
l'opovici )�J. Rcspec1 ivul dosar ( I I I .  o. I H':/2), 
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conţine evidenţa absenţclor, pe aceeaşi lună 
(ianuarie) din 1892, si de Ia şcolile din: 

- Covasna - preot Nicolae Comşa, învăţător 
Georgiu Furtună; 

- Întorsura Buzăului - preot Alexei 
Neagovici, învăţător Gheorghe Zaharia; 

- Dobârlău - învăţător Iosif Sibian; 
- Zăbala - învăţător provizoriu Georgiu 

Marin; 
- Marcoşi [Mărcuş] - învăţător Mihail 

Comşa; 
- Hăghig - învăţător Nicolae Marin; 
- Borosneul Mic - învăţător Georgiu 

Popovici; 
- Teliu - preot Damiil Cojocaru, învăţător 

George Dogariu; 
- Breţcu - învăţător George Teacă. 
Nu numai elevii erau "ţinuţi sub obseTVa{ie" 

de către inspectorul şcolar, prin preoţi şi 
învăţători, ci şi activitatea învăţătorilor, de 
către "si nodul wilzidiecesan " din Sibiu. Se cerea 
deseori evidenţa clară a învăţătorilor care acti
vau în şcolile confesionale, sau dacă erau şcoli 
care nu aveau învăţători. În data de 21  februa
rie 1892, se cerea o astfel de evidenţă a pro
topopului Tractului Treiscaunelor, cu privire la 
două şcoli confesionale româneşti: Budila şi 
Lunea. În respectiva dispoziţie se spunea: 

"Preaonorate D-le Protoprosbitere! Deoarece 
Preaonorat D-ta, până acuma Încă nu ai rapor
tat cine e instituit pentm anul şco/miu de învăţă
toriu, în Budila şi Lunea respectiv dacă nu e 
instituit învăţătoriu, ce s 'a întâmplat cu şc6la: 
este ea afiliată la 11reo şc6/ă de ale noastre din 
1•ecinătate seu {sau] dacă ele11ii noştli obligaţi a 
frecventa şco/a, cercetează alte şc6/e străine, plin 
aceasta eşti poftit a face în timpul cel mai scurt 
rapmt amănunţit în pri11inţa aceasta, spre a se 
arăta starea lucndui Veneratului sinod arlzidiece
san. 

Sibiu, 21 februarie 1892 
Proptopresbiterului Tractului Treiscaune 

PO.D. Dimitrie Coltofean "44. 
În şcolile confesionale româneşti accentul 

se punea mai ales pe studiul religiei - după cum 
afirmam şi în rândurile anterioare. Odată cu 
îmbunătăţirea programei şcolare, se face o 
oarecare diferenţiere asupra materiilor laice şi 
religioase. În rândul obiectelor laice de studiu 
se regăseşte chiar şi limba maghiară şi, treptat, 
ea va lua locul limbii române, care în foarte 
multe şcoli vor uispttrea, după cum vom vedea 

în capitolul următor al lucrării de fată. Acum să 
ne oprim putin la  ramura principală de studiu 

din şcnlilc confcsionah: ortodoxe (româneşti), 
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religia, deoarece în aceste şcoli existau ore spe
ciale de catehizare cu elevii. În orar, ocupau 2 
ore pe săptămână, lucru pentru care se cerea o 
evidenţă clară. 

Dintr-o evidenţă sosită la sediul Protopo
piatului Tractului Trei Scaune, se arată că în 
anul şcolar 1892-1893, "catehisaţiunea " s-a 
făcut în 29 de şcoli confesionale ortodoxe şi 1 2  
fiiii ale acestora, unui număr de  81 1 elevi, din
tre care: "parte bărbătească = 385, iar parte 
femeiască = 426". Cităm mai jos lista celor 29 
de şcoli cu filiile, precum şi numele catehetului 
care a efectuat "catehisaţitmea " elevilor: 

- Aita Mare, cu filiile: Aita Mare, Aita 
Seacă, Buduş, Căpet; catehet: Alecsandru 
Ciucan; 

- Apaţa, catehet: Nicolan Goga - paroh 
eremit; 

- Arini, cu filia: Iones; catehet: Ioan Bucşa 
(paroh); 

- Arpătac, cu filia: Ariuşd; catehet: înv. 
Dionisiu Nistor; 

- Belini; catehet: înv. Alesiu Bucşa; 
- Boroşneul Mic; catehet: înv. Gheorghe 

Popovici; 
- Breţcu; catehet: Constantin Damian 

(paroh); 
- Budila; catehet: înv. George Enescu; 
- Cernatul Inferior, cu fil ia:  Cernatul 

Superior; catehet: înv. Augustin Micu; 
- Mărtănuş, cu filia: Ojdula; catehet: 

Nicolau Cristian; 
- Covasna; catehet: Nicolae Comşa, cu filia: 

Zăbala, catehet: înv. George Fortună; 
- Chichiş; catehet: înv. Moise Grecean; 
- Crizbav, catehet: înv. Ioan Marin, cu filia: 

Nou, catehet: Gerasim Comănescu; 
- Dobârlău; 
- Dobolii Inferiori; catehet: înv. Nicolae 

Poianu (paroh); 
- Hăghig; catehet: înv. Iosif Bucşoi; 
- Întorsura Buzăului; catehet: înv. 

Gheorghe Negoescu; 
- Lisnău; catehet: înv. Georgiu Olariu; 
- Marcoş [Mărcuş]; catehet: înv. Georgiu 

Dogariu; 
- Mica-Vifalău [Micfalău ], cu fi li a: Bicsad; 

catehet: înv. Augustin Cosmin; 
- Ormeniş; catehet: înv. Augustin Cosmin; 
- Ozun; catehet: înv. Ioan Pop; 
- Poiana Sărată; catehet: înv. Ioan Băloiu; 
- Sftn-Georgiu I Sfântu Gheurght:]; catehet: 

înv. /\lecsiu Popovici; 
- Sita Buzău !Sit a Buzii u l u i j ;  catehet: înv. 

Ioan Dima; 
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-Teliu; catehet: înv. Daniel Cojocaru; 
- Vâlcele; catehet: acelaşi Ioan Cojocaru; 
- Vama Buzău [Vama Buzăului]; catehet: 

înv. David Coman; 
-Zagon; catehet: înv. Alesei Negoescu45. 
Şcolile din acel timp nu se confruntau 

numai cu problemele ivite din "bună-voinţa " 
maghiarilor. Problemele de ordin inferior nu 
încetau să apară. Viaţa dusă în sărăcie aducea 
multe neplăceri, mai ales de ordin medical. 
Deseori şcolile se confruntau cu "boli epi
demice" în rândul copiilor, probabil din slaba 
alimentaţie şi decăzuta igienă în care se afla 
ţăranul român, din cauza asupririi ce o avea din 
partea domniei maghiare. Întărim aceste spuse 
prin circulara din 26-XI-1892, sosită la sediul 
protopopiatului Trei Scaune, în care se cerea 
"închiderea şcolilor din cauza unei boli epide
mice". În respectivul document se specifica fap
tul că se lasă la atitudinea conducătQrilor şco
lilor problema închiderii lor, deoarece ei 
"cunosc mai bine situaţiunea şi împregiuririle 
locale ale şcolei"4fl. 

Durata studiului pentru elevii din şcolile 
confesionale româneşti nu se limita doar Ia 
absolvirea şcolii din parohie. Ei aveau posibili
tatea de a aspira la o "şcoală de ucenici" (am 
spune noi astăzi), unde învăţau anumite mese
rii, şcoli situate în Comitatul Trei Scaune sau în 
vecinătatea acestuia, cum ar fi Braşovul. 

Astfel, u n  anunţ datat din anul 1882, 
vesteşte organizarea unui curs de "lucru manu
al, cu unnătoarele îndeletniciri: împletitul de paie 
cu ţipirig; împletitul de papură; împletitul de 
nuiele; cartonagiul - legatul cărţilor; sculptura în 
lemn cu traforajul; tâmplăritul". Durata cursu
lui era următoarea: marţi 14/26 iulie a.c.; vineri 

1. PAL JUDITH, Cunoştinţa de carte şi inl'ă(ănrânt in 
scaunele secuie$ti, in secolul al XVIII-lea, în Anuaml Insti
tutului de istorie, Cluj, XXXV, Cluj-Napoca, 1996, p. 83; 

2. IOAN LAcATUşU, VASILE LECHINTAN, VJOLETA 
PATRUNJEL, Românii din Covasna şi Harghita. Istoria. 
Biserica. Scoala. Cultura, Editura Grai Românesc a 
Episcopiei Ortodoxe a Covasnci şi Harghitei, M. Ciuc, 
2003, p. 96; 

3. JClCX, Co1·asna. MonfiJ:rtifit', t:d i l u m  Sport:furism. 

Hucuresti, 1':180, p. 1 58; 
4. J\UKCL NISTOR. Pro/JieiiJIJ 10/lltilleascii din rinllfllriiP 

secuizutr :,i hi.n·n·ca onodoxli, în Redsta Teologică. ·nparul 
Tipografiei Arhidicc:t:zanc. Sihiu, 19:19, p. 276; 

5. IOAN LACATUs! 1, fdt'lrtitat<' si cu Intra la românii din 

secuime, Edilum Carpmica. Cluj·l'lapo�ca. p. I S ;  
(J. lor\:"! H.ANC"I i i NTAN, Canea ..._'iarului !·il/eu lv/un�. 

Monografie. Bucu1qli, ::!001, p. 77: 

Note 
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14/26 august a.c. ( 1882J47_ 
În acelaşi an 1882, în data de 29 iulie, Ia 

sediul Protopopiatului Trei Scaune, soseşte un 
anunţ prin care se aduce Ia cunoştinţă că "de 
câţiva ani, aici în Braş01; am deschis o scoală 
privată de lucru de mână şi de menagiu {menaj] 
pentm fete, însoţită tot-de-odată şi de instrucţie 
teoretică în studiu ". Disciplinele erau urmă
toarele: tarsul, ţesutul, vopsitul tortului, cusu
tul, croitul, brodatul, gătitul bucatelor, călcatul. 
Se studia (teoretic) : religia, pedagogia şi 
higiena, legumăritul. 

În documentul citat se mai menţiona taxa 
de şcolarizare, în valoare de 14 florini pe lună. 
Şcoala avea un internat propriu iar cursurile 
începeau Ia data de 1 septembrie4S. Totodată, 
elevii absolvenţi din şcolile confesionale ale 
Comitatului Trei Scaune aveau posibilitatea de 
a aspira şi la una din "şcolile mari româneşti" de 
la Braşov - în mod deosebit acel adevărat 
"Ierusalim al românilor", cum era denumit 
liceul ortodox întemeiat de marele Andrei 
Şaguna (liceu care azi îi poartă numele). La 
sfârşitul secolului al XIX-lea, cursurile liceului
gimnaziu braşovean erau frecventate anual, în 
medie de cea. 30 de elevi, proveniţi din locali
tăţile fostului judeţ Trei Scaune (de exemplu: 
42 elevi, în anul şcolar 1895!1896; 35 elevi în 
1896/1897). Este remarcabilă prezenţa în cor
pul profesoral al liceului braşovean, în perioa
da 1854-1916, a unor cadre didactice născute în 
localităţi din Trei Scaune: Dimitrie Cioflec 
(autorul unei importante culegeri de poezii 
populare din satul natal) şi Dionisie Nistor din 
Araci, Ioan Bozoceanu din Vâlcele, Nicolae 
Bogdan din Hăghig49. 

7. Ibidem, p. 48; 
8. Ibidem, p. 67; 
9. Ibidem, p. 48; 
10. Ibidem, p. 77; 
1 1 .  Ibidem, p. 50; 
1 2. IOAN LAcATUşU, VASILE LECHINTAN, VJOLETA 

PATRI INJF.I, op. cit., p. 96; 
Ll. IoAN I .ArAnl�l 1, .\j>irituulitate românească $i co/1-
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Risc ricii Ortmlnxc Române. Uucurcsti l 980: 

1 5 . IOAN LAL'AIL'SLI, V,\S I I  > LFCHINT.\N. VIOl FTA 
I'ArRUNJEL, op. cit.. p. Qfi; 
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Abstract 
Aspects Concerning the Situation of Several Confessional Romanian Schools 

in "Trei Scaune". l9tb Century 

In the article there are treated issues in what concerns thc orthodox confessional edueation in the former county Trei 

Scaune, in the 191h century. Tbere are presented new informat ion in the orthodox ecclesiastic archives (the educat ion system, 
endowment, school schedulc, exams, marks, etc.), the activity of the priests and teachers, etc. 

Cristian Ioan-Anghel 
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Consolidarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, 
în secolul al XIX-lea 

Biserici şi preoţi Îll arcul intracarpatic 

Ceea ce s-a petrecut în arcul intracarpatic în 
secolul al XIX-lea, reflectă la o scară mai mică 
hotărârile luate pentru întreaga Biserică 
Ortodoxă Română din Transilvania. A fost o 
vreme de multe decizii, de înnoiri, de schimbări 
care au făcut ca Biserica strămoşească din 
Ardeal să dobândească o nouă înfăţişare. Cu 
toate sinuozităţile, Biserica Ortodoxă din 
Ardeal reuşea să se impună într-un mod mult 
mai pragmatic, mai ales în urma recunoaşterii 
prin lege a autonomiei Mitropoliei Ortodoxe în 
iunie 18681 .  

Pentru istoria bisericii strămoşeşti, secolul 
al XIX-lea este dominat de figura marelui 
mitropolit Andrei Şaguna, care într-un context 
politic deloc favorabil a realizat fapte durabile 
pentru statutul Bisericii Ortodoxe din Ardeal. 

Andrei Şaguna a dat Bisericii o organizare 
corespunzătoare necunoscută în alte biserici. 
În condiţiile de viaţă create după 1867, prin 
autonomia acceptată în 1868 şi prin Statutul 
Organic, Biserica a rămas singura instituţie 
românească recunoscută, devenind un adevărat 
far călăuzitor al poporului nu numai în pro
bleme bisericeşti, ci şi culturale şi naţionale. 
Marele mitropolit a trebuit să facă dovada 
unei diplomaţii de excepţie, întrucât nu putea 
să participe pc faţă la toate acţiunile politice 
în care era solicitat, fără a primejdui prin • 
aceasta poziţiile câştigate de români pe teren 
bisericesc şi şcolar. 

Ca un adevărat reformator, Şaguna a înţeles 
cum să aducă şi dispoziţiile canonice în cea mai 
bună potrivire cu nevoile rurale, cu interesele 
naţionale permanente şi cu propaganda cultu
rală, indispensabilă unui popor strâmtorat, 
care numai în şi prin Biserica naţională îşi 
putea susţine şi apăra fiinţa sa etnică2. 

În secolul al XVIII-lea şi mai ales la 
începutul secolului al XIX-lea, clerul Bisericii 
Ortodoxe Române dar şi al Bisericii Greco
Catolice a jucat un rol mult mai important în 
viaţa politică a românilor trasilvăneni decât 
acela îm p l i n i t de clerul ortodox din Ţara 

Romfl nea�u-t "i Moldova. Iera r h i a  celor doui1 
B ise rici �i-a asumat conducerea aproape prin 
abse n t ii ,  întrucât n ici un ali gn1p nu posc.d a un 
prest igiu si  u coeziune comparabilă.  Biserica 

I I Y 

oferea românilor singurul cadru de viaţă comu
nitară, fiind purtătoarea conştiinţei naţionale şi 
cea care prin ierarhia ci a formulat o nouă idee 
despre naţiune, bazată pe etnicitateJ. 

Transilvania primei jumătăţi a secolului al 
XIX-lea dovedea o mobilitate destul de mare, 
manifestată aproape în toate domeniile. 
Generaţia care a ajuns la maturitate între 1830 
şi 1848 s-a străduit să-i aducă pe români în ma
rile curente ale vieţii economice şi culturale 
europene. Membrii acesteia au oferit bazele 
teoretice ale mişcării naţionale moderne 
româneşti, iar în primăvara revoluţionară a 
anului 1848 au formulat primul program 
naţional modern cuprinzător. 

Secolul al XIX-lea debuta şi cu câteva bene
ficii acordate de împăratul Iosif al II-lea, prin 
edictul de toleranţă. Prin acest edict se dădea şi 
dreptul necatolicilor de a-şi practica liber cre
dinţa lor, dreptul de a construi biserici şi de a 
deschide şcoli în acele locuri unde numărul lor 
se ridica la cel puţin o sută de familii. Pentru 
români, facilităţile imediate şi cele mai palpa
bile ale domniei au fost impulsul dat de Iosif al 
I I-lea învăţământului şi recunoaşterea oficială 
acordată Bisericii Ortodoxe, care putea acum 
să reprezinte comunitatea românească într-un 
mod mai eficient4. 

Prima perioadă a secolului al XIX-lea a 
însemnat pentru scaunul episcopal de la Sibiu 
şi o refacere a "ierarhiei naţionale". După o 
vacanţă de 14 ani, Curtea de la Viena a accep
tat să fie ales un episcop de neam român în per
soana lui Vasile Moga ( 1810-1845). Aşa cum se 
cunoaşte, Biserica Ortodoxă a românilor tran
silvăneni a rămas fără cârmuitor bisericesc 
până în 1761 ,  păstrând legături cu Tara 
Românească şi Moldova. Abia în 1761 împără
teasa Maria Tereza, în urma numeroaselor 
memorii a acceptat numirea unor episcopi 
ortodocşi de neam sârb pentru Biserica 
Transilvaniei. Biserica românească a rămas în 
dependenţă de Biserica sârbă până în anul 
1 R64. Bise rica ortodoxă din I mperiul Habsbur
gic a fost cou:-.iueratii ca "tu/era tii ". Ahia în 1 848 

s-a proclamat "principiul ega/ei indreptătiri " a 
L u t u rnr confcsi uni lor din Ungaria, cu preve
derea ca statul  să contribuie la întreţinerea 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



SEBASTIAN PÂRVU 

bisericilor şi şcolilor tuturor confesiunilor. 
Din punctul de vedere al evenimentelor 

istorice, secolul al XIX-lea a adus şi anul 
primăverii revoluţionare a popoarelor de la 
1848-1849, revoluţie în care s-au implicat toate 
păturile sociale în frunte cu intelectualitatea 
română ardeleană, preoţi şi învăţători. La acest 
eveniment şi românii din interiorul arcului 
carpatic şi-au adus contribuţia lor. 

Aşa cum demonstrează documentele 
vremii (protocoale, circulare, scrisori etc.) 
secolul al XIX-lea ne dă informaţii despre o 
consolidare a structurilor bisericeşti din arcul 
intracarpatic. Circularele trimise de episcopii 
vremii (1. Popovici, Vasile Moga, Ghedeon 
Nichitici, Gherasim Adamovici) arată o pre
ocupare constantă pentru credincioşii şi pre
otii zonei noastre. 

Pentru reconstituirea activităţii bisericeşti 
din arcul intracarpatic din această perioadă, 
prezintă valoroase informaţii documentele din 
arhiva Mitropoliei din Sibiu şi cea a Centrului 
Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nico
lae Colan" din Sf. Gheorghe. 

Informaţii despre organizarea eclesială a 
bisericilor din zonă la începutul secolului al 
XIX-lea le avem din documentele semnate de 
episcopul vicar 1. Popovici şi apoi episcopul 
Vasile Moga. Documentele relevă stadiul unei 
vieţi culturale şi spirituale a credincioşilor 
români mai ridicat şi mai îmbunătăţit. 
Episcopii Ghedeon Nichitici şi Gherasim 
Adamovici, prin circularele trimise protopopi
lor din zonă, solicitau acestora să comunice 
credincioşilor conţinutul unor ordine împără
teşti şi gubemiale, să respecte regulile ocupării 
parohiilor vacante ( "oprirea de la toată slujba a 
preoţilor preoţiţi în Valahia "), ale rânduielilor 
privind căsătoria, divorţul, recăsătoria, întoc
mirea unor colecte de ajutorare a credin
cioşilor care au avut de suferit de pe urma 
incendiilor, calamităţilor naturale etc.s. 

Un demers important al acestui veac îl con
stituie problema salarizării preoţilor. Până în 
ultimii ani ai secolului al XIX-lea, preoţimea 
românescă din Transilvania n-a beneficiat de 
salarii din partea statului ci s-a întreţinut din 
resurse proprii, adică din scsii parohiale şi, mai 
cu seamă, din daniile credincioşilor. 

În noiemhrie 1 803, pentru asigu rarea resur
selor finn nciare, oficialilătilc Scaunului Trei 
Scaune trec la aplicarea prevederilor ordinului 
guhcrnial prin care a fost aprnhntă cererea 
Consistoriu l u i  Ortodox potrivit căreia preo t i i  
ortodocşi urma u s;i primesdi de la  credinciosi 

darea de şase bani denumită Dacia. Odată cu 
aceste măsuri s-a urmărit şi închegarea unei 
structuri a învătământului confesional, fapt 
dovedit de numeroasele circulare trimise preo
tilor din zonă. Astfel, într-o circulară din 1 8 1 1  
adresată protopopului neunit Nicolae Popovici 
din Cernat, se cerc instruirea dascălilor şi preo
ţilor din sate prin învăţarea cititului cu slove 
latineşti şi cu cuvinte româneşti. Într-o altă cir
culară a episcopului ortodox de la Sibiu, Vasile 
Moga, din anul 1829, referitoare la învăţămân
tul confesional se spune: "Cinstite părinte pro
topoape, Prin mi/ostivu/ decret guvemalicesc din 8 
octomb1ie a.c. Nr. 9088 esit se poronceşte ca toţi 
copiii de la 5 până la 13 ani să meargă la şcoală, 
dacă nu şi I'Gra, încai toamna si iarna si dacă nu-i 
vor vrea părinţii să-i mâne de bună voie să se 
pedepsească ( . . .  ) Să se facă în tot satul şcoală şi să 
se pue dascăl şi la toată jumătatea de an să se facă 
încoaci relaţie şi aceasta cu atât mai tare cu cât s
au fost mai ponmcit prin milostivu/ decret guver
nicesc din 1 August 1808 şi din 5 mmtie 1 784". 

Românilor din TI·ei Scaune nu le-a fost toc
mai uşor să-şi susţină şcolile, în contextul în 
care comunitatea sătească era destul de săracă. 
Documentele de la începutul secolului al XIX
lea dezvăluie această realitate, ca şi pc cea a 
strădaniilor pentru menţinerea existenţei lor, 
dar şi ademenirii către şcolilele maghiare. Au 
existat situaţii când şcolile erau chiar dărâmate, 
nemaiexistând posibilitatea de a ridica altele. 
Astfel, în lipsa şcolilor, copii învăţau în casa 
cantorului, în biserică, dascălii de multe ori 
neprimind nici o plată. 

În acest efort de mentinere, un aport remar
cabil i-au avut în continuare aceşti "lideri" care 

• erau preoţii şi îndeosebi protopopii. Printr-o 
dispoziţie superioară de la începutul secolului 
al XIX-lea, se cerca protopopului Nicolae 
Popovici de a se implica în pregătirea dascălilor 
şi învăţarea pruncilor pentru a citi şi scrie "cu 
litere latineşti rnmâneşti"6. 

1 20 

La rândul său, protopopul Petru Pop cerea 
credincioşilor să-şi dea fiii şi fiicele la învă�ă
tură, cu speranta că "doară se va lumina vremea 
şi pentru noi românii, şi când se m desprimăvăra 
să fim gata cu plugu/, cu sămânţa a semăna, că 
apoi e târziu, până vom găta cu Înl 'ătătura trece 
l 'remea semănntului". Pe tru Pup, în sluji rea sa 
de "preot protopop şi inspector şcolar teritorial 
pentru şcoalr�lr. ortodoxe ", a fost un mare sus(i
nător al invătământ u l u i  rnmfmesc. Un alt 
cxcrnplu cd i ficntor în acest sens este şi circu
lara din l g45 dată de Pd ru Pop. pornită de la 
Bret<.:u �i ajunsă în Luate satele "tractului ", care 
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era "bogată in infonnaţii, marcată de particula
rităţi locale, de o undă de poezie şi un profund 
sens patriotic "?. Ştiind că documentul va urma 
a fi citit în fata credincioşilor din biserici, 
protopopul de Breţcu încerca să lămurească 
pe români că pruncii trebuie daţi la şcoli, 
şcol ile trebuiesc întreţinute de părinţi, cu 
dascăli cu totll. 

În sud-estul Transilvaniei existenţa şcolii 
confesionale cu "substratul ei naţional mereu 
prezent, depinde nu numai de realităţile econo
mice săteşti, de ţinuta clerului şi de zelul 
dască/ilor, ci şi de atitudinea funcţionarilor de 
stat maghiari". Aceştia, fie că erau juzii cercu
lari, notari sau inspectori şcolari, nu priveau cu 
bunăvoinţă învăţământul românesc, ci dimpo
trivă, îi puneau piedici. Chiar şi atunci când 
politica Imperiului Habsburgic favoriza func
ţionarea şcolilor săteşti ale comunităţilor 
româneşti (anii de după revolutia de la 1848), 
"preamări tu/ domnul Ober Comisar Kovats de la 
Sf Gheorghe găsea suficiente căi lăturalnice pen
tnt a evita aplicarea acestei politici, a o întârzia, 
a o marginaliza " - scria protopopul Petru Pop 
din Breţcu. 

La începutul secolului al XIX-lea existau 
şcoli confesionale ortodoxe la Târgu Secuiesc, 
Întorsura Buzăului, Zăbala, Sita Buzăului, 
Hăghig, Vâlcele, iar în prima parte a aceluiaşi 
secol îşi încep activitatea şcolile populare 
româneşti din Dobolii de Jos, Dobârlău, 
Cernatul de Jos, Lisnău (cea greco-catolică a 
funcţionat între anii 1830-1891, iar cea orto
doxă între anii 1852-1896), Mărcuş, Poiana 
Sărată, Păpăuţi, Ariuşd, Micfalău, Bicsad9. 

Inventarele şcolilor confesionale relevă pre
ocuparea comunităţilor pentru asigurarea unor 
edificii corespunzătoare şi dotarea acestora cu 
cele necesare, inclusiv cu "noutăţi" precum: 
"maşini de socotit '; "maşini de comput", dar şi 
cu surse de venituri rezultate din "grădinile de 
pomărit", "fonduri de bucate" şi ''fundaţiuni sco
lastice", toate având scop "binele, luminarea şi 
fericirea tine1imii". 

Documentele secolului al XIX-lea reflectă 
şi o mare circulaţie a cărţii bisericeşti, fie prin 
donaţii, fie prin cumpărări de carte liturgică 
etc. Îndeosebi cărţile bisericeşti din tipografia 
bucureşteană au cunoscut o mare răspândire 
peste munţi. Un rol deosebit în circulaţia aces
tor cărţi I-au avut negustorii. E un aspect care 
denotă rclat i i k: neîntrerupte dintre lm: u i turii 
celor trei tări romfme:-:;ti. 

Între 1818- 18:.U, In urma hot iir;hii Consisto
r iu lui  F.piscopcsc din S i biu,  este nu mit ca 
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administrator protopopesc peste zonă pr. Radu 
Verzea din Săcele, protopop al Braşovului. 
Între anii 1827-1 835 a urmat ca administrator 
pr. Ioan Pop (Popescu) din Breţcu. Episcopul 
Vasile Moga reorganizează în anul 1847 pro
topopiatul Treiscaunelor şi înfiinţează, alături 
de cel cu sediul în Breţcu, protopopiatul 
"Hăghigului şi Vâlcele/ar", având ca protopop 
pe pr. Ioan Moga din Vâlcele (1847-1868). 

În perioada 1835-1853 a fost protopop al 
Treiscaunelor preotul Petru Pop din Breţcu, 
cunoscut luptător şi lider de necontestat al 
românilor din zonă în timpul Revoluţiei de la 
1848-1849. El a fost schimbat de episcopul 
Andrei Şaguna "din pricini binecuvântate" (în 
contextul presiunilor autorităţilor administra
tive maghiare ale timpului respectiv). Între anii 
1853-1861,  Protopopiatul Treiscaune a fost 
condus de pr. Nicolae Popescu din Mărtănuş. 
Episcopul Andrei Şaguna comunica printr-o 
circulară hotărârea Consistoriului din 3 iunie 
1861 :  "Îndată ce a ajuns la cunoştinţa mea trista 
veste despre răposarea în Domnul a pă1intelui 
administrator protopopesc Nicolae Popescu, am 
început a cugeta mai serios despre starea bi
sericească şi şcolacii a tractului protopopesc al 
Treiscaunelor şi cu părere de rău trebuie să măr
turisesc că am aflat a fi foarte inapoiată şi 
părăsită . . .  Deci, din privire la împrejurările aces
tea, constrâns fiind de cerinţele timpului de faţă şi 
Luând in băgare de seamă şi mgămintea ce s-a 
aşternut de către o parte a preoţimii noastre, am 
aflat de bine, în coîntelegere cu Consistoriul 
diecezan, a încredinţa administrarea tractului 
protopopesc al Treiscaunelor preacinstiei sale 
părintelui protopop al //-lea al Braşovului Ioan 
Petric". Cu venirea acestui luminat protopop în 
fruntea tractului Treiscaunelor, viata biseri
cească şi şcolară intră într-o fază de revigorare 
şi progres. Cei doi protopopi reuşesc, cu spri
j inul Mitropoliei din Sibiu, să asigure preoti şi 
învăţători calificati în majoritatea parohiilor, 
să construiască noi biserici şi să le repare pe 
cele existenteto. 

Au urmat trei protopopi din Breţcu: 
Spiridon Dimian (1873-1885), Dimitrie Colto
feanu (1885-1903), Constantin Dimian (1903-
1 920). Conducând destinele românilor orto
docşi din Treiscaune în perioada grea de dez
naţionalizare, dintre proclamarea dualismului 
şi înfăptuirea Marii Uniri, cei trei luminaţi pro
topopi au dovedit tact, disccrnământ,  ciar şi 
demnitate şi consecvenţă în păstrarea si a fir
marca credinţei şi l imhii  române. Spi ridon 
Dimian a mutat,  în 1 HH2 (până în ! 'JO I ), 
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reşedinţa scaunului tractual din Breţcu la Sf. 
Gheorghe, tocmai pentru a da o importanţă 
mai mare acestei instituţii româneşti. Ca o 
recunoaştere a îndelungatei şi rodnicei activi
tăţi pe ogorul ortodoxiei şi românităţii, mitro
politul Nicolae Bălan a numit în 1920 ca 
administrator protopopesc pe pr. Gheorghe 
Negoescu din Întorsura Buzăului l l .  

Personalitatea mitropolitului Andrei Şaguna 
şi-a pus amprenta şi asupra vieţii bisericeşti, 
şcolare şi culturale a românilor din sud-estul 
Transilvaniei. Cunoscând bine realităţile din 
zonă · şi intuind importanţa Bisericii, Şcolii, 
Culturii, instituţiilor economice şi a presei în 
limba română, marele ierarh a sprijinit direct 
comunităţile româneşti din arcul intracarpatic. 
Un rol însemnat a revenit în acelaşi timp şi dis
cipolilor săi. Ţinând seama de situaţia dificilă a 
bisericilor din această parte de ţară, Andrei 
Şaguna a fost nevoit să ia măsuri cu efecte 
hotărâtoare asupra situaţiei românilor din Trei 
Scaune. Lucru de altfel recunoscut de marele 
ierarh, în şedinţa consistoriului sibian din 3 
iunie 1861 când constata "despre starea cea bi
sericească şi şcolară a tractului Treiscaunelor cu 
părere de rău trebuie să mărlurisesc că eu am 
aflat a fi foarte Înapoiată şi părăsită ". Pentru a 
asigura îmbunătăţirea administrării protopo
piatului conform "cerinţelor şi spiritului timpului 
şi a putea îndrepta scăderile şi neajunsurile 
bisericeşti şi şcolare", mitropolitul Andrei 
Şaguna hotărăşte, cu "luarea În băgare de seamă 
şi a ntgăminţii aştemute df către o parle a pre
oţimii" din zonă - a încredinţa administrarea 
tractului protopopesc al treiscaunelor proto
popului Braşovului, Ioan Petric. Cu · venirea 
acestui protopop s-a constatat în viaţa bise
ricească, şcolară şi culturală a judeţului o 
puternică revigorare. 

Mitropolitul Andrei Şaguna este prezent în 
zonă cu ocazia sfinţirii unora din cele zece 
biserici zidite sub păstorirea sa în localităţile: 
Aita Mare, Întorsura Buzăului, Hăghig, 
Dobolii de Jos, Sita Buzăului, Mărcuş, Ojdula, 
Ccrnat, Sf. Gheorghe. Dintre preoţii hirotoniţi 
de mitropolitul Andrei Şaguna în parohiile din 
trei scaune au fost: Alexe Verzea şi Spiridon 
Dimian din Breţcu, Dimitrie Popovici şi Ioan 
Popescu d i n  Cern a t, N icolae Popescu si 
Nicolae Crishiî::;ean din Mărti\ nu!';, Nicolae 
Comşa şi N icolae Popoviei din Covasna, 
Damian Buc�a. h:n.auia Neagnvici si Alcxam.Iru 
Ci ucan din Aitn Mare, Hrislofor Dogariu, 
Alexei Buc::;a ::;i luau Sângcorzan din Bclin �i 
I oan Dima din Sita Buzăului.  Datorită intcr-
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venţiei mitropolitului Andrei Saguna, tânărul 
Dimitrie Romulus Cioflec, fiul preotului 
Gheorghe Cioflec din Araci, urmează, 
începând cu anul 1849, cursurile preparandiale 
româneşti de Ia Năsăud, iar din toamna anului 
1850, "cursul pedagogic de la Viena ··, având un 
stipendiu anual de 300 fi. Întors în ţară, el va fi 
timp de aproape 40 de ani un eminent pedagog 
braşovean şi pasionat folclorist. 

Prin circulara nr. 305/1866, mitropolitul 
Andrei Şaguna solicită preoţilor din întreaga 
Arhiepiscopie să strângă fondurile necesare 
reparării bisericilor din Sita Buzăului, Cernatul 
de Jos şi Ojdula. Aflat la băi în Covasna, în vara 
anului 1861 ,  Andrei Şaguna se ocupă de unele 
probleme ale bisericii din localitate şi propune 
suspendarea preotului Ioan Grind "din cauza 
patimei beţiei, precum şi a dezordinei din biserică 
şi arhiva parohială ". 

În 1870, printr-o altă circulară, Andrei 
Şaguna propune organizarea unei colecte pu
blice în toate parohiile ortodoxe din Mitropolia 
Ardealului pentru ajutorarea românilor din Sf. 
Gheorghe în rcclădirea bisericii şi şcolii lor. 
"Creştinii noştri din comuna San Georgiu În Trei 
Scaune - se spune într-un document - văzând că 
biserica lor e atât de ruinată, încât fără peri
clitarea sănătiiţii şi chiar a vieţii nu se mai putea 
Întrebuinţa, de asemenea şcoala lor e atât de 
mică şi de Întunecată Încât numai cu greu se pot 
ţine prelegeri cu copiii, au hotărât În sinodul lor 
parhial edificarea din nou, atât a bisericii, cât şi a 
şcolii, adunând spre scopul acesta, după putinţă, 
o cantitate oarecare de material şi o sumuliţă fru
moasă de bani şi aşteptând planurile acestor 
zidiri dimpreună cu preliminarile supuse Consis
toriului nostnt spre aprobare, se roagă ca acest 
consistoriu să esopereze (înlesnească) pe calea 
cea mai potrivită un ajutor de la creştinii noştri 
din Arhiepiscopie la Întreprinderea aceasta "( . . .  ) . 
"Ştim cu toţii iubiţilor, între ce împrejurări critice 
au trăit confraţii noştri din ţinutul Secuimii şi 
trăiesc încă şi până în ziua de astăzi. Cu toţii 
simţim dăunătoarele urme ce le-au lăsat influ
enţa timpului de mai înainte asupra creştini/ar 
noştri din Secuime. Nicăieri nu este atât de 
ameninţată naţionalitatea şi confesiunea noastră 
ca acolo. Să prevenim deci iubiţilor, pmicolul 
acesta ce ne ameninţă cu pierderea unui memhn1 
insemnat din tntpul hiscrir:ii si naţiunii noastre, 
dând bucurosi .filr�ml nostru fraţilor care doresc 
Înaintarea hisericii �·i �·cu/ii /01; clar le lipsc.�c 
mijluacele ". 

Demersul mitropolitului �aguna a fost încu
n un at cu succes. Lucrările de zidin• a bi�ericii �i 
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şcolii confesionale româneşti, desfăşurate cu 
participarea întregii comunităţi ortodoxe, sub 
conducerea preotului Alesia Popovici, au fost 
terminate în 187212. 

Încă de la izbucnirea revoluţiei de la 1848, 
la marile adunări naţionale de la Blaj au fost 
aleşi delegaţi din zonă la aceste adunări. 

Clerul român, ca parte integrantă a intelec
tualităţii, a avut un rol hotărâtor în formularea 
programului revoluţionar national şi social 
românesc, în organizarea mişcării, în lupta de 
apărare a revoluţiei pc plan militar, în organi
zarea administrativă a Transilvaniei ca ţară 
românească. Mai presus de toate, însă, preoţii şi 
tinerii teologi au făcut legătura între "inteligenţa '' 
şi masele rurale, spre care au vehiculat idealurile 
revoluţiei şi le-au antrenat în mişcarea revo
luţionară şi, concomitent, au furnizat cadre pen
tru organismele militare revoluţionare şi pentru 
noua administraţie romfmească l3. 

Printre cei care s-au afirmat ca fruntaşi 
revoluţionari au fost protopopii Petru Pop din 
Breţcu şi Ioan Moga din Vâlcele. Alături de 
iobagii din restul Transilvaniei s-au ridicat şi 
românii din secuime, alături de insurgenţii 
secui, împotriva grofilor unguri şi secui. Cum 
era de aşteptat, preoţii români din zonă, la 
întoarcerea acasă "au fost prigoniţi, fiind nevoiţi 
să se refugieze " (pr. Ioan Bucşa din Belin, Ioan 
Csiki din Ai ta Mare), secu ii începând "a mal
trata pc pacinici locuitori români". 

Un memoriu emoţionant a trimis, Ia 16 sep
tembrie 1849, protopopul Petru Pop al 
Treiscaunelor, care relata suferinţele tuturor 
preoţilor şi credincioşilor români din zona 
respectivă: "după ce nimănui nimic făcând, iar 
cine au vreut au luat, am lăsat tot, apoi izgoniţi 
am fost şi fără scăpare nicăiri căpătând, robiţi, 
jefuiţi de avere, de sănătate, mulţi �·i de viată, cu 
bătaie de joc tunşi de credinţa religiei, cu 
ameninţări cu pierderea vieţii, despărţiţi, lua/u
nea ce-am avut tot, am stat până în gât în focul 
gheenii şi tntpeşte şi sufleteşte "l4. 

Tot atunci, în mai multe localităţi cu popu
laţie mixtă, românii ortodocşi au fost trecuţi cu 
forţa la confesiunile maghiare. La Sf. Gheor
ghe, românii au fost adunaţi în piaţa centrală a 
oraşului şi constrânşi să-şi părăsească religia. 
La V;îrghiş şi filiile sale, preotul Gheorghe 
Vătăşan, rămas fără credincioşi, s-a refugiat la 
parohia Crit Uud. Brasov). Un document de 
epocă spune că l a  ven irea usl i lor J ar is ll: 
"locuitorii wwuri care 11/1 s-au putut rejitgiu .1·i uu 
rlmws Îll Amc:i, m1 inc(�put să im·cţc ru!;âciuni 
române�·ri �·i .Hi aseze prin casli icoane ortodoxe, 
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( . . .  ) şi să treacă drept români". Acţiunea dupli
citară a împăratului îl făcea pe protopopul 
Petru Pop să scrie în 1850 "că noi acum Înzecit 
suntem mai împilaţi ca mai înainte ( . . .  ) ne cer 
îndoit, să ia cine ce vrea, ne-au jefuit de toate, sun
tem mai împilaţi în toate, n-avem nici un drept". 

În a doua etapă a revoluţiei, când obiec
tivele naţionale ale românilor ardeleni nu coin
cideau cu cele ale maghiarilor şi secuilor, pen
tru românii din "secuime"  a început o perioadă 
deosebit de grea. O parte dintre ei au conti
nuat să fie alături de secui, aşa cum au proce
dat românii din Subcetate, Topliţa şi din alte 
localităţi din zonă. Românii din Micfalău la 
început şi-au văruit biserica (atunci pictată şi în 
exterior) pentru a "înşela oştile kossuthiste", 
apoi au luptat "sub stindardul lui Kossuth Lajos 
şi au făcut cauză comună cu maghiarii". 

În octombrie 1848, a murit în condiţii neelu
cidate învăţătorul Ioan Popovici din Sf. 
Gheorghe. Un rol nefast pentru acei ani I-au 
avut apelurile şi manifestcle vehiculate în 
presa maghiară de la  Cluj şi Debreţ in, 
adresate secuilor, pentru a-i incita mereu 
contra românilor, dar şi contra saşilor, sâr
bilor şi croaţilorl 5. 

De precizat este şi faptul că din Lutiţa au 
pornit marile atrocităţi, incendieri (sau "tăciu
nării ", cum li se spuneau în epocă) şi jafuri ale 
secuilor contra românilor şi saşilor. Alte 
detaşamente de represiune secuieşti au devas
tat bisericile şi şcolile româneşti şi au maltratat 
populatia din Depresiunea Buzăului Ardelean 
şi din alte localităţi. În Odorheiul Secuiesc au 
funcţionat "tribunale de sânge" cărora le-au 
căzut victime românii din Zăbala, Breţcu şi alte 
localităţi, precum si cei 21 de români împuşcaţi 
în munţii Ciucului între 18 februarie şi 13  
aprilie 1849, lăsaţi neînhumaţi. Pomelnicul 
martirilor români de la 1848- 1849, publicat de 
A.P. Alexi în revista Transilrania din Sibiu, în 
1871-1872, cuprinde date şi despre calvarul 
românilor din secuime. Astfel, prin "tribunalul 
de sânge unguresc, au fost ucişi 6 bărbaţi români 
din Vidacut", din Zagon "2 bărbaţi puşcaţi de 
insurgenţii unguri", din Chichiş 3 români, din 
Ozun 1 bărbat şi, din Taureni, "au fost ucişi - din 
ordinul lui Saraşi de la tribunalul de sânge 
unguresc - Sandu Vulgain, Ioan şi Nicolae 
Brenceanu, Gheorghe şi Ioan Roşea ". Slăbiciu
nile unuia dintre liderii de marcă a românilor 
din Ciuc-G iurgcu au avut gmvc rc.pcrcursiuni  
asupra comuniliililur româneşti din zon:\. Din 
Scmat ismul Bisericii  greco-catolice pc anul 
1 Y!l!l, a thi m  că protopnpu l  grcco-catolic de 
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Giurgeu, Aran Boieriu, "răpit de valurile 
furioase ale revoluţiunii din 1848/1849, a luat 
parte activă ca orator al secuilor". Acest com
portament a condus la un conflict deschis între 
protopopul menţionat şi majoritatea credin
cioşilor săi şi la persecuţii din partea secuilor, 
care au jefuit parohiile româneşti din Subce
tate, Topliţa, Sărmaş, Bilbor, şi au omorât pe 
preoţii Teodor Precup din Telec şi Teodor 
Dumbravă din Bicazl6. 

După moartea lui Andrei Saguna, Biserica 
ortodoxă din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş şi-a desfăşurat activitatea potrivit 
rânduielilor Statutului Organic. Contextul 
politic era acum schimbat, în 1867 constituin
du-se monarhia dualistă austro-ungară. 

Noua etapă care începea acum pentru viaţa 
politică a Transilvaniei avea să dureze până la 
1918 şi era inaugurată prin înglobarea ei din 
punct de vedere administrativ şi politic Ungariei, 
fiind abolite resturile autonomiei sale. Din legile 
aduse de statul ungar, una singură i-a putut 
mulţumi pe români: legea despre despărţirea 
ierarhică a românilor ortodocşi de sârbi. 

Autonomia Bisericii Ortodoxe, asigurată prin 
legea din 1868, era privită ca o piedică însemnată 
în calca legilor maghiare. Pentru ştirbirea aces
teia, guvernul a dat ordonanţe care loveau în legi, 
iar parlamentul a votat legi care loveau numai în 
autonomia bisericilor nemaghiarel 7  . ..  

Asemenea mijloace fiind insuficiente pen
tru atingerea scopurilor politicii guvernelor 
ungureşti în domeniul învăţământului, parla
mentul a votat în 1879, Legea pentru introdu
cerea obligatorie a învăţământului limbii 
maghiare în toate şcolile primare confesionale 
(legea Trefort 1). Această lege, încălcând din 
nou legea naţionalităţilor din 1868, a intro
dus în toate şcolile româneşti preparandiale 
şi e lementare, neţinându-se cont de carac
terul confesional al acestora, limba maghiară 
şi obligaţia pentru toţi învăţătorii români de 
a trece în decurs de trei an un examen de 
limba maghiară, fără de care funcţionarea 
lor era interzisă 111. 

De amintit în acest sens, sentimentele de 
umilinţă îndura te, doar evenimentele petrecute 
la Rreţcu şi Dobolii de Jos, de la începutul anu
lui 1 �117, când "creştinii noştri de frică sullf siliţi 
nu numai a lua panc la festivitliţi/e slicuilor din 
Trei Scaune ce se fac pentru câştigarea 
Ministetiului l.li!J.:W"e.w: ( inLc.grarca în rega t u l  
maghiar). c:i .w1 ridice şi stea};uri prin mmurile 
bisericilor noastre si să sufere a .R' [act• şi procr
siuni pe la ace.l"lea " I OJ. 
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În 1 893, în centrul comitatului Trei 
Scaune, doar la Dobolii de Jos mai exista 
şcoală românească, graţie preotului Nicolae 
Puianu. Şcolile mai supravieţuiseră în 
comunele de sub munte. 

O altă încercare grea abătută asupra 
românilor a fost Episcopia greco-catolică 
ungară din Hajdudorog. Aceste încercări 
datează de la începutul anului 1868, deci îndată 
după constituirea dualismului, un prim succes 
înregistrându-se în 1873 prin crearea unui 
"Vicariat greco-catolic de Hajdudorog", cu 33 de 
parohii luate de la episcopia ruteană de 
Muncaci. Înfiinţată prin bula papală "Christi 
fiedeles graeci" publicată la 8 iunie 1912, 
Episcopia greco-catolică ungară de Hajdu
dorog a fost rodul unei înşelăciuni. Toate paro
hiile luate de Ia Blaj erau situate în Secuime 
(protopopiatele Targu Mureş, Gurghiu, 
Odorhei şi Trei Scaune). Fiind mult depărtate 
de Hajdudorog, ele s-au constituit într-o uni
tate administrativă aparte, în aşa numitul 
"Vicariat al Secuimii" cu sediul la Targu Mureş. 
Numărul total al credincioşilor trecuţi de Ia 
eparhiile româneşti se ridica la 73.225, dintre 
care doar 35.417 vorbeau numai ungureşte, iar 
37.808 erau români care vorbeau numai pro
pria lor limbă. Noua episcopie era pusă sub 
jurisdicţia Arhcpiscopiei romana-catolice 
ungare de Esztergom, deşi normal era să fie 
pusă suh ascultarea celei româneşti unite de Ia 
Blaj, din moment ce era greco-catolică. În ce 
priveşte limba liturgică, se preciza că ea va fi 
greca-veche, dar până la însuşirea ei de către 
preoţi (termenul era fixat la trei ani), urmau să 
se folosească slavona şi româna, maghiara 
fiind interzisă, ca nefiind l imbă Iiturgică20. 
Primul război mondial a pus capăt acestei idei 
nefaste. Ecoul mişcării memorandiste din 
1892- 1894 s-a resimtit şi în judeţele Ciuc, 
Odorhei şi Trei Scaune. Este cunoscută po
ziţia fermă a învăţătorimii române prezentă la 
Sf. Gheorghe la cursurile de învăţare a limbii 
maghiare, protestul lor având un puternic 
ecou în toată Transilvania fiind relatat în 
marile cotidiene româneşti. 

Fiecare etapă istorică din viaţa Bisericii şi a 
Neamului Românesc, şi în special efervescenta 
na ţională a secolului al XI X-lea, �i-a gasit con
crctizarca în cel mai m ;irel �i �triilucilor fapt 

istoric al poporului romfm: Actul  U n irii  de la 1 
Decembrie 1 9 1  X. 

Viata Bisci"icii 0I"todoxc d i n  Tr:l nsilvania �i 
cu precădere a n:lei din fosldt: sacunc sccu ic.şti 
- în perioada Je dupa M arca Unire de la 1 
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Consolidarea bisericii ortodoxe în Ardeal, în secolul a XIX-lea 

decembrie 1918 - a fost marcată de personali
tatea mitropolitului Nicolae Bălan. "Cu gândul 
de a cunoaşte la faţa locului stările din cea mai 
expusă latură a arhidiecezei - se spune într-un 
document al vremii - şi pentru ca să ducă acolo 
însufleţire pentru credinţa strămoşească şi 
încredere în românismul ce reînviază acum, J.P.S. 
Părintele Mitropolit Nicolae a făcut întâia vi
zitaţie canonică în stil mare în judeţul Trei 
Scaune". Timp de aproape două săptămâni - în 
primăvara anului 1 921  marele ierarh a vizitat 
toate parohiile ortodoxe din zonă, încurajând 
prin cuvinte ziditoare pe preoţi şi credincioşi. 
La sfârşitul acestui adevărat eveniment a fost 
convocată o conferinţă preoţească cu scopul 
"de a comunica unele lue�uri, ca rezultat al 
observărilor în decursul vizitaţiei, şi pentru a ne 
sfătui împreună asupra celor ce ar fi mai bine de 
făcut în viitor". Cu acest prilej, mitropolitul 
Nicolae Bălan a spus: "În decursul vizitaţiei ce 
am făcut-o până acum, prin cele mai multe 
parohii, am rămas mulţumit că am putut păstra 
măcar atât cât am găsit, în urma furtunilor şi 
vijeliilor vremii. Am găsit şi dărâmături, ruine, 
dar în faţa lor m-am gândit la necazurile şi 
suferinţele care vorbeau din ele şi a căror măr
turie erau. Datoria noastră astăzi este că ce e 
bun să facem şi mai bun, să adunăm resturile 
ce ne-au mai rămas, că cu toată căldura sufle
tului să clădim biserica ortodoxă română 
măreaţă din acest ţinut". 

Pentru a se crea cadrul instituţional adecvat 
desfăşurării unei cât mai intense şi rodnice 
activităţi religioase, culturale şi naţionale, 
Consistorul Arhidiecezan din Sibiu, în şedinţa 
din 9 august 1921,  a hotărât înfiinţarea a două 
protopopiate, din fostul protopopiat al 
Treiscaunelor, şi anume: Protopopiatul Sf. 

1. LACATuşu, IOAN, Personalităţi româneşti din Secuime 
protopopul Petm Pup, in Cuvântul Nou, anul IV, p. 5 

2. GRAMA, ANA, Preoţi, sate şi şcoli româneşti în Sud
Estul Transilmniei la mijlocul secolului trecut, Sibiu, 1 992 

3. ldcm, art. cit. 
4. PACURARIU MIRCEA, Revoluţia româneascti din 

Ti"ansilmnia $i Banat în anii 1848. Comrihuţia bisericii, 
Sibiu, 1 995. p. 146 

5. LACĂTUşU IOAN, art. cit., p. 5 

6. LACATU�U IOAN, Persmwlităti din Com.ma şi Harghita, 
Editura Carpatica, Cluj Napuca, 1 998, p. J l  

7 .  PLOEŞT[i\NU G RIGORE, POPTAMAS DIMITIUE (coor
rlnnawri) .  1-:/i,. Câmpt'<l/111 si faptele sai,•, 'TI\rgu Mu res, 
1 999. p. J7 

P.. Jhidcm, p.5J 
IJ. BO,\R I .IVI I I, in Anţ;uslia II .  Edimm Carpali<:a. Cluj 

Note 

1 25 

Gheorghe cu sediul în acest oraş, şi 
Protopopiatul Oituz, cu sediul la Tg. Secuiesc 
(hotărârea a fost validată de Ministerul 
Cultelor la 3 septembrie 1921). Până în 1924, 
ambele protopopiate au fost administrate de 
pr. Gheorghe Negoescu. După retragerea aces
tuia, din motive de sănătate, au fost numiţi ca 
protopopi doi tineri şi vrednici preoţi, originari 
din Araci: la Sf. Gheorghe - pr. Aurel Nistor 
(unul din liderii de necontestat ai românilor 
din regiune, în perioada interbelică), iar la 
Oituz - pr. Ioan Rafiroiu (care era preot paroh 
la Poiana Sărată). De menţionat că din proto-· 
popiatul Oituz făceau parte şi parohiile orto
doxe din actualul judeţ Harghita (cu excepţia 
celor din zona Topliţei, care aparţineau de 
Reghin). Î n  1 937, Consistorul din Sibiu 
hotărăşte "reînvierea protopopiatului ortodox 
Odorhei", care va fi administrat până în 1940 de 
protopopul Sebastian Rusan, viitorul mitropo
lit al Moldovei şi Succvei2 1 .  

În  condiţiile istorice cunoscute, cu sprijinul 
Arhiepiscopiei din Sibiu, a patriarhului Miron 
Cristea, a românilor din întreaga ţară, şi a unei 
administraţii româneşti locale implicată direct 
în viaţa bisericească, culturală şi naţională, pro
topopii ortodocşi, alături de cei greco-catolici, au 
reuşit în doar 16 ani să scrie o frumoasă pagină 
din istoria Bisericilor şi comunităţilor româneşti. 
În aceşti ani, s-au reînfiinţat 41 de parohii, s-au 
construit 5 1  de biserici şi capelc, 54 de case paro
hiale, 69 de troiţe şi tot atâtea clopotniţe, dăruite 
în cadrul unor frumoase ceremonii de şcolile 
normale din întreaga ţară, care patronau micile 
comunităţi româneşti din zonă. 

Din păcate, pentru această pagină frumoasă 
"se va plăti" din greu nu peste mult timp, în anii 
crunţi ai Dictatului de la Viena. 

Napoca, 1997, p. 1 97 

10. Ibidem, p. 1 9/l 

1 1 .  LAcAruşu IOAN, op. cit. p.68 
12. Ibidem, p.69 
13. Ibidem. p.64 
1 4. Părin tele COSMA AUGUSTIN, Cronica parohiei 

Micfalău, Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit 
Nicolae Colan", ms. 

15. LACATUşU IOAN, op. cit. p. 64 
16. Ibidem, p. 70 

1 7. Ibidem, p. 72 
IR .  PACURARIU MIRCEA, Dic!ionand teologilor români, 

Hucurcşli. 1 99n, p. 450 
1 CJ. ScRJUAN luuu. ,\1/ourlt!ll r-:piscopului lu.\-Jiniun oi Cetti{li 

Albe. in Bise1ica Onodo.ni. an 1., 1 932, nr. ') p. !iOR-li i O  
20. L.\CAnrsu IOAN. /Je,:wnwlitiili ronuiflc.yti din .\'t�f.'tJinle 
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SEBASTIAN PÂRVU 

· Preotul Iosif Popol 'ici, în CUI·âmul Nou, anul IV, nr. 
844, p. 5 

21 .  lhidcm. p. 5.  

Abstract 
The Consolidation of The Romanian Orthodox Church in Transylvania, in the 191b Century. 

Churches and Priests 

Thc study is a chapter from thc liccncc work "Pricsts in South-Eastcrn Transylvania in thc 19th ccntury", prcscntcd al the 
graduation of thc Orthodox Thcolob'Y Faculty within thc Bucharcst University in June 2002, undcr thc supcrvision of priest 
profcssor Florin Şcrhănescu. 

Afler a short inroad within the history of south-castern Transylvania that presents the specific of the church and commu
nity life, the study points out the main aspects of thc consolidation of the Romanian Orthodox Church in this arca, in the 
19th century. 

In this context, it is pointed out the figure of thc grea! hishop Andrei Şaguna and his contrihution to thc consolidat ion of 
thc church and confessional orthodox education structures, his preoccupation for naming sume competent archpriests as Ioan 
Pctric and Ioan Moga, endowing the parishcs with the nccessary facilitics including with a large numher of cult hooks. In the 
end of the article therc is hriefly presentcd the "inheritancc" of the hishop Andrei Şaguna, illustrated through the facts of his 
disciples. 

Sebastian Pîrvu 

1 2t. 
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A XXII - a Adunare Generală "ASTRA" de la Braşov din august 1883, 
oglindită în gazeta de limbă maghiară "Szekely Nemzet" 

La jumătatea veacului trecut, o seamă de 
oameni de înaltă simţire românească au pus 
bazele unui adevărat Monument de cultură şi 
civilizaţie pentru românii din interiorul arcului 
Carpatic: ':4sociaţiunea Transilwmă pentru 
Literatura şi Cultura Poporului Român 
«ASTRA» ". Neprecupcţind timpul şi oboseala, 
în condiţii de deplasare deosebit de grele, inte
lectuali de înaltă ţinută spirituală au străbătut 
sate şi cătune, organizând şezători culturale, 
expuneri, conferinţe, împovăraţi cu cărţi pen
tru bibliotecile poporane. 

Primele cărţi răsfoite pe timpul copilăriei au 
fost cele împrumutate de la biblioteca ASTRA 
(din comuna Vâlcele) de către părintele meu. 
După oficierea Serviciului Divin, preoteasa dis
tribuia cărţi de cunoştinţe folositoare şi de lite
ratură enoriaşilor parohiei. 

Publicistul Ştefan Petraru, evocând 150 de 
ani de Ia naşterea lui Ion Creangă, evoca astfel 
activitatea Astrci: "În aşezările care alcătuiesc 
azi judeţul Covasna, opera lui Creangă a fost 
răspândită mai întâi prin activitatea unor dascăli 
de şcoală abonaţi la reviste, ziare, calendare, prin 
cercurile de citit şi bibliotecile populare, organi
zate de Asociaţiunea Transilvană pentnt Litera
tura Română şi Cultura Poporului Român. La 
Vâlcele veneau in adevărate tumee membrii soci
etăţilor de lectură ale elevilor din Braşov. Prin 
activitatea Astrei se răspândeau şi în această 
pane a Transilvaniei cărţile şi broşurile cu scrie
rile lui Ion Creangă. Unele din acestea erau edi
tate chiar în Transilvania, mai întâi de către Casa 
de Librării �·i Editura Ciurcu de la Braşov şi, 
apoi, de către Asociaţiune. Aceste cărţi se bucu
rau de mare răspândire, fiind difuzate în parte 
gratuit, intrând totodată în fondurile tuturor 
bibliotecilor din reţeaua Astrei" (articol apărut la 
1 O iunie 1 989 în ziarul Cuvântul Nou din 
Sfântu Gheorghe). 

Adunările generale anuale, începând din 
anul 1861 de la Sibiu, au ajuns ca cea de a XXII 
întrunire să se desfăşoare în zilele de 29-30 
augusl 1 RR:\, la Braşov. Eveniment de mare 

inscmuălalc pentru sutlan.:a românca�;că din 
Tra nsilvania dar si din Priucipalele U n ite, a fw;l 
larg mediatizat de presa vrc.mii t it: pe ambele 
vt:rsanlc al  Carpaţi lor. 

1 27 

(Traducere din limba maghiară) 
Gazeta Szekely Nemzet (Naţiunea secu

iască), având redacţia la Sf.Gheorghe, consem
na: 

"BRAŞOV - 18 august 1883" 
"Peste două săptămâni se vor întâlni la 

Braşov românii de pe cuprinsul impe1iului la a 
XXII-a adunare generală a Asociaţiunii pentru 
Literatură şi Cultură. Trebuie să recunoaştem că 
în cei 22 de ani s-au înregistrat rezultate impor
tante în rândul populaţiei româneşti chiar şi în 
Tinutul secuiesc, unde trăiesc confesionali greco
ortodocşi dar care vorbesc limba maghiară. Acest 
succes se datoreşte faptului că Statutul asociaţi
unii a fost aprobat fără 1-Teo restricţie de către 
Ministerul lmtrucţiunii. Să nu uităm nici faptul 
că întrunirile anuale desfiişurate În oraşe 
mag/ziare s-au bucurat de multă ospitalitate din 
partea maglziarilm: Intelectualitatea maghiară şi 
autoritatea de stat consideră a fi benefică activi
tatea de culturalizare a populaţiei mai ales din 
mediul rural, care cont1ibuie la mai mare dh·ersi
tate culturală şi a apropierii între comunităţile 
etnice. Trebuie să se recunoască faptul că în 
ultimul timp, comunitatea românească din 
Ardeal a înregistrat un remarcabil progres edu
caţional în comparaţie cu situaţia din România. 
Aflăm din presa de peste munţi că acolo în me
diu/ urban frecvenţa la şcoală este de 30% iar în 
mediul rural doar 6-8%. La noi pot învăţa limba 
română chiar şi in localităţi unde nu au visat vre
odată şi freet•enţa ajunge la 60-70%. Gazetele din 
România acuză guvernanţii de fraudarea a mi
lioane de Franci destinate învăţământului. La 
noi, accesul la educaţie este asigurat tuturor 
cetăţenilor, inclusiv libertatea confesională care 
în România se restrânge la o singură limbă şi la 
religia Gr. Ortodoxă. La asemenea condiţii, 
«Gazeta de Transilvania» nu are suficient temei 
să deplângă situaţia românilor din Transilvania 
pentru neÎmpliniri În decursul celor 22 de ani a 
activităţii ASTRA. Recunoaştem că nu toate 
�peranţe/e lor s-au putut realiza după dorinţă în 
acest tim('. Rrcnmanţh!m «(,i(w;tri>> Mi mm{larc 
rvoluria nil'l'lului industrial, cullural şi economic 
al populaţiei tiin 11/timii 20 de: a11i din ambele (ciri 
si apoi să tragci concluzii. Dorim românilor si'l se 
intrwwm·ctl la 28 august .\·ă dc::batci prohlc�mcle 
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social-culturale, să-si dezvolte limba, cultura, 
şcoala. Suntem conştienţi de faptul că nu toate 
doleantele românilor; maghiarilor si saşilor s-au 
putut rezolva, dar noi suntem neputincioşi, viaţa 
este adeseori vitregă si nici visele «Gazetei» nu pot 
face excepţie". 

Astfel încheie editorialistul articolul din 
18  august, anul 1883, reluând în numărul 134 
din 4 septembrie desfăşurarea lucrărilor din 
29 august. 

':4zi, la orele 10. 1/2, s-au început lucrările 
celei de-a XXII Conferinţe anuale a Asociaţiunii 
pentru Cultura şi Literatura Românilor din 
Transilvania, în sala festivă a Gimn. Gr. Ort. din 
Şchei Braşov. 

Adunarea a fost precedată de un serviciu 
divin oficial la Bis. Ort. Sf. Nicolae din Şchei, 
între orele 8-IO, aglomerată până la refuz de către 
intelectualii Români din ţară şi din România. De 
acolo, lumea s-a grăbit pentn1 a ocupa un loc în 
sala festivă, astfel că la orele 10. 1/4 încă pe rea a 
fost plină cu bărbaţi şi femei din rândul distinsei 
intelectualităţi române. Femeile au ocupat 
spaţioasele balcoane frumos împodobite cu 
ghirlande de flori. Din cauza zăpuşelii, lumea a 
Început să dea semne de nerăbdare şi astfel, la 
ora 10. 1/2, În urale - <<să trăiască» - �-icepreşedin
tele Iacob Bologa a ocupat scaunul preşedintelui 
cuvenit lui Timotei Cipariu, care din cauza 
vârstei înaintate si a vocii slăbite a încredinţat 
conducerea lucrărilor lui Iacob Bologa, care deşi 
în vârstă are încă multă vigoare şi o prezentă dis
tinsă. Salutând pe cei prezenti în limba română, 
maghiară şi gennană, etalează calitatea de om 
cult captând atenţia celor prezenţi prin claritatea 
expresiei şi expunerea unei succinte istorii a 
Asociaţiunii. Din initiativa şi sprijinul Mitropo
liţi/or Andrei Şaguna şi a lui Steriu Şuturi a luat 
fiinţă ASTRA în unnă cu 22 de ani, asupra căreia 
veghează de dincolo de mormânt. Finalul 
expunerii a fost puternic aplaudat. 

La punctul 2 a fost prezentată lista membrilor 
cu drept de vot, a grupului şi a persoanelor care 
mr încasa cotizaţia. Iacob Bologa a făcut pre
cizarea că noii membri de peste hotare se pot ofi
Ci!!li�� �·ţi membri numai cu aprobarea Gu vernu
lui Maghiar, astfel cum prevede An. 5 din Statut. 

În continuare, a fosl prezentată Durea de 
.\·eamă anuală, din care se desprinde propunerea 
ca fmulul de 20.000 de Frt. destinat in(iintiirii 
Academid de Drept - nefiind Încă condiţiile 
necesart' -, sti fie dt!Stinat infiill(ării Scolii 
5iuperioare tic Fete. Această instituţie ar ră.\ptmde 

12!.-1 

pretentiilor intelectualităţii române pentn1 ca să 
nu-şi mai trimită fiicele la studii la mari 
depărtări. Locul amplasării şi tipul instrncţiei a 
cauzat mai multe propuneri, fără ca să se poată 
stabili un rezultat concret. 

A unnat citirea telegramelor de felicitare din
tre care câtent expediate din România. A fost 
citită o frumoasă scrisoare din partea prof. 
bucureştean Biureanu, care însoteşte depeşa cu 
suma de 1.200 Franci În Napoleoni de aur; do
naţi în memoria unchiului său. Asistenta a prim
it cu multă Însufleţire donaţia. După prezentarea 
proiectului de buget pentnt anul umzător a fost 
desemnată o comisie de 5 membrii pentnt studi
erea modului de rezolvare şi includerea noilor 
propuneli elin cadntl prezentei Întnmiri. La orele 
I, avocatul brasovean Sorescu propune sistarea 
lucrărilor ce vor continua în ziua unnătoare. 

La adunarea anuală au participat aproape o 
sută de persoane venite din România, adulti si 
elevi, dintre care unii au sosit direct la această 
adunare, altii s-au reintors de la Staţiunile balne
are Borsec, Titşnad, Vâlcele. Lucrările s-au 
desfiişurat într-wz climat de re5ponsabilitate şi 
decenţă. 

Im·itaţilor din România li s-a asigurat o căl
duroasă primire şi cazare. În această seară, Cont/ 
Românesc va prezenta 1111 program la Hotelul nr. 
1 iar mâine se pregăteşte un pnÎnz comun urmat 
seara de un spectacol teatral la sala Raout. 
Vineri, 31 august, după un concert de orgă la 
Biserica Neagră va umza un bal iar sâmbătă, 1 
septembrie, se face o excursie la Poiana ori la 
Postăvaru. 

«Gazeta de Transilvania>> a editat festiv nr. 95 
ce a fost distribuit gratuit tuturor participanţilor. 

Şedinţa de a doua zi a început la orele 10 cu 
citirea procesului verbal din ziua anterioară şi a 
mai multor telegrame de felicitare primite cu 
aplauze de către cei prezenţi. Cu multă căldură a 
fost primită telegrama în versuri a unui poet po
pular din Kovar (Petriceni), jud. Trei Scaune. Dl. 
Băiulescu a infomzat înscrierea a 44 de noi mem
bri din exterior şi 55 de membri din interiornl ţării, 
iar caseria s-a îmbogăţit cu încă 1.000 forinţi. 

Dr. Papu Miklos, director al Gimnaziului Gr. 
Ort. fiind (intuit la pat, a trimis spre distribuire 
broşurica «Scllitza din Istoria Braşovului>>. 
Hroşurica cuprindr.a 34 de pagini Însotitii ri(' o 
ilustrată u oraşului. 

În mica sa lucrarr., autontl menţioneazii fap
tul că locuitorii din Şchci nu sunt de origine hul
gară, asa pmnun st' spune, ci sunL de origine 
română si de religie gr. ort. În prr7r.nt, in Rruşm• 
sunt: 1}. 07\J români; 9. 599 germani,· 9. 508 
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A XXII-a Adunare Generală a ':4stra " de la Braşov din august I883 

maghiari şi 443 alte naţionalităţi. Autorul afirmă 
că mulţi dintre sen,itori sunt de origine maghiară, 
iar tineretul săsesc pelegrinează mai mult şi, ast
fel, populaţia românească este preponderentă, iar 
în Schei a început să crească populaţia maghiară. 
În anul I 762 trăiau in judeţul Braşov 2I. 755 
români, iar in prezent sunt 5I. J49, rezultând o 
cre�·tere cu 29.395 suflete. 

Asupra bugetului s-au referit azi mai mulţi 
vorbitori. 

Avocatul braşovean Sorescu a propus majo
rarea bursei de studii pentru studenţi, deoarece 
300 deforinţi este exagerat de mică. 

Anania Trâmbiţaş a propus să se trimită bi
bliotecilor săteşti mai multe cărţi de sfaturi 
gospodăreşti dar şi de literatură. 

Învăţătorul Glodar a centt să se acorde mai 
mult sprijin învăţătorilor din mediul rural: cărţi 
dar şi �prijin material acolo unde este nemie. 

Dezbaterile au continuat până la orele 2, 
când la Hotelul nr. 1 a avut loc masa comună. 
Aici, preşedintele Bologa a toastat în sănătatea 

Familiei Regale şi Domnitoare, în timp ce asis
tenţa în picioare a audiat Imnul Austriei. 
Protopopul Ortodox Penciu a omagiat persoana 
prefectului graf Bethlen Andras ca un apărător al 
dreptăţii sociale şi nepărtinitor. 

Prefectul a mulţumit pentru cinstirea de care 
a avut parte şi a toastat pentru succesul lucrărilor 
conferinţei ca un act de n01malitate, omagiind 
plăcuta prezentă a doamnelor române. George 
Bariţiu a toastat pentnt populaţia Braşovului şi a 
primarului Rolt Gyula. Acesta a toastat în limba 
germană pentm o bună convieţuire a tuturor 
locuitorilor oraşului. 

Generalul român in rezervă Rakoviţă a toas
ta! pentru fraternitate. Dl. Popa, redactor al 
«Gazetei de satiră CALCIU» din Bucureşti, a 
creat câteva momente savuroase de umor satiric 
În aplauzele comeseni/ar. Atmosfera a fost atât de 
călduroasă încât cu greu, la îndemnul prefectu
lui, pe la orele 5 a luat sfârşit. Seara a fost prezen
tat un concert de înaltă ţinută artistică". 

Abstract 
The 2211d ''ASTRA'' General Ghatering in Braşov in August 1883, 

RcOected in the Hungarian Magazine ""Szekely Nemzet"" 

The annual general gatherings of the "Transylvanian Asociation for thc Litcrature and Culturc of the Romanian Pcople 
- ASTM', starting with 1861 at Sibiu reached at the 22nd gathering to take place in 29-30 August 1883 in Braşov. 

An important evenl for the Romanian pcople in Transylvania as well as in the United Prinicipality, was highly discussed 
hy !hal time press from hoth of the slopes of the Carpathians. 

Tite articlc offcrs a translation from thc Hungarian language of two articles reffering to the deve-loping of this event that 
appcarcd in thc <<Szckely ncmzet>> (thc Secklcr Nation) with thc editorial office in Sf. Gheorghe. 

Nicolae Moldovan 
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Contribuţii de istorie literară. 
Corespondenţa Între Şt. O. Iosif, Virgil Cioflec, Ilarie Chendi 

şi Ion Bogdan - august 1899 - martie 1901 -
14 scrisori inedite 

La începutul ultimei decade a secolului al 
XIX-lea, atenţia cititorilor revistelor literare 
ale timpului era atrasă de numele lui Şt. O. 
Iosif. El s-a impus publicului amator de poezie 
mai ales după ce i-au apărut cele două volume 
cuprinzând traduceri din lirica lui Petăfi - în 
1 896, Apostolul şi alte poezii şi, în 1897, Poezii 
alese - urmate de volumul de poezii originale, 
Versuri, tot în 1897. 

Tanărul poet, născut la 1 1!23 octombrie 
1 875 la Braşov, era fiul profesorului transil
vănean Ştefan Iosif şi al Paraschivei, fiica preo
tului Mihăltcanu din Vingradul Albei Iulii. 
Tatăl său, după ce a fost scos din funcţia de 
director al liceului românesc din Braşov, venise 
Ia Sihiu, und� Stefan-Octavian a urmat, Ia 
şcoala maghiară, prime!� clase de gimnaziu. 

Profesorul - de germană, latină şi elină -
Ştefan Iosif a trebuit să plece şi de la Sibiu, 
mutându-se împreună cu numeroasa lui familie 
la Turnu Măgurcle, unde a fost numit la gim
naziul din localitate. Funcţia de profesor 
suplinitor de gimnaziu nu-i asigura însă un 
venit suficient. La fel ca toţi fraţii şi surorile, 
Ştefan-Octavian era nevoit să participe Ia 
întreţinerea familiei, cu o parte din câştigurilc 
sale, modeste şi precare. 

În timpul în care era elev al liceelor din 
Bucureşti, pentru început Ia "Gheorghe Lazăr" 
- apoi la "Matei Basarab", singurele sale veni
turi erau cele obţinute din "meditaţii istovi
toare şi rău plătite"! şi din colaborări la reviste. 
În toamna lui 1895, a trecut examenul de 
bacalaureat şi s-a înscris la Facultatea de litere 
şi filosofie din Bucureşti. Nu a urmat însă efec
tiv cursurile şi nu a· dat nici un examen. Acum 
este momentul în care a hotărât să se dedice cu 
totul poeziei. Sumele obţinute din ceea ce pu
blica în reviste erau însă prea mici, ast fel încât 
era obligat s;1 caute �i alte posihilităti ue câştig. 

În primăvara anului 1 896, s-a angajat în 
modesta functie de copist la M i n isterul 
Domen iilot. După scurt l imp, a n:nuntal la o 
s lujbă care nu-i oferea nici distig material sufi
ci..:. n t  si nici perspective de ava nsa re. Păr:"tsirea 
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slujbei e legată şi de oferta pe care i-a făcut-o 
Ioan-Luca Caragiale. Acesta, care 1-a cunoscut 
şi apreciat pentru ceea ce publicase, vrând să-I 
ajute, 1-a adus lângă sine, ca secretar. Marele 
scriitor s-a oferit în acelaşi timp să-I îndrume 
pe tânărul poet pe căile literaturii, pentru "a-l 
scoate calfă "Z, cum îi spunea el. Tot Caragiale 
i-a facilitat angajarea, în calitate de corector, la 
ziarul Epoca. 

Mihail Sadoveanu 1-a cunoscut foarte bine 
pc Iosif, admirându-i calitatea operei poetice. 
El găsea în modul în care poetul îi recita din 
versurile sale că "avea o dulceaţă şi-o muzicali
tate în acordurile lui pe care încă o preţuiesc 
foane sus''3. 

Tot Mihail Sadoveanu ne vorbeşte despre 
un "vierme care-i rodea organismul şubred" şi 
care "nu i-a îngăduit să adaoge, baladelor f. .. J 
altele care-i sunau în minte. Toate trebuiau să se 
prăvale, cu frunzele toamnelor, în cataracta 
inexorabilă "4. 

Dacă încercăm să aflăm care era acel 
"vienne", vom găsi doar aluzii vagi şi informaţii 
mărunte, puţin în măsură de a ne permite 
măcar bănuiala unui anume diagnostic. 

De la Natalia Negru - cea care avea să-i 
devină soţie - aflăm totuşi o informaţie ceva 
mai precisă, în volumul autobiografic Helianta . 
Deşi era de aşteptat să aibă o poziţie subiectivă, 
detaliile pe care le-a dat în acest volum au fost 
recunoscute ca perfect adevărate. Ea a arătat 
că la autopsia care i s-a făcut lui Şt. O. Iosif, 
după decesul produs la 23 iunie 1913 în condiţii 
oarecum bizare, au fost descoperite semnele 
unei vechi şi grave suferinţe. 

Alte informaţii, din surse diferite, indică 
sănătatea şubredă a poetului. 

Pierduse clasa a VI-a de liceu, începută la 
Sihiu\ din ciluza unei boli, care trebuie să fi 
fust destul de gravă pentru a avea u asemenea 
urmare. 

În toamna anului 1 H93, un prieten al poetu
lui ,  Fortunescu. îl vizita la locuinfa lui, aflată pe 
al unei pc calca Victoriei. Camera era prosl 
mobilată si neincălzi lă .  Poetul  fiicea impresia 
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unui "băiat bolnăvicios şi rău trăit". Ion Roman, 
autorul studiului introductiv al ediţiei de opere 
alese ale lui St. O. Iosif, comentează: 
'/trdeleanul stabilit pentm totdeauna în Bucureşti 
era şi bolnăvicios, şi rău trăit''f>. 

În primăvara lui 1897, a plecat la laşi, unde 
se pare că a rămas timp de un an 7. Aici a lucrat 
la redactia unui ziar şi a fost angajat de profe
sorul Heimann Tiktinll pentru a-l ajuta la pre
lucrarea materialului folosit la redactarea valo
rosului dicţionar german-român9. În timpul 
şederii sale la laşi, Iosif a fost internat la spita
lul Sf. Spiridon, unde a suferit şi o operaţielU. 

Reintors la Bucureşti, a continuat să scrie, 
să publice şi să participe la viaţa literară din 
capitală. Se pare că sănătatea i-a rămas, în con
tinuare, precară. 

Reluase activitatea de corector la Epoca. 
Despre această perioadă a vieţii sale el afirma 
că a fost "vremea când vegetam la Epoca . . .  
Desperarea mea era că nu voi putea să scap 
niciodată din acea atmosferă înăbuşitoare"' ' · 

Este evident că în anul 1899, Şt. O. Iosif tre
cea printr-o gravă criză sufletească, de presu
pus că şi pe fondul sănătăţii'"'sale slăbite. Iată 
cum descrie el această stare: " ... înainte de a te 
întâlni pe tine {pe Virgil Ciojlecj eu eram un om 
aproape pierdut, un om fără carieră, căci munca 
de hamal nu-mi pregătea un dmm spre l"iitor, 
nefiind ceea ce se cheamă un bun ziarist şi 
neavând însuşirile necesare de a parveni pe calea 
asta cel puţin, aş fi dus-o aşa, până ce m-aş fi dus 
şi eu pe apa sâmbetei"12. 

Întâlnirea cu Virgil CioOec 
Vara anului 1899 a adus o schimbare 

neaşteptată în viaţa poetului. O declara chiar 
el, într-o scrisoare pe care i-o adresează lui 
Virgil Cioflec la 17 august 1899, scriindu-i: "Nu 
ştiu cum, mi se pare că sunt acum cu şase ani în 
unnă, vesel şi plin de visuri "13. 

Tanărul Virgil Cioflec făcea parte dintre 
persoanele interesate de cultură şi de arta plas
tică românească, care urmăreau, cu admiraţie, 
opera poetică a lui St. O. Iosif. Desigur că 
aflase despre sLarca proastă de sănătate şi 
mater ială în care se zbăLea tânărul poet, ceea 
ce 1-a determinat să facă cunoştinţă cu el si să-i 
orcrc o şansă Je redresare fi:;dcă şi morală. 

Hotărârea udată luată, el îi trim ite o 
scrisoare prin care îl invita, cu delkaLeţe, la o 
întâlnire pentru a ''putea fi un moment ochi in 
ochi" l4. ÎnLâlnirca celor doi tineri, ntât  de 
apropiati ca vârsLă - Iosif avea douăzeci şi trei 
de ani, iar Ciuflec douăzeci si doi - a avut loc. 
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Ce vor fi discutat, putem deduce din scrisorile 
pe care şi le-au adresat în perioada de timp 
imediat următoare. 

Ne dăm seama că Virgil Cioflec i-a făcut 
două propuneri. Mai întâi, să meargă împre
ună, timp de o lună, la Buşteni, întrerupând 
activitatea de la redacţia ziarului Epoca. Deşi 
Cioflec arată că Iosif i-a făcut o impresie ce-i va 
rămâne neştearsă, el trebuie să fi considerat 
binevenită o perioadă în care să se cunoască 
mai bine, iar Iosif să se bucure de natura 
pitorească şi de liniştea, care "să recheme orele 
odihnitoare de tihnită inspiraţie"l5. 

Cea de a doua propunere - cu mult mai 
importantă - a fost de a-i asigura o perioadă 
mai lungă de şedere Ia Paris. Efectul acestei 
propuneri asupra lui Iosif îl descrie el însuşi 
astfel: "Credeam odată - şi nu e mult de-atunci -
că inima mea e atinsă de o lovitură mortală. 
Astăzi nui minunez când simt renăscând în mine 
toate iluziile de care mă-nvăţasenz mai târziu să 
râd amarnic"l6• 

Iosif a amânat, pentru moment, plecarea la 
Buşteni pentru a se duce la Turnu Măgurele şi 
a-şi informa familia despre propunerea atât de 
generoasă a noului său prieten. Tatăl său, după 
numai jumătate de oră de explicatii, i-a dat 
aprobarea şi "toată binecuvântarea " sa 1 7. Că era 
vorba de călătoria la Paris, rezultă din altă 
scrisoare a lui Cioflec, care îi confirmă: "Da, 
da, domnu Iosif pleacă la Paris... Lucml e 
hotărât, gata şi în timpul cel mai scurt . .. "18. 

Cioflec i-a fonnulat destul de precis lui Iosif 
motivul invitaţiei de a-1 însoţi la Paris. La 1 sep
tembrie, el i-a scris, făcând o frumoasă analiză 
a unor versuri publicate în revista Floare-albas
tră: "Ca formă, îmi amintesc, {poezia] era per
fectă, versul bine bătut, iar ca unitate, se ţinea 
ca dintr-o bucată. A cel avânt mi-a plăcut 
mult, şi de ti l-aş putea rechema pe alocurea, 
aş fi încântat "l9. 

La rândul său, Iosif înţelesese cu claritate ce 
dorea prietenul şi admiratorul său de la el, în 
schimbul ofertei generoase pe care i-o făcuse. 
El îi scrie: "Ce vrei să-ţi promit alta decât că voi 
scrie? Da, vui scrie tor ce-mi va trăsni prin mirzte, 
luate năulrăvlmiife atât ele iubite, voi căuta să 
incheg in l'rr.wri frumoase tot ce mă va durea sau 
mă va face să tresar de .fericire. !1(Jj stoarce şi ulti
ma picălllră de simţire ca să dau viaţi'i unei iluzii. 
Ce vrei să-ti făxticluiesc alta ?"20. 

Si totuşi, hotăr<1rca de a accepta orcrta 
îmbietoare a lui Virgil Ciotlec n-a fost atât de 
uşor ele luat <.It: catre Iosif. Ne dăm seama că in 
sufletul lui  s-a dus o l uptă greH, între acceptare 
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şi refuz. În preajma plecării îi scria lui Coriolan 
Stănulcscu2 1 : "Mai am câteva zile, foarte puţine 
la număr; şi plec. Sunt mîhnit. Situaţia mea nu e 
tocmai aşa de clară precum crezi. Am legături 
familiale - şi cum plec în acest moment, îmi pare 
că dezertez de la u11 post ce nu trebuie să-I pără
sesc, deşi tata se învoieşte ''22. Stănulescu a expli
cat că, faţă de situaţia grea financiară a familiei 
sale, câştigurile pe care le realiza Şt. O. Iosif, 
deşi mici, aveau destul de multă importanţă23. 

La finele lui august, plecarea la Paris era 
temeinic stabilită. Şt. O. Iosif îi scria surorii 
sale Hortensia că traseul ales urma să treacă 
prin Iaşi şi Lemberg24. 

La Buşteni 
Iosif s-a aflat la Buşteni de la sfârşitul lunii 

septembrie şi pentru aproape întreaga lună 
octombrie, desigur cu ajutorul bănesc al lui 
Virgil Cioflec, locuind la Villa Maria. Îşi regă
sise inspiraţia şi pofta de lucru25. Cât a stat aici 
a lucrat intens, spcrând să definitiveze înainte 
de plecarea din ţară manuscrisul de traduceri 
din lirica lui Hcinrich Heine. Găsim intere
sante mărturii în scrisorile pc care i le trimite 
lui Ilaric Chendi, la Bucureşti. La cele două 
scrisori publicate în volumul IV de Scrieri, se 
adaugă cele cinci cărţi poştale prezentate în 
anex{t26. Ultima este datată 23 octombrie 1899. 
Avem astfel confirmarea că plecarea spre Paris 
a avut loc la sfârşitul lunii octombrie. 

La Paris 
Itinerariul urmat îl aflăm din informaţiile 

găsite în cele câteva scrisori trimise de pe drum 
şi din amănunte strecurate în corespondenţa 
schimbată ulterior cu Virgil Cioflec. 

S-au oprit la Viena27, unde cei doi tineri 
călători au petrecut o seară frumoasă, descrisă 
în scrisoarea din 3 decembrie 1899 către 
Coriolan Stănulescu. 

Oprirea la Viena este confirmată şi de 
relatarea glumeaţă pe care Iosif i-o face prie
tenului său, scriitorul Constantin Sandu
Aldea28, pe cartea poştală ilustrată înfăţişând 
castelul Leopolds Kron din Salzburg, dar tri
misă, la 28 octombrie, din Zi.irichN: 

"Le-am jucat la unguri festa, 
Si-am trecut ieri prin Pesta, 
Ieri am stat o zi întregă 
În Viena . . .  Mult mi-e dragă! 
Azi voi trece p1i11 Timl . . . 
Mâine-.\· la Paris . . . Paro/f "JO 

1 33 

Festa la care se referea Iosif priveşte peri
colul în care se afla pe timpul trecerii pe terito
riul ungar, deoarece, rămas cetăţean al 
Ungariei, el nu fusese supus la încorporare31 . 

Dintr-o scrisoare a lui Virgil Cioflec, rezultă 
că după ce au trecut prin Zi.irich, au făcut o 
întrerupere a călătoriei şi la Geneva, unde 
"s-au luat fetele" de Iosif32. 

Şederea la Paris a durat din noiembrie 1899 
până în aprilie 1901. 

Corespondenţa purtată de Şt. O. Iosif în 
acest timp ne oferă imaginea modului în care a 
decurs viaţa lui în capitala Franţei. Cele mai 
multe scrisori sunt păstrate în Biblioteca 
Academiei Române şi privesc schimbul de 
informaţii şi de idei dintre el şi Virgil Cioflec, în 
timpul în care acesta era plecat din Paris. 
Scrisorile au fost publicate de Horia Oprescu în 
volumul Corespondenţa: Şt. O. Iosif, Dimitrie 
Anghel, Natalia Negru, M. Sadoveanu, N Iorga, 
C. Sandu A/dea, Virgil Cioflec, //arie Chendi. . . . 

Scrisorile primite de Virgil Cioflec au fost relu
ate şi în Şt. O. Iosif, Opere, Volumul IV, sub 
îngrijirea lui Ion Roman. 

Familia a păstrat alte câteva scrisori, dintre 
cele trimise lui Ilarie Chendi, rămase inedite şi 
care fac obiectul acestui articol. 

Din lectura corespondenţei păstrate, înţe
legem că lipsit de grijile materiale, deoarece 
toate cheltuielile îi erau asigurate de Virgil 
Cioflec, Iosif s-a bucurat de doi ani  de 
refacere morală şi a sănătăţii, care îi era atât 
de necesară. 

Si totuşi, în prietenia dintre Iosif şi Cioflec 
s-au strecurat şi unele umbre. Din relatarea lui 
Coriolan Stănulescu aflăm că Cioflec i s-a plâns 
că Iosif este prea tăcut, prea închis faţă de el şi, 
totodată, lipsit de sârguinţă în scris33. 
Adevărata atitudine a lui Iosif faţă de binefăcă
torul său n-a fost însă aceasta. Ne dăm seama 
din scrisorile pe care le schimbau, că relaţia 
dintre ei era una jovială şi prietenească. 
Exigenţele lui Cioflec s-au dovedit exagerate, 
deoarece cele şaisprezece luni petrecute la 
Paris au constituit una dintre cele mai pro
lifice perioade de creaţie l i terară pentru 
tânărul poet. 

În afară de timpul dedicat scrisului, care îi 
ocupa cea mai mare parte a timpului, el a avut 
şi o intensă viaţă socială, a vizitat muzee şi 
expoziţii, s-a întâlnit cu tineri români care stu
diau sau se anau în trecere prin Paris. 

Cele mai strfinsc legături le-a avut cu 
Dimitrie AngheP4, Scxt il  Puscariu·"· George 
Murnu·11', Consl antin Sandu-Aidca �i Coriolan 
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Stănulescu - dintre scriitori şi publicişti - ultimii 
doi aflându-se doar pentru puţin timp la Paris. 
De asemenea, a avut întâlniri cu George 
Munteanu-Murgoci37 şi cu George Ţiţeica3s. 

În mijlocul artiştilor plastici români 
Datorită interesului pe care îl purta Virgil 

Cioflec artelor plastice, Iosif a intrat şi el în 
cercul artiştilor români aflaţi la Paris. Astfel, 
i-a cunoscut bine pe pictorii Kimon Loghi39, 
Ipolyt Strâmbulescu40, Ştefan Popescu4L şi 
Gheorghe Petraşcu42 precum şi pe sculptorul 
Friederich Stork-tJ. 

Între tinerii artişti români aflaţi pe atunci la 
Paris pentru studii, apăruse o reacţie faţă de 
condiţiile în care arta românească se prezen
tase la ultima expoziţie internaţională parizi
ană. Grupul de tineri, din care făceau parte 
Kimon Loghi, Gheorghe Petraşcu, Ştefan 
Popescu, Ipolyt Strâmbulescu, Nicolas Grant44 
şi sculptorul Fritz Storck, se întâlneau cu regu
laritate, făcând schimb de idei şi purtând 
aprinse discuţii. 

La început, întâlnirilc aveau loc joia, în 
cafeneaua Closerie des Lilas. După un timp, 
căutând mai multă intimitate, grupul s-a 
restrâns iar în tft ln irilc s-au mutat într-o 
cameră retrasă a unei cafcncle d in  fata gării 
Montparnasse, pentru a se refugia mai târziu 
şi de aici, în atelierul lui Kimon Loghi, unde 
şi-a găsit liniştea dorită. Sextil Puşcariu a 
lăsat o relatare despre aceste întâlniri în 
amintirile sale din t inereţe45. 

Se purtau discuţii interminabile, cu intenţia 
de a înfiinţa o asociaţie de artă, urmând mo
delul celor de Ia Paris. Ei doreau să lupte astfel 
împotriva favoritismului şi falselor valori. La 
discuţii erau nelipsiţi Kimon Loghi, Gheorghe 
Petraşcu, Virgil Cioflec, Şt. O. Iosif, Dimitrie 
Anghel şi Sextil Puşcariu. Astfel s-au pus 
bazele, în decembrie 1 900, societăţii 
"Tinerimea Română". Societatea, bucurându-se 
de sprijinul Principesei Moştenitoare Maria, a 
fost înfiinţată efectiv la Bucureşti, Ia 3 decem
brie 1901, cu participarea iniţiatorilor din grupul 
de Ia Paris, dar şi a multor alţi artişti din ţară. 
Astfel, printre membrii fondatori s-au găsit pic
torii Ştefan Luchian, Constantin Artachino, 
George Dcmetrescu-Mirea, N icolae Vermont, 
Arthur Yerona şi sculptorul Oscar Spaelhc. 

Prima cxp07:itie a Tinerimii Române a fost 
un t ri umf. iar l ista membrilor cxpozanţi ai soci
etă ţ i i  cuprindea cele mai mari nume ale pict urii 
româneşti d i n  prima jumătate a secolului  al 
XIX-lea��>. Şt. O. Iusif aminteşte in poezia În 
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atelier, atmosfera de mister creată în timp ce 
Kimon Loghi picta, iar el răsfoia vreo carte, 
întins pe canapeaH. 

Viata culturală a Parisului 
Trăind în mijlocul vieţii culturale a Parisului 

şi având relaţii apropiate cu atâţia români, 
oameni de cultură valoroşi, orizontul lui Şt. O. 
Iosif a avut mult de câştigat. 

Surorii sale, Hortensia, profesoară de mu
zică, îi scria despre viaţa muzicală de la Paris. 
În grădina Luxembourg, pe care o frecventa 
intens, mai ales în timpul verii, când fugea de 
acasă ca să scape de zăpuşeala din mansarda în 
care Iocuia4B, asculta concertele de elită - cu 
muzica de Richard Wagner, Jules Massenet, 
Hectar Berlioz - date de trei ori pe săptămână 
de orchestra gărzii militare republicane. La 
sala Colonne a audiat, în iarna 1899-1900, un 
concert al lui  George Enescu. A fost şi la două 
concerte date, cu ocazia Expoziţiei, de asoci
aţia coralft Gcsangvcrein din Viena, cuprin
zând şi piese ale lui Ludwig von Bcethoven49• 
Vorbeşte şi de audierea operei Tannhauser, Ia 
Opera din Paris5°. Prin decembrie 1899 şi ianu
arie 1900, a audiat pentru prima oară, împre
ună cu Gheorghe Pctrascu, simfonia Eroica a 
lui Beethoven, la "Concert Rouge ". Tot pe 
atunci a văzut pe marii artişti Mounet-Sully în 
Oedip Rege şi Sarah Bernhardt în Hamlct5 L .  

Începe să aprecieze cultura francezilor, 
pentru care arăta că înainte nu avusese prea 
multe simpatii. Expoziţia internaţională l-a 
"îngenunchiat". îi scrie lui Coriolan Stănulescu. 
Continua descriind impresia pe care i-a făcut-o 
Expoziţia: "Înclripuieste-ţi, pe amândouă 
malurile Senei, o îngrămădire de palate, fermecă
tor de bizare şi fantastic de albe, şi în ele toată 
bogăţia fumei şi babilonia popoarelor, furnicând 
Înăuntm şi pe afară, într-o veşnică agitaţie. 
Pretutindeni figuri vesele şi mulţumite; ici 
orchestre zgomotoase, colo uroitul obsedant al 
trotuamlui mobil, dincolo ropotul viu al jocului 
de ape, si din locul acesta plin de arnwnioase 
pril•el4ti trecătoare se înalţă o melancolie senină, 
un dor mg după o viaţă netrăită, întrezărindu-se 
abia, în negura viitontlui: frăţia universală, 
fericire perpetuă . . . "52. 

Scrisori către llaric Chendi - activitatea 

literară 

Corespondenta lui cu l larie Chendi avea, în 
afara men�incrii legiilurii de prietenie, si un 
scop pract ic. după cum ne dăm seama din cele 
cfiteva M.:risori piistratc de familie. Chendi era 
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Corespondenta între Şt. O. Iosif, Virgil Cioflec, !/arie Chendi şi . . .  

prietenul de nădejde, care îl reprezenta în ţară 
în relaţiile cu editurile şi revistele, în legătură 
cu publicarea materialelor pe care Iosif le 
trimitea de la Paris. 

Astfel, odată cu scrisoarea din 12 Ianuarie 
1 900, el îi trimite o schiţă scrisă de Cioflec şi 
două Cîntece din creaţia sa pariziană, pentru a 
fi publicate în Convorbirile Literare. Era curios 
să afle dacă au plăcut şi se primesc spre publi
care. Sunt desigur cântecele Cosaşu/ şi 
Drumeţul, publicate în numărul XXXIV 1 2 din 
15 februarie al revistei. 

Vrea să ştie şi dacă Chendi a mai trimis ceva 
din manuscrisele primite de la el, la revista 
Familia . Nu-l uita nici pe prietenul său 
Constantin Sandu-Aldea, recomandându-i lui 
Chendi să stăruiască pe lângă acesta spre a-1 
determina să scrie, deoarece "ăla e aşa, dacă 
nu-i baţi capul, nu scrie". Se interesează de tot 
ce e nou în mişcarea literară din ţară: ':ttştept cu 
mare nerăbdare <<Convorbirile» reînviate. Am 
auzit că se va publica şi un număr festiv în 
onoarea D.lui Maiorescu. · E adevărat?". Apoi: 
"Revista comercială a D.lui Motnt53 a eşit de sub 
teascuri? Aş fi curios şi eu să o răsfoesc". În afară 
de cele şapte scrisori inedite pe care le prezen
tăm aici, a fost publicată p:înă acum o singură 
scrisoare, trimisă de Iosif, din Paris, lui Ilaric 
Chencli. Este vorba despre cea datată 15 ia
nuarie, prin care îi comunica textul poeziei inti
tulate La mornzântul unui poet54. 

La 1 2  martie el confirmă primirea unei 
Bierkarte, semnate de Chendi şi de alţi prieteni, 
care i-a amintit "frumoasele seri cînd asurzeam 
pe muşteriii lui Comşa sau Căpitanul55, cu nes
firsita serie de hohote şi cântece". 

Î l  roagă să-i trimită manuscrisul traduce
rilor pentru a-1 definitiva pentru tipar, sperând 
ca până la Paşti să se găsească un editor. 
"Pîn'atunci număntl lor [al traducerilor] se va 
spori cu mult'', adaugă el, precizând şi că se 
luptă "din greu cu Nordseebilder. Uneori îmi vine 

să cred că Heine ăsta e intraductibil". "Pe 

malurile Senei, subt centi plumburiu, expoziţia 

creste văzînd cu ochii; turnurile şi cupolele ei se 

ridică măreţ, ca o sfidare anmcată neantului . . .  _", 

îi mai scrie făcându-i cunoscut câte ceva dm 

atmosfera Parisului. La 30 aprilie îi scrie dintr: 
o berărie, unde se trudea "amarnic" să traduca 

din poetul englez Shelley. . 
Expoziţia internaţională se de�chtsese. O 

califica drept "o 11!immc;, l-am d�r crrcra ocoale, 
dar parcă mi-e fi·ică s'� m'apm!:/1.1 prea ,rH.�tl; ;�c 

, - nu se topească \'edem ca wr I t., . m 
ea, t:a sa · 

1 ·u tndu-
. . -ot-a �ă 1nirncasdi manuM:nsu l: ' 

nou lllSI ... " 

ceri din Heine. "Proectul e foarte serios!" arată 
el. Confirmă, la 25 mai, primirea manuscrisu
lui, pentru care mulţumeşte, cu scuze pentru 
insistenta cu care îl ceruse. Crede că va fi dat 
curând la tipar, iar editura va fi Socec. 

Primind o scrisoare de la Ion Bogdan, 
preşedinte al Academiei Române, el o trimite 
lui Chendi, pentru a-i arăta că tipărirea volu
mului se apropie. Il roagă să-i trimită imediat 
lucrarea despre Heine, pe care presupunea că 
Chendi o avea pregătită de mai mult timp. 
Intenţia lui declarată era s-o introducă în 
manuscrisul cu traduceri pc care arăta că îl 
avea gata pentru tipar. În scrisoarea anterioară 
scrisese: "Deci caută si pregăteşte studiul; în 
toate pJi.,·inţele ne vom înţelege cred, destul de 
bine, plin scrisori". Dorea ca prefata volumului 
să cuprindă prezentarea vieţii lui Heine, pro
babil sub semnătura lui Ilarie Chendi. Până la 
urmă, prefaţa trebuie s-o fi scris singur, aşa 
cum a apărut, purtând semnătura lui Iosif. 
Dorca să curcspondeze cu poet ele "Cuntan56 si 
Cioban'7", deoarece repetă insistent rugămin
tea mai veche de a primi adresele lor. Se intere
sează şi de producţia literară a lui Costantin 
Sandu-Aldca, despre care crede că are per
spective de a deveni "autor celebn1 ". Deşi datată 
de el "Paris, 5 octombrie 1900", scrisoarea a ple
cat cu data poştei pariziene 2 1  octombrie. 

Scrisoarea, din 2 octombrie, a lui Ion 
Bogdan, preşedinte al Academiei Române şi 
director al revistei Convorbiri literare, este 
legată de două probleme. Îi trimite poetului 
şpaltul poeziei Serafina, apreciind totu�i că, în 
forma prezentată, nu este publicabilă. I i  suge
rează să o modifice şi să facă schimbările pe 
corectură, sau să trimită manuscrisul nou. Apoi 
Bogdan se oferă să-I ajute pe Iosif la tipărirea 
volumului cu traducerile din Heine. Ii cere 
manuscrisul, promiţându-i să-i găsească un edi
tor, eventual pe Socec. Volumul a fost editat,_ în 
1901 .  de Editura Librăriei H. Steinbcrg ŞI a 
avut: o prezentare frumoasă, aşa cum dorea să 
o asigure Ion Bogdan. . 

Prin cartea poştală trimisă Ia 28 octo�bne: 
Iosif repetă cererea de a primi �tu�IUl lu� 
Chendi "căci împrejurări grele ma silesc sa 

grăbesc cît mai mult publicarea traducerilor". 

Îşi exprima admiraţia pentru poezia "super

bă" a lui Sandu-Aldea Călugărenii. "De m�tlt n_


am citit prin revistele noastre o poesie asa tnspt-
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raril " !;Cfie �l. . 
. 

. . • . rt. l "l l l  Cnnstanlln Sandt•-Alu.:.l 
In rn.l 1c 7 • - -

• • ·1 1 · . 1 P· . S ·xtil Puscuriu, în ammtln c Ul 
vcmse a •1ns. '-' · . d 1 - c·1n� din Lincrcţe,  a povcsLil tlt.:lahat mo u 1 11 ' 
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0ANA LUCIA DIMITRIU 

1-a cunoscut, fiindu-i prezentat de IosifSil. 
O mărturie agreabilă a relatiilor strânse a 

tinerilor români care se întâlniseră la Paris o 
avem prin cartea poştală pe care o scriu pc 
marginea unei mese de bodegă la 13 martie 
1901 .  Scrisoarea este începută de Sandu-Aidea, 
care i se plânge lui Ilarie despre necazurile pe 
care i le provocau unele încurcături administra
tive. Continua Iosif, informându-1 că tocmai 
trimisese, cu o săptămână înainte, manuscrisul 
traducerilor din Heine editorului Steinberg. Îşi 
exprima speranţa că va apare într-o lună. 
Scăpat de grija manuscrisului el se interesează 
de proiectele de viitor ale prietenului său. Nu 
I-ar interesa o călătorie la Berlin? Mai adăuga: 
"Paici am constatat încă o dată - cu prilejul 
1•enirei lui Sandu - că berea franţuji/ar e rea". Pe 
marginea scrisorii, Sextil Puşcariu scrie: 
"Protestez, berea e bună!". Şi doar se pricepea la 
calitatea berii, după anii de studenţie din 
Germania! Iosif mai adaugă şi el un rând mar
ginal: "Sandu face infidclităţi Tira/ului". 

În Bavaria 

După lunga şedere la Paris, Şt. O. Iosif 
simte că oraşul începe să-I obosească, prin 
larma permanentă, dar şi pentru că erau prea 
multe lucruri de văzut şi ele auzit, pc care nu le 
mai putea cuprinde cu mintea. Cum primise un 
avans din drepturile de autor - pentru volumele 
predate spre publicare la Editura Steinberg -
plănuieşte să stea o lună Ia Munchen59. 

Pleacă din Paris şi ajunge la Munchen; 
scrisorile confirmă prezenta lui acolo din 4 mai 
până la 15 iulie 1901 .  Cât timp se află în capi
tala Bavariei, află cu bucurie că editorul H. 
Steinberg din Bucureşti î i  dăduse Ia tipar cele 
două volume la care muncise atât de mult în 
timpul sederii la Paris - Patriarlzale şi Romanţe 
şi cântece de H. Heine. Erau al doilea volum 
publicat de el cu poezie originală şi al treilea 
cu traduceri. 

" 
Plin de emotie, el îi scrie lui Virgil Cioflec: 

Doamne, când mă gândesc că roţile unei 
tipografii din Bucureşti se învârtesc zorite, în 
vrem: ce motorul pufuie obosit şi coală după 
coala trece pe sub furcile caudine ale d-lui corec
IOF - mii apucă groaza "6t1, 

,.- . 
�u răm:inc �nai mult la Miinchcn, deoarece g<tse.l oraşul phn de gălăaie"' ' ,- . d - -

- r • "" · s• orcşte sa se m unde uHr-un sat, unde si'i n-nih'i . . · f -cunoscută in •·cn . __ _ 
• ntc1  o tgura 

L r _ _ 
. 

P _' Jmo� s• acolo să l ucreze62_ oca
_ 

•tatea akctsa este orăşelul N t Dunare Lunile a L  . cu Jurg, pc 
1 90 1  le 

. 
-

•-?ust s• septem brie all: anului  petrece aiCI, c u  o escapadii de douil sau 

trei zile la Nurnberg - între 27 şi 30 august. 
Virgil Cioflec se află în acest timp Ia Geneva. Îl 
lăsase pe Iosif singur, ca să poată lucra în tihnă. 
Acesta lucra, într-adevăr, cu multă poftă, în 
orăşelul care îi amintea de Braşov, deşi mult 
mai mic decât aceasta63: "Niciodatâ n-am fost în 
mai bune dispozitii poetice; ziua mi se duce ca un 
vis şi toate gÎndurile mele tind să se prefacă în 
armonie. Seara mă plimb singur pe ţărmul 
Dunării ori prin Enlisclzgarten - o superbă grâ
dină pustie. Şi . . .  făuresc 1·ersuri!", îi scrie el lui 
Sextil Puşcariu64. Iar lui Coriolan Stănulescu îi 
scrie "de când am J.·enit aici am prins aripi "65. 

Aflat la Neuburg, primeşte scrisoarea din 
3 august a profesorului Ion Bogdan"li, prin 
care acesta îi confirma primirea spre publi
care a unor poezii, care vor fi cuprinse ulteri
or în volumul Cântece, apărut în 19 12. 

Directorul revistei Conmrbiri literare arc 
cuvinte de caldă apreciere pentru talentul 
poetului: " . .. ce faci, faci foarte bine, căci \'O
/tunele d-tale de poezii preţuiesc mai mult decât 
zece titluri universitare, se-nţelege pentru 
popontl românesc, nu pentru d-ta ". 

Din Neuburg, Iosif îi scrie tatălui său, 
vorbindu-i despre o anume criză morală prin 
care trecuse cftnd se afla la Paris: "credeam cii 
mi-am greşit CII totul cariera. Vroiam cu orice 
preţ să mă-ntorc cât se poate mai curând În ţară 
şi să las CII totul literatura, deşi din toate părţile 
mt primeam decât laude şi încurajări"67. Aici 
însă, la Neuburg, se simte bine: "De când sunt 
aici, parcă am renăscut, mi-a venit inima la loc şi 
am început să se�iu mult şi fnmzos". 

Întoarcerea în ţară 
Nu se ştie cu precizie la ce dată s-a întors St. 

O. Iosif în ţară, după lunga şedere la Paris şi 
.
în 

Bavaria. O indicaţie o găsim în ştirea din 
Curierul literar, care - în nr. 3 din 21 octombrie 
1901 - scria: "Prietenul şi colaboratorul nostru 
iub�t Şt. O. Iosif a sosit În Capitală, venind de ta 
P�ns "68• Poate că menţiunea venirii de la Paris 
sa se �efere la timpul mai îndelungat petrecut 
de el m Franţa. Este puţin probabil ca el să fi 
:evenit din Neuburg Ia Paris, pentru a se 
mtoarce de acolo în România. 

, 
Ce! doi a

_
ni petrecuţi de Şt. O. Iosif departe �� ��a, 

_
cu :�J utorul prietenesc şi dezinteresat al 

i 
UJ trgtl �-H��e�, au avut pentru poet 0 mare mportanta. Sana tale;• lui, .5uhrezită de . . . ' . 

de muncă şi de conditiile rcc- . d ?nt! gret 
amelionl 1 - . . . . .  � _ an.; e v1a�a, s-<t ' - Aps.t gnjJlor �dmce i-a dat 1 ' 1 tatea de a studia Şl- d 

1 Jer-
M · e a crea fără · d · · 

edllll eul l u ral oferit d . P· . . PIC ICI. c ans �� de oraşele 
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Core�pondenţa intre Şt. O. Iosif, Virgil Cioflec, llarie Chendi şi . . .  

bavarcze i-a stimulat creativitatea şi  inspiratia 
poetică. Cum a văzut el însuşi acestea, 
înţelegem din cuvintele pc care i le scria lui 
Virgil Cioflec, la 30 septembrie L 902, atunci 
când impresiile şi sentimentele se sedimen
taseră6�. El îi spune: "Nu uit Însă că ţie îţi 
datoresc încrederea ce am căpătat-o in forţele 
mele, că acum câţil'(( ani dnd ne-am întâlnit 
eram un om pc jumătate pierdut. Numai 
dragostea ta ca/mă si cuminte, sacrificiul enonn 
- ce abia acum pol să-{ cântăresc - m-a rechemat 
la t •iaţă. De-ar da Dumnezeu să-ţi pot răsplăti 
măcar pe jumătate binefacerea de care m-ai 
făcut păt1aş"7o. 

Virgil Cioflec putea să fie mulţumit de 
rezultatele generozităţii sale. Datorită lui, 

românii s-au bucurat în continuare de creaţia 
poetului. În anii care au urmat, Iosif a continu
at să scrie o poezie într-adevăr originală, mani
festată printr-o compoziţie proprie, dovedind o 
sensibilitate poetică autentică, cu o expresie 
îngrijită şi variată, caracterizată prin farmecul 
evocării. El a dat şi numeroase traduceri de 
mare fidelitate şi acuratete din lirica şi din dra
maturgia universală. Aceasta 1-a impus ca unul 
dintre cei mai valoroşi poeţi români ai primelor 
două decenii ale secolului al XIX-lea, fiind 
considerat, pe drept, ca fiind veriga de legătură 
între emincscianism şi simbolism. 

Anexe 

A. Scrisoare de la Virgil Cioflec către St. O. 
Iosit7 1 

Hotel Metropole, Joi, Bucarest 
Iubite domnule Iosif. 
IarUi-mi, rogu-te, familiaritatca ce mi-o per

mit faţă de Dta. Cînd ne vom cunoaşte mai 
binişor, vei înţelege sensul acestei dragoste. 

Înainte de a sosi în ţară, mă mîngâia gîndul 
de a putea fi un moment ochi în ochi cu Dta. 
Prin lume, abia de-am putut da de urma adre
sei D.tale, şi te rog din tot sufletul să-ţi iai 
supărarea de a mă cerceta, dacă e cu cale, astă 
seară înainte de 8 1/2. Eu voi fi aici, te voi 
astepta de la 7 în sus. 

Nu lua masa aiurea, căci mi-i face o 
deosebită cinste cinînd împreună. 

V. Cioflec 
Hotel Metropole (No 26) 

8. Scrisori de la Buşteni: Şt. O. Iosif către 
Ilarie Chendi 

IH. Cartă poştală/ /Domnului Il. Chendi, vice
bibliotecar la Academia Romînă//Bucureşti, 
Calca Ştirhey-Voda 72//Stampila de plecare: 
Buşteni-Gară, 2 OCT 99//Ştampila de sosire: -

Dragul meu, 
Al)lepl mereu acele l ucruri grave ! 
Se vede că de grave ce sînt s'au împiedicat pe 

urum. Te rog, cînu îmi trimiti  pc Uomwzzao 
să'mi semnalezi părtilc ce trebuesc turnate în 
romîncştc. 

1 37 

Abia aştept să termin odată; îmi vuc capul 
de atîtea fantome, cavaleri, păsări şi flori ! De 
cîteva zile sînt singur ca un cuc în vila asta 
mare şi pustie. Azi noapte am visat că m'am 
prefăcut într-un liliac şi mă băteam cu ari
p i le oarbe de zidurile unui beciu mucegăit !  
Brrrr! 

Salut loază! O vorbă dulce babei! 
Şi ţie 
Salve 
Iosif 
Buşteni, 20 Sept. 99 

Pe margini: 
Ubi est Veturia??? Măi, de ce nu'mi trimeti 

Familia? S'au întors Zaharia, Lăpădatu etc? 
Salutări d-lui Duica. Ce e cu Stans? Sandu tot 
englez? 

82. Cartă poştală//Domnului Il. Chendi, 
publicisti/Str. Ştirbey-Vodă 72, Bucureşti// 
Ştampila de plecare: Buşteni-Gară, 7 OCT 99// 
Ştampila de sosire: Bucuresci, Cursa I, 8 OCT 
99 

Buşteni, Sîmbătă 
Frate Ilarie, 
Deşi sînt necontenit hărţuit de griji, totuşi 

lucrez cu străduint<i .  Aş fi aproape gata, dacă 
sctc..:a Jup;i forma impecabilă nu m'ar ademeni 
mt:reu să revin, sii corectez, să arunc ici un 
adverh, colo un pronume, să dcscarc un vers, sii. 
înghc..:sui a l t ul ,  s;i t rîntesc o rimă nouă, să spul
hcr o cacofnnic. 
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Măi, dacă nu toate, dar o să avem cîteva tra
duceri magistrale, fără să mă laud! 

Între acestea numără: Bergstimme. Zwci 
Briider, Ritter Olaf, Don Ramiro, Die 
Grenadiere şi cîteva cîntece. 

De concurenţă... După umila mea părere, 
Sextil nu scie să facă versuri. Lui Stans i-am 
scris de două ori pînă azi, fără ca să'mi răs
pundă nimic. Nu stiu ce e cu Stans. Vezi de 
caută un editor. La Famfiliaj am să-îi trimit 
citeva de mustră să le publice toate odată, cu 
citeva zile înainte de apariţia volumului, pe o 
pa&[ină]. 

In curînd, multe şi aştept cărţile. Aminteşte 
lui Sandu să'mi trimită colectia. 

Trimite'mi Neue Gedichte şi Romanzero că 
sînt mort! Caută-le la Herz (Hotel de France) 
sau Socec. Dar, te rog, căci timpul e aşa de 
scurt! 

Salutare fratilor. 

B3. Cartă poştală//Domnului I l . Chendi, 
publicist// 72, Str. Ştirbey-Vod<1 72, Bucureşt i// 
Ştampila de plecare: Buşteni-Gară, 14 OCT 
991/ Ştampila de sosire: Bucurcsci, Cursa 1, 15  
OCT 99 

Dragă Ilarie, 
Zilele astea vei primi o bună parte din ma

nuscris - restul mai tîrziu. Sînt curios să ştiu ce 
demersuri ai  făcut în chestia editorului şi ce 
rezultat avem? De ce nu'mi mai scrii nimic? Si 
te rog să'mi trimiţi Familia. Eu lucrez încă, dar 
cu puţin spor. Cauza: s'apropie vremea de ple
care. Poate, înainte de plecare, voiu mai veni 
pentru o zi la Buc[ureşti] . Dar nu pot precisa. 

Salutări tuturor şi ţie o sărutare colegială. 
Iosif 
Buşteni, [1 ]2 oct. 99 

B4. Cartă poştală//Domnului Il. Chendi, 
publicisti/Str. Ştirbey-Vodă 72, Bucureşti// 
Ştampila de plecare: Buşteni-Gara, 22 OCT 
991/ Ştampila de sosire: Bucuresci, Cursa l, 23 
OCT 99 

Dragă Ilarie 
Poimîne ve i primi grosul manuscriptului  

Hcinc. 
În  curînd detali i  prin scrisoare. 
Salve. 

Iosif 
Buşteni. 22 Oct 99 

Ştampila de plecare: Buşteni-Gară, 23 OCT 
991/ Stampila de sosire: Bucuresci, Cursa 1, 24 
OCT 99 

Dragă llarie, 
Azi ti-am espcdiat grosul manuscriptului, 

restul cit mai curînd. Sînt şi în aceste trimise 
citeva trad( uceri] mai slabe: le voi re tusa la 
corectură. 

Deocamdată, nu'mi mai scrie - pînă ce nu'ti 
voiu trimite cu alta adresă. 

Cu editura fă cum te vei pricepe. Ar fi bine 
Minen·a. 

Te sărut 
Iosif 
Buşteni, 23 Oct 99 

C. Scrisori de la Paris: Şt. O. Iosif către Ilarie 
Chendi 

Cl.  Pc plic: Monsieur Il. Chendi, publiciste, 
Bucarcst, Ştirbeiu-Vodă 72, (Roumanic )// 
Expcditor: Şt. O Iosif, 4, Leopold-Robcrt, 
Paris// Ştampila de plecare : Paris.52, BD 
Montparnasse, 7H 12 Janv, 00// Ştampila de 
sosire: Bucurcsci, 15 Jan 1900 

Paris, 1 2  Ianuarie 1 900 
Dragă Ilaric, 
Ţi-am adresat o scrisoare mai lungă la 

Academic. Nu ştiu dacă ci fi primit-o - uitasem 
că eşti în vacant<i de sărbători. De altfel cred că 
nu ţi-ai părăsit obiceiul de a lucra şi de sărbă
tori. 

Alăturat îţi trimit o drăguţă schiţă de Cioflec 
şi două Cîntece - toate pentru proximul număr 
al Convorbirilor. Te rog să ne comunici, cind or 
fi citite, dacă au plăcut şi se primesc. Stărueşti -
cred - şi de Sandu ca să vă dea ceva - ăla e aşa, 
dacă nu-i baţi capul, nu scrie. Şi ar fi păcat! 

Aştept cu mare nerăbdare Convorbirile reîn
viate. Am auzit că se va publica şi un număr fes
tiv în onoarea D.lui Maiorescu. E adevărat? 

Revista comercială a d.lui Motru a eşit de 
sub teascuri? Aş fi curios şi eu să o răsfocsc. 

Nu ştiu nimic despre soarta scrisorii talc 
trimise acu o lună. N'am primit decît o 
B ierkartc în afară de aceea de la 2� Dec. v. cu 
portrctul Stdi. Vorba ta - s'o fi prăpădit pc 
drum . Eu o regret mai mu lt ca tine - căci odat�i 
cu ca am pierdut cîteva momcntc dc adevărată 
desfătare sufletească. 

Salu tări la toti - şi tic. 
O sărutare frăţească 

BS. Cartă postală//Domnului I l .  Chendi.  Iosif 

publicist// 72 Str. �tirhey-Vudă 72. Hucurcst l// 
I JX 
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Core�pondenta intre St. O. Iosif, Virgil Cioflec, llarie Chendi şi . . .  

(Rând adăugat pc marginea scrisorii:) 
Cînd mai trimiţi ceva la Familia? 

C2. Carte poştală//Monsicur Ilarie Chendi, 
publiciste, Str. Stirbey-Vodă 72, Bucarest, 
Roumanie// Ştampila de plecare: Paris. 52, BD 
Montparnasse, 2H30S 9 Mars, 00// Ştampila de 
sosire: Bucuresci, Cursa 4, 12 Mar 900 

Paris, Martie 900. 
Dragă Chendi, 
Azi primii de la voi o Bierkarte care mi-a 

amintit frumoasele seri cînd asurzeam pe 
muşteriii lui Comşa sau Căpitanul, cu nesfîrşita 
serie de hohote şi cântecc. Eu m'am făcut băiat 
cuminte şi nu mai beau, că n'am cu cine . . .  De 
cînd m'am despărţit de voi, n'am mai tras nici 
un pui de chef. Mi-e silă să m'amestec în gloata 
compatriotilor, lipsiţi de orice ideal. De geaba! 
Tovarăşi ca voi nu se găsesc pretutindeni. Bine 
să şi-o însemne asta fiecare. De-aceea mă 
bucur de pocă inţa lui Sandu, care s'a re'n tors la 
matcă. 

Te rog un lucru: trimite'mi cît mai curînd 
manuscrisul traducerilor melc; am nevoe de ele 
ca să le mai adaug şi să le cioplesc - şi pînă la 
Paşti sper s;i găsim un editor. Pîn'atunci 
numărul lor se va spori  cu mult.  

P'aici o vreme morocănoasă care m'a des
pcrat . Nici nu plouă , nici nu ninge şi e frig. Mi
c sil;i de toate; sufăr de insomnie, mi-e dor de 
iubire şi de primăvară. 

Pc malurile Senei, subt cerul plumburiu, 
exposiţia creşte văzînd cu ochii; turnurile şi 
cupolele ei se ridică măreţ ca o sfidare aruncată 
neantului ... 

Încolo - toate bune. Spune salutări la toti. 
Nu uita manuscrisul. 
Salve 
Iosif 

(Rând adăugat pc marginea scrisorii:) 
Mă lupt din greu cu Nordseebi/der. Uneori 

îmi vine să cred că Hcinc ăsta e intraductibil. 

CJ. Carte poştală// Monsieur Ilarie Chcndi, 
publiciste, 72 Str. Stirbey-Vodă 72, Bucarest 
Roumanie// Stampila de plecare: Paris.52, BD 
Montparnasse, 8HIES 1 Mai, 00// Stampila de 
sosire: Bucuresci, Cursa III, 5 Mai 1 900 

1 .un i , - :\0 April ie 900 
Bruder l larie, 
Î l i  scriu d i n l r'o ber;i rk, dup;i douii halbe. 

Singur - ca mai întotdeauna. Oar nu, - a m  pe 

I Yl 

Shelley cu mine; mă trudesc amarnic să traduc 
măreaţa "odă la ciocîrlie " - pentru Convorbiri. 

Tu, fericitule, ai văzut marea. Eu poate am 
s'o văd la vară. 

Expoziţia . . .  o minune. l-am dat cîteva 
ocoale, dar parcă mi-e frică să m'apropiu prea 
mult de ea, ca să nu se topească vederii ca un 
vis. 

Dragă Ilarie, trimite'mi pentru Dumnezeu! 
manuscrisul ăla. Proectul e foarte serios! Dacă 
nu, te'njur. Sandu ăla e un ticălos, tace ca un 
peşte. 

M'aţi uitat ! !  
Salve 
Iosif 

(Pe marginea scrisorii:) 
Salutări frăţeşti tuturora. 

C4. Carte poştală// Monsieur Il .  Chendi, 
homme de lettres, Str. St irbey-Voda 72 
Bucarcst, Rouman ie// Ştampila de plecare: 
Paris.52, BD Montparnasse, 9H30 25 Mai, 00// 
Ştampila de sosire: Bucuresci, Cursa I l ,  29 Mai 
1900 

Frate Ilarie, 
Am primit manuscrisul. Îti multumesc. Iartă 

dacă în scrisoarea precedentă am fost cam 
năcăj it; uneori te cuprinde aşa o indispoziţie, 
văzîndu-te sau crczîndu-te uitat de cei mai buni 
prieteni ai tăi ... În curînd îţi voiu scrie pe larg în 
chestia editurii; într'o lună cel mult cred că 
manuscrisul va fi dat la tipar. Aş dori să ştiu 
dacă studiul tău e compleei sfîrşit; neştiind cînd 
mă voi întoarce în ţară, cred că traducerile vor 
apare în lipsa mea - în editura Socec. Deci 
caută şi pregăteşte studiul; în toate privinţele 
ne vom înţelege cred, destul de bine, prin 
scrisori. 

Salve şi salutări lui Zaharia 72, Borchină, 
Popovici, Lăpădatu etc. 

Iosif 

CS. Pe plic: Mr. Ilarie Chendi, Academia 
Romînă, Roumanie, Bucarest// Expeditor: Şt. 
O. Iosif, 4, Uopold-Robert, 4, Paris// Ştampila 
de plecare: Paris.52, BD Montparnasse, l H  
30s, 21 Oct, 0011 Stampila de sosire: Bucurcsci 
II, 24 Oct. 

Frate Ilaric, 
Azi dimineata am pri mi i de la d. Hogdan 

scrisoarea ce ti-o alăturt:z - vei vedea din ea cii 
ed i tura t raducerilor nu mai este decît o 
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chestiune de timp. De aceea te rog să'mi tri
miti imediat lucrarea ta asupra lui Heine - cred 
că de multă vreme o păstrezi gata în săltar. Aş 
vrea s'o citesc şi eu, apoi adăugînd'o la tradu
ceri să trimit d-lui Bogdan manuscrisul com
plect. - Dar te rog s'o faci asta cît mai curînd 
posibil, căci eu am manuscrisul gata de tipar. 

Te-am mai rugat într'o scrisoare de mult 
să'mi trimiti adresa d-relor poete Cuntan şi 
Cioban - probabil că ocupat de alte daraveri 
mai importante, ai uitat. 

Am primit "Noaptea'nvierii " şi-ţi multumesc. 
S'a vîndut ceva? Dar Sandu - s'o hotărît să devie 
autor celebru? El are multe lucruri frumoase, 
dar după a mea părere, e păcat să le amestece 
aşa toate laolaltă, note peste schite şi poesii 
peste note. Mi-a trimis şi mie o lista de sub
scripţie, pînă azi n-am adunat decît 1 fr. - E 
destul de putin, dar n'am cunoscuţi mulţi p'aici, 
cîţi îi am sînt băeti săraci. Socot însă că voiu 
putea smulge de la vre-o 4-5 încă. 

Ce mai faceţi voi prin acel Bucureşti îndl:-
părtat? Tot există?? ... 

Salutări la toti. 
Nu uita să'mi trimiţi imediat ce te-am rugat ! 
Nici adresa poetclor. 
Cu dragoste 
Iosif 
Paris, 5 Oct. 900 

Notă: Scrisoarea lui Ion Bogdan este tran
scrisă mai jos, la poziţia D. 

C6. Carte poştală// Monsieur Il. Chendi, 
publiciste, Academia Română (Calea 
Victoriei), Roumanie, Bucarest// Stampila de 
plecare: Paris.43, Rue Littre, 3E 28 Oct, 00// 
Stampila de sosire: Bucuresci, Cursa Il, 3 1  Oct 
900 

Frate Chendi, 
Cred că ai primit ultima mea scrisoare dim

preună cu aceea a d-lui Bogdan. 
Aştept manuscrisul studiului tău, trimite

mi-I fără'ntîrziere, căci împrejurări grele mă 
silesc să grăbesc cît mai mult publicarea tra
ducerilor. 

Dacă'ntîlneşti pe Sandu, strînge-i mîna din 
partea mea pentru superba pocsie Ca/ugărenii. 
De mult n'am citit prin revistele noastre o poe
sic aşa inspirată. 

Te •·ug nu uita studiul. Scric'mi. 
În curind mai m u lte. Salutări  cetei .  
Te sfirut 

Iosif 
Paris. 1 6  Oct. 900 

1 40 

D. Scrisoare de la Paris: Constantin Sandu 
Aldea, St. O. Iosif si Sextil Puşcariu către Ilarie 
Chendi 

Carte po�tală// Monsieur Ilarie Chendi, 72, 
Str. Stirhey-Vodă 72, Bucarest (Roumanie)// 
Stampila de plecare: Paris.52, BD Montpar
nasse, 3H30S 14 Mars, 01// Stampila de sosire: 
Bucuresci, Cursa III ,  17 Mar 901 

Paris, 13/3 901 
Dragă Ilarie, 

·Am păţit'o al dracului. Legaţiunea romma 
de aici nu ştie nimic. Vilmorin n'a fost înşti
inţat. M'am prezentat direct proprietarului şi îi 
aştept răspunsul azi sau mîine. Sunt necăjit al 
dracului. 

Sandu 

Frate Ilarie, - aştept si eu răspuns de la 
Steinherg căruia i-am trimis manuscrisul de o 
săptămîn:l.  Pînă într'o lună nădăjduesc să apară 
însfîrşit. Tu ce proeete mai făureşti? 

Berlinul nu'ţi face cu ochiu? P'aici am con
statat încă odată - cu prilejul venirei lui Sandu -
că berea franţujilor e rea. Salve Iosif 

Pc marginea scrisorii, sunt adăuga te două 
rfmduri: 

Cu scrisul lui St. O. Iosif: "Sandu face infi· 
delităţi Tira/ului "  

Apoi: 
"Protestez, berea e bună! Sextil" 

E. Ion Bogdan către St. O. Iosif 
Scrisoarea a fost trimisă de St. O. Iosif lui 

Ilarie Chendi, ca anexă la scrisoarea B5 de mai 
sus. 

Bucureşti, 2 oct. 1900 
Iubite Domnule Iosif, 
Îţi trimit pe Serafina în corectură; dacă o ai 

schimbată în manuscris, te rog însamnă schim
bările sau pc corectură, sau trimite-mi manu
scrisul cel nou. Aşa cum este acum, nu te-aş 
sfătui s'o publici. Dacă nu poţi să mi-o trimiţi 
până Ia 8-10 Oct., mi-ai face o plăcere să-mi 
trimiti altceva pentru numărul din Octomvrie 
(o pagină) . 

Intors în laşi, mă gindesc la f;ig;iduinţa  ce ţ i 
am făcut .  Pregăteşte întreg manuscrisul c u  tra
ducc•·ilc din Heim: t>i trimite-mi-I, ca sfi vorbesc 
cu Socecu sa u cu un alt editor. Voiu face tot ce
mi va sta in puti ntă sii pu i la calc o editie fru
moasă si să ie!'i si D t a  cu ceva profitat dintr
însa. 
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Core.\pondenra între St. O. Josij; Virgil Cioflec, llarie Chendi şi . . .  

Al D-tale devotat prieten 
1 .  Bogdan 
Bulevardul Carol, 55 

1 . S1: O. IOSIF, ��uri originale $i tălmăci ti, p. VIII 
2. Ibidem, p. XXXIII 
3. HORIA OPRESCU, Core.�ponde/lfci: St. O. Iosif . . , P. VIII 
4. M IIIAIL SADOVEANL,Anii de ucenicie, p. 579 
5. 1dcm 
6. IoN RoMAN, Studiu introductil· la volumul 1 ,  ST. O 

ios iF, Opae, p. X 
7. Ibidem, pp. XI-XII 
K lhidem, p. X, nota 1. 

9. HEIMANN (HARITON) TIKTIN (n. 9 august 1850, 
Breslau. dcc. 13 martie 1 936, Berlin) linbovist român de 
origine germană, doctor în filologie la Universitatea din 
Leipzig. Membru de onoare al Academiei Române. 

10. HEIMANN TIKTIN, Runrănisch-delllsches Wiitterbuch, 
Bucureşti. 1 895-1925 

I l . S·r: O. IOSIF, Vemui originale si tălmăciri, p. XXXIV 
1 2. l lcmtA OPRESCU, op. cit., scrisoarea către Virgil 

Cioflec. din Du�leni. 5 octomhrie 1 899. p. 54 
13. HoRIA OPRESCU, op. cit., scrisoarea din Buşteni, 5 

octombrie 1 �99. p. 54 
1 4. I IURIA OrREScu, op. cit., p. 46 
15.  Snisoarc nedatală, cu indicalia "joi", anexa A 
1 6. IIORIA OrRESCU, op. cit., scrisoarea din Buşteni, 

august 1 1-199, p. 48 
1 7. I IOIU.I OI'RESCU, op. cit., scrisoarea din Turnu 

M<lgurck, 17 august 1�99, p. 4fi 
1 8. HORIA OPRESCU, op. cit . ,  scrisoarea din Turnu 

M[Jgurclc. 13 august 1 899, p. 45 
1 9. HORIA OPRESCU, op. cit., scrisoarea din 27 august 

1 899, p. 47 
20. 1 lOR IA OPRESCU, op. cit., scrisoarea din Bucureşti, 1 

septembrie 1899, p. 49 
2 1 .  HORIA OPRESCU, op. cit., scrisoarea din Buşteni, 5 

octombrie 1 899, p. 54 
22. C. STANULESCU (CORIOLIS), inginer cu preocupări 

literare şi muzicale. Prieten al lui St. O. Iosif, 1-a găzduit în 
locuinta lui de student timp de şase luni, în toamna şi iarna 
anului 1 897. A publicat amintiri despre poet. 

23. ST. O. IOSIF, Opere, voi. IV, p. 323 
24. Ibidem, p 690 
25. HORIA OPREscu, op. cit., scrisoarea din Buşteni, 27 

august 1 899, p. 30 
26. HORIA 0PRESCU, op. cit., p. 49-5 1 
27. Scrisorile B 1-B5. 
28. ST. O. IOSIF, Opere voi. IV, p. 327 
29. CoNSTANTIN SANDU-ALDEA (n. 14 noiembrie 1874, 

Tichileşti - Brăila, dec. 21 martie 1927, Bucureşti) inginer, 
profesor, scriitor, jurnalist. Doctor în stiintele agricole la 
Berlin, este considerat întemeietorul studiilor de amelio
rare a plantclor în România. Membru corespondent al 
Academiei Române. 

30. Ş·r: 0. IOSIF, Opere, voi. IV, p. 407 
3 1 .  HORIA 0PRESCU, op. cit., p. 402-403 
32. S1: O. IOSIF, Opere, voi. IV, p. 701 
33. HoR IA OPRESCU, op. cit., scrisoarea din 20 august 

ll)(HJ. fl. 33-�fi 
34. !)T. 0. !OSII", O[J�I\!, voi. I V, p 6'11 
35. DIMITRIE Al'IGHFI. (n. 1 (> i u l ie I H72, C 'orncst i - lasi, 

lkc. 13 noiembrie 1914 .  l<1şi) poei, proza tor si traJucllhll 
de l i lL:: ra l u ril . A creat o poezie originală, cu vak,arca unui 

Note 

1 4 1  

moment de tranzitie către poezia "modernă". 
36. SEXTIL PuşcARIU (n. 4 ianuarie I H77. Braşov, dec. 5 

mai 1948. Bran) lingvist şi filolog. Studii la Paris ( 1 899-1901). 
Profesor de filologic română la Universitatea din Cemăuti 
( 1908-1918). Primul rector al Univcrsitătii române din Cluj 
( 1 91 9- 1 920), profesor de limba română la Universitatea din 
Cluj. Membru

. 
al Academiei Române din 1914. 

37. GEORGE MURNU (n. 1 ianuarie I H6H, Vcria - Grecia, 
dec. 17 noiembrie 1 957, Bucuresti) arheolog, poet, tradu
cător de literatură. Profesor de arheologic la Universitatea 
din Bucureşti ( 1 9 1 4 - 1 939). A realizat o traducere valo
roasă, în versuri, a lliadei şi Odiseci lui Homer. Membru al 
Academiei Române din 1923. 

38. GEORGE MUNTEANU-MURGOCI (n. 20 iulie 1 972, 
Măcin - Tulcea, dcc. 5 martie 1925, Bucureşti) mineralog şi 
geolog. Doctorat în geologic la Munchen. Profesor de 
mineralogie şi pctrografic. Creatorul şcolii de pedologic în 
România. 1\kmbru corespondent al Academiei Române 
( 1 923). 

39. G EOI(GE TtTE ICA (n. 4/17 ''ctomhric 1873. Turnu 
Severin, dcc. 5 februarie 1 939, Bucureşti) matematician. 
Liccntă in matematică la Sorbona, doctor în matematică la 
Paris. Profesor u niversitar la Bucureşti, Sorbona - Paris, 
Bruxelles, Roma. A avut contributii originale la studiul 
geometriei difcrcntiak - geometria proicctivă a retelelor şi 
congrucn(clor - fondator al geometriei difcrcll!iale centru
afine. Membru ( 1 9 1 3), vice-preşedinte ( 1924- 1 925) şi 
secretar gen era l ( 1 92lJ-1 939) al Academiei Romfme. 

40. KtMON LOGII I  (n. 1 876, Serrcs - Macedonia) pictor, 
foarte bine aprcci<1t la vremea lui, pe nedrept uitai astăzi. 

4 1 .  IPOLYT STRÂMBU (STRĂMBULESCU) (n. 18 mai 1871, 

Mărăşti - Mehedinti, dec. 31 octombrie 1 934, Bucureşti) 
pictor pcisajist. Profesor la Scoala de Bcllc-Arte din 
Bucureşti. 

42. STEFAN PoPESCU (n. 20 ianuarie 1872, Finteşti -
Buzău, dcc. 8 iulie 1 948, Bucureşti) pictor, maestru al 
culorii şi perfect desenator, de factură impresionistă. A stu
diat pictura la Paris în anul 1 900. Membru de onoare al 
Academiei Române ( 1 936). 

43. GHEORGHE PETRAŞCU (PETROVICt) (n. 5 decembrie 
1872, Tecuci, dec. 2 decembrie 1949, Bucureşti) pictor. A 
studiat pictura la Paris între 1898 şi 1 902. Una dintre cele 
mai originale personalităti ale artei româneşti. Membru al 
Academiei Române ( 1936). 

44. FRIEDERICH (FRITZ) STORK (n. ianuarie 1 872, 
Bucureşti, dec. 1 942) sculptor. Profesor la Scoala de Bcllc
Artc din Bucuresti. 

45. NtCOLAS GRANT (n. 1 868, Bucureşti, dec. 1943) pic
lor specializat în acuarelă şi grafici, cu expozitie bine apre
ciată la Paris. 

46. SEXTIL PuşCARIU, Călare pe clouă • ·eacuri, p. 1 88-201 
si 2 17-220 

47. GHEORGHI' 0PRESCU, Picl!lru românească Îll secolul 
al XIX-lea, p. 2 1 2  

48. ST. O. IOSIF, Opere li Iese, voi. 1 , p.  12 1  �i voi .  Il, p .  468 

4�. Vir�il CiofitT �i �1. O. Imif locuiltu pc �tntdn 
l .copoJd .. RI ,hc r i iH 1 1 1 . 4.  

50. lioi!IA Oi'I!I.SClJ, op. cit., p. J0-32 
5 1 .  s·1: O. Io� 1 1 , Open:, v<•l l \� scrisoa1 ca catre Coriulan 

Sl:i n ulcscu din 1 1) noicnthrie 1 XQQ. p. ·'24-.'\2� 
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52. Ibidem. scrisoarea către Corinlan Stănulescu din 1 7  
ianuarie 1 900, p. 328-329 

53. ST. O. lostr, Opere, voi. IV, scrisoarea din 28 mai 
JlJ()(), p. 330 

54. CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU (n. 2 februarie 
IR68, Butocsti - Mehedinti, dec. 4 martie 1 957) filosof si 
psiholog. Doctor în filosofic în Germania, profesor de 
filosofic si psihologic Ia Universitatea din Bucureşti. 
Mcmhru al Academiei Române ( 1923), preşedinte ( 1938-
1 94 1). 

55. ST. O. IostF, OpeTP, voi. IV, p. 344-345 
56. Localuri din Bucureşti, în care se întâlnea adeseori 

grupul de prieteni. 
57. MARIA CUNTAN (n. 7 fehruaric 1862, dcc. noiemhrie 

1935) poetă sămănătoristă. 
58. MARIA CIOBAN, căs. Botiş (n. 1866, dec. 1 950) poetă. 
59. SEXTIL PUşCARIU, op. cit., p. 185-186 
60. HoRIA OPRESCU, op. cit., scrisoarea lui St. O. Iosif 

către tatăl său din 19  august 1 901 , p. 33 
6 1 .  HORIA 0PRESCU, op. cit., p. 82 

62. HORIA OPREScu. op. cit., scrisoarea lui St. O. Iosif 
către tatăl său din 19 august 1 90 1 ,  p. 33 

63. HoRIA 0PR1'-�Cl!, op. cit., scrisoarea către Virgil 
Ciotlcc din Munchen, 12 iulie 1 90 1 .  p. 85 

64. HORIA OPR!cscu. op. cit., scrisoarea lui St. O. Iosif 
către tatăl său din 19 august 1 90 1 ,  p. 34 

65. ST. O. IostF. Opere, voi. IV, scrisoarea din 9 august 
1901,  pş 416 

66. Ibidem, scrisoarea din 1 9  august 1901.  pg. 333 
67. HORIA OrRESCU, op. cit., p. 1 6  
68. HORIA OPRESCU, up. cit.. scrisoarea lui St. O .  Iosif 

către tatăl său din 19 august 1 90 1, p. 32 
69. cf. ST. O. IOSIF, Opere voi. IV, p. 697 
70. Ibidem, p. 404 
7 1 .  Cu exceptia scrisorii lui Virgil Ciotlec, BAR 

S3/CCCXXXII, toate ceh:lalte scrisori se află in păstrarea 
familiei. 

72. ZAHARIA BĂRSAN (23 ianuarie 1 878, Sânpetru 
Braşov, dec. 13 decembrie 1948) poet, dramaturg, actor. 
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Abstract 
Contributions Of Literary History 

Correspondence Between Şt. O. Iosif, Virgil CioOec, Ilarie Chendi and Ioan Bogdan 
August 1899 · March 1901. 14 Original Letters 

At the beginning of the last decade of the 191h ccntury, thc attcntion of rcadcrs of the literary magazines of thc time was 
drawn hy the name of St. O. Iosif. He asscrtcd himsclf to thc poctry fan public after it appcared its two volumes with trans
lations from Petofi's lyrics in 1896 - Apostolul şi alte poezii, and in 1 897 - Poezii alese - followed by the volume of original pocms 
- Versuri, also in 1897. 

The summer of 1899 brought an unexpected change in the life of the poet whose hcalth and mental state were precarious 
due to the mecting with young Virgil Cioflec. He was pari of thc pcrsons interested in the cui ture and Romanian plastic arts 
who followcd with admiration the poetic work of St. O. Iosif. Virgil Ciotlcc found about the prccarious hcalth and material 
state of thc young poet determin ing him to meet St. O. Iosif and to offer him a chance of physical and moral straightening 

ăiitl uffering !iim Ilie possihiliiy io siay in Paris, for al mosi � ycars. 
With thiN gcNturc, Virgil Cioflcc could be satisfied by the rcsulls of hiN ll-'""""'ity. n1anks to Virgil Cioflec the RnmanianN 

wcrc furthcr on realling rhc crcations of St.O. Iosif. In the following ycurs, Iosif cnnlinucd ln writc a really orisinol pnctry. 
man ifcsted hy n pt rsonal <'mnposilion. proving an aulhl·ntic poetic sensitlility, with a carcfnl �nd varied cxprcssion choroc
tcriscd hy thc clmrm of cvocation. l le also wrote nume mus tmnslnt ions nf high lidclily ami accuracy frnm t hc univers�! lyrics 

and dramah•Tgy. This ntade hiln one. ot the llll)St in1portnnl Ruman ian pucts of lhc first rwo dc::-ca.dcs of thc 1 9th ccnlury. bcing 
l"a irly considcrcd as t hc chain hclwccn Emincscianism and symtlnlism. 

Oann Luciu Dimitrlu 
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Core.'lponden(a între Şt. O. Iosif, Virgil Cioflec, llarie Chendi şi . . .  

St.  O. Iosif - fotografie din Paris 

Octavian Goga (ccntn1) şi sotia lu i  Horh.'nsia, 
impn:unii cu Virgil Cioflcc şi sotia acestuia, Zcnobia 
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C A R T E  

Ca rte postali\ de la Paris a lui Şt. O. Iosif 
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Corespondenţa între Şt. O. Iosif, Virgil Cioflec, llarie Chendi şi . . .  

; .  

R E P U B LI Q U E  F R AN c:;:AISE 

Ce râie est exrlusivemmt rtfstTL•e il l'adre.rsc . 

·, . Jl6�� --------·-�---------..:��--------· 

71 Ue-nJ.r·, rJt;wr 

j 

Carte postală de la Paris a lui Şt.  O. Iosif 
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CUlt! po!-it!l lfi de In Păris ă l i î l  St . O. iosif 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Istorie, pag. 147-150 

Din viaţa şi activitatea Dr. Titu Liviu Tilea 

Printre personalităţile remarcabile ale 
judeţului Mureş care şi-au adus aportul la 
pregătirea şi realizarea Marii Uniri iar apoi, 
prin funcţiile deţinute, la consolidarea statului 
naţional unitar român, s-a numărat şi medicul 
Dr. Titu Liviu Tilea. S-a remarcat pe tărâmul 
vieţii politice, culturale şi mai ales medicale. A 
fost conducătorul unui partid politic, a condus 
cu pricepere greaua funcţie de medic-şef al 
judeţului, iar o perioadă de timp, pc plan cul
tural, a fost vicepreşedinte al Despărţămân
tului Reghin al Astrei. 

S-a născut în localitatea Smig din fostul 
judeţ Thrnava Mică (azi în judeţul Alba) la 16 
iunie 1 866, fiul lui Ioan Tilea şi  al Rafilei Tilea, 
născută Para ' .  A fost nepotul memorandistului 
Ion Raţiu şi unchiul diplomatului român la 
Londra, în anul 1939, Viorel V. Tilea2. 

Liviu Tilea a urmat Facultatea de Medicină 
a Universităţii elin Budapesta şi Viena, cu mici 
întreruperi, în perioada anilor 1890-1898. Din 
anul I I  a beneficiat de bursă din partea 
Fundaţiei Simion RomantaiJ. 

La Viena a făcut parte din Societatea aca
demică studenţească "România Jună", fiind 
unul dintre cei mai de seamă activişti ai aces
teia. Cu prilejul pregătirii festivităţilor pentru 
jubileul de 25 de ani ai "României June", în 
1 896, a activat ca preşedinte al comitetului 
aranjator, a contribuit la alcătuirea progra
mului şi la reuşita desfăşurării acestuia, 
împreună cu medicii Sterie Ciurcu, Al. Vaida
Yoievod şi alţi studenţi români de la diferite 
facultăţi vieneze4. 

Nu se cunoaşte exact data stabilirii în 
Topliţa Uudeţul Harghita), dar din adunarea 
Comitetului Despărţământului XXVI (Re
ghin) al Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român, desfăşurată în 
Reghin la 10 august 1909, reiese că medicul 
Dr. de circumscripţie Tit Liviu Tilea era deja 
membru ordinar al Despărtământului din anul 
I YOR5. Din anul 1 9 1 1  devine membru fondator 
al Ucsp<ir\iimântului1'. 

Participă la adunan:a ccrCli Hiă a Despărtă
mântului, ţinută Ia 25 iulie 1 9 1 2 în pavilionul 
din promenada ora!)ului Reghin, unde s-a 
prezentat aclivitatea Comitetului ccrcual pe 
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anii 191 1-1912. Cu acea ocazie a fost ales în 
comisia pentru încasarea taxelor şi înscrierea 
membrilor noi, alături de Alexandru Nicolescu, 
preot ortodox în Stânceni, şi Ioan Suciu, învăţă
tor în Cacuciu. Tot atunci s-a reales ca director 
Dr. Ioan Harşia, iar ca membri în comitet: 
Vasile Duma, protopop ortodox; Gregoriu 
Nicoară, preot ortodox !băneşti; Dr. Tit Liviu 
Tilea, Simion Zehan, preot greco-catolic în 
Casva, iar ca membrii supleanţi: Dr. Ilie 
Popescu, avocat în Reghin, Ioan Suciu, învăţă
tor şi Gavrilă Branea, preot gr. cat. în Petelea7. 
La următoarea adunare cercuală a Despărţă
mântului (9 octombrie 1 913) este înlocuit ca 
membru în comitet cu avocatul Dr. Simion 
Sbârcea din TopliţaR. 

În toamna anului 1918 participă alături de 
marea majoritate a intelectualilor români la 
mişcările politice de emancipare românească 
care vor culmina cu realizarea Marii Uniri. Are 
o contribuţie la constituirea Consiliului Naţio
nal Român în Topliţa (noiembrie 1918), fiind 
ales în funcţia de preşedinte9, şi de asemenea 
va face parte din Consiliul Naţional comitatens 
Mureş-Turda, consiliu alcătuit din 40 de per
sonalităţi, şi care îşi va avea sediul în ReghinlO. 
Satele aparţinătoare cercului electoral al 
Reghinului şi-au ales delegaţi în adunarea elec
torală desfăşurată la 28 noiembrie 1918 în 
Reghin, sub preşedinţia lui Vasile Duma, iar 
notari fiind Dumitru Antal şi Sever Barbu. A 
fost unul dintre cei cinci delegaţi aleşi (Dr. 
Ioan Harşia, avocat în Reghin; Dr. Tit Liviu 
Tilea, medic în Topliţa; Andrei Cadar, propri
etar în Stânceni; Dr. Teodor Popescu, avocat în 
Reghin şi Ioan Duma, preot în Sacalu de 
Pădure) care au participat la Alba lulia l l  şi 
care au votat Unirea pe veci a Transilvaniei cu 
patria mamă, România. 

Se ştie că după declararea Unirii la 1 
Decembrie 1918, armata română a depăşit 
vechile frontiere şi a intrat în Transilvania. 
Medicul Tit Liviu Tilea, care se afla la Topliţa 
Rom:înii (a:t.i Topliţa ), se strccoar:i printre lini
ile maghiare din zona respectivă - comuna 
Hi lhnr - şi trece în zona de operaţiuni 
româneşti, se prezintă la comandament şi cr.:rc 
să ajute armata 1 omână. 1 se încredinţează 
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sarcina de călăuză a primelor detaşamente 
române de avangardă. Ajuns la Topliţa cu aces
tea, organizează primirea festivă a armatei 
române de către românii din Topliţa şi din 
jurt2 .  

Fiind o problemă de competenta sa, C.N.R. 
judeţean ia în discuţie, în şedinţa din 13 decem
brie, chestiunea membrilor din judeţul Mureş
Turda în Marele Sfat Naţional Român ales la 
Alba Iulia la 1 decembrie 1918 .  Marea 
Adunare Naţională a ales pentru a face parte 
din acest mare forum cu atribuţii parlamentare 
pe Dr. Ioan Harşia, avocat în Reghin, Iosif 
Popescu, director al băncii "Mureşiana " din 
Reghin şi Emil Cormoş Alexandru, proprietar 
în Targu Mureşl3. C.N.R. judeţean, apreciind 
prodigioasa activitate desfăşurată pe plan local 
de către unii intelectuali, propune ca din 
Marele Sfat Naţional să mai facă parte: Vasile 
Duma, protopop, Dr. Aurel Rusu, avocat, Dr. 
Tit Liviu Tilea, medic, Dionisie P. Decei, pro
topop şi Ioan Roman, preot. Din păcate, nici 
unul dintre cei propuşi nu vor face parte din 
acest forumt4• 

Tot în şedinţa din 13 decembrie, după o 
serie de dezbateri privitoare la numirile în pos
turile cheie din administraţia judeţului, 
medicul dr. Tilea, în calitate de referent al 
comisiei de candidare, propune pentru oficiilc 
mai importante din administraţia judeţeană pe: 
Dr. Ioan Harşia - prefect de judeţ; Dr._ Ioan 
Sârbu - director al Administraţiei financiare; 
Dr. Virgil Mureşan - comisar de poliţie; Ariton 
M. Popa - revizor şcolar; Ştefan Pantea - notar 
judeţean; Dr. Aurel Baciu - preşedintele 
Scaunului orfanal; Dr. Simion Sbârcea - prim
pretor al Cercului Topliţa; Sever Barbu - prim
pretor al Cercului Reghinului de Sus; Dr. 
Eugen Truţia - prim-pretor al Cercului 
Reghinului de Sus; Dr. Eugen Truţia - prim 
pretor al Cercului Reghinului de Jos; Dr. Aurel 
Rusu - prim-pretor al Cercului Band; dr. Iuliu 
Codarcea - prim-pretor al Cercului Targu-Mureş 
şi Nicolae Oprean - comisar cu alimentaţiats. 

După numirea primului prefect român al 
judeţului Mureş-Turda în persoana avocatului 
Dr. Ioan Vescan, care a preluat puterea publică 
la 1 0  ianuarie 1 9 1 9, fapt luat la cunoştină de 
Consiliul  Dirigent în şedinţa din 16 iunie 
1 9 J 9 1 f>, Dr. Tit Liviu Tilea s-a pus la dispo
ziţia noului pre fect,  ca şi a l t i  intelectual i  
români. avâ nd î n  vcL!t:re fa ptul că o parte a 
functionarilor maghiari au refuzat depune
rea j u ră m â n t u l u i  de cr�dintă fa tă de sta t u l  
naţional un i tar român. 

1 4H 

În urma raportului prefectului judeţului 
Mureş-Turda, Consiliul Dirigent, Resortul afa
cerilor interne, numeşte în mod provizoriu în 
functia de protomedic (prim medic - medic şef) 
al judeţului pe Dr. Tit Liviu Tileat7. Ulterior, a 
fost numit definitiv pe acest post cu data de 22 
iulie 1921 18. În calitatea .sa de prim-medic al 
judeţului Mureş-Turda este numit de prefect 
membru din oficiu în Comisia administrativă a 
judeţului. Această comisie a fost constituită la 
10 octombrie 1919. A făcut parte din această 
comisie în perioada 1919-192019. De asemenea, 
în perioada anilor 1922-1925, a fost membru în 
Comisia permanentă şi în Comisia instrucţiunii 
poporale a judeţului20. Totodată a îndeplinit şi 
alte funcţii în acest domeniu medical: vice
preşedinte al Consiliului igienic al judeţului, 
şeful serviciului sanitar al judeţului, vice
preşedinte al Societăţii de "Crucea Roşie" din 
România, filiala Targu-Mureş2t ,  preşedintele 
Asociaţiei medicilor din judeţ şi municipiul 
Targu-Mureş22. A îndeplinit funcţia de prim 
medic judeţean până în anul 193023. 

Medicul Dr. Tit Liviu Tulea participă şi la 
viaţa politică a judeţului, ca membru al Parti
dului Naţional Român. Este numit membru în 
Comisia centrală clectrorală a judeţului Mureş
Turda pentru alegerile parlamentare din 
noiembrie 19 19, fiind preşedintele Biroului 
electoral al circumscriptiei Topliţa24. De 
asemenea, a fost membru în Comitetul central 
electoral al judeţului, pentru alegerile parla
mentare din mai 192025. 

După demisia din funcţia de preşedinte al 
organizatiei Mureş a Partidului Naţional 
Român a protopopului Ariton M. Popa (ianu
arie 1920)26, în urma înfrângerii la alegerile 
parlamentare din noiembrie 1919, interimar, 
până la întrunirea congresului organizaţiei 
judeţene, va conduce organizaţia Mureş27. La 
18 noiembrie 1922 s-a constituit Comitetul 
judeţean al Partidului Naţional Român din 
judetul Mureş-Turda. A fost ales în funcţia de 
preşedinte al organizaţiei Mureş2s. Tot atunci 
s-a ales şi biroul organizaţiei Mureş al partidu
lui: vicepreşedinte a fost ales avocatul Dr. Ioan 
Pantea; secretar preotu l greco-catolic din 
Sântana de Mureş, luan Roman; casier juristul 
Alexandru Birtalan, iilr controlor, medicul Dr. 
Eugen Nicoari\2'�. Va deţine această funcţ ie 
pfmă în anul 1927. 

Prin funcţia sa va fi membru de drept în 
Consiliul judeţean M u re!) (1926- 1929), rezultat 
în u rma alegerilor locale din februarie 1 92fi, 
făcând p<t rte şi  din Comisia sanitară şi de asis-
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tentă sociaJă3°. De asemenea, este membru de 
drept în noul Consiliu judeţean format în urma 
alegerilor locale din iunie 19303 1 .  La congresul 
organizaţiei judeţene a Partidului Naţional 
Ţărănesc desfăşurat la Targu Mureş la 30 
octombrie 1 927, nu a mai participat la alegerea 
pentru funcţia de preşedinte, fiind bolnav şi 
înaintat în vârstă. Totuşi, este ales preşedinte 
de onoare al organizaţiei Mureş, alături de 
Pavel Brătăşanu32. Cu acea ocazie s-au ales 
noile organe de conducere; preşedinte execu
tiv, avocatul Dr. Ioan Vescan; vicepreşedinţi: 
Ariton M. Popa şi avocat dr. Ioan Oantea; 
secretar general: profesor Dr. Ioan Bozdog; 
casier: directorul liceului Alexandru Papiu 
Ilarian din Targu-Mureş, Grigore Ciortea; 
secretar de şedinţe: Gheorghe Maior, direc
torul Băncii "Mureşiana" din Reghin33. 

Pe plan cultural, după transferarea din 
Topliţa la Targu-Mureş, se transferă de la 
Despărţământul Reghin al Astrei, la Despăr
ţământul Targu-Murcş. Va fi preşedintele 
'Jttstrei medicale" a DespărţământuluP4. Parti
cipă la o serie de conferinţe organizate de acest 
Dcspărţământ, din care amintim pe cea care a 
avut loc la Voiniceni (decembrie1923), unde au 
participat Dr. Adrian Popescu, Traian Popa, 
Dr. Ioan Bozdog, preşedintele Despărţămân
tului TI'trgu-Mureş al Astrci şi elevi de la Liceul 
Papiu Ilarian din Targu-Mureş35. Pe tărâm pub
lic, a fost membru în curatoriul Bisericii greco-

1 .  Consiliul jude(ean Mureş, Fond registre de stare civilă, 
Targu-Mureş, Poz. 350/1930 

2. FLOREA MARIN, Medicii :ii Marea Unire, Targu-Mureş, 
1993, pag. 263 

3. CORNEL SIGMIREAN, Istoria fmmării intelectualităţii 
româneşti din Transilvania şi Banat în epoca nwdemă, Cluj
Napoca, 2000, pag. 702; Şemantism, Blaj, 1890, pag. 279. 

4. fLOREA MARTIN, op.cit ., pag. 263 
5. Despărţământul Reglzin al Astrei. Documente. 1874-

1940, Culegere de documente întocmită de Liviu Boar, 
Reghin, 2001, pag. l54 

6. Ibidem, pag. 1 58 
7. Ibidem, pag. 1 60 
8. Ibidem, pag. 1 60 
9. Ibidem, pag. 1 65 
10. EMILIAN ANTAL, Zile fierbinţi din noiembrie-decem

brie /9/fl, in Unireu 1hJilsi/l'(lni .. i cu România. Culeg�:re de 
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Din activitatea dr. Titu Liviu Tilea (1866-1930) 

catolice din Targu-Mureş31l. A făcut parte din 
comitetul de fondatori (22 membri) care au pus 
bazele Societăţii anonime "Librăria româ
nească " din Targu-Mureş, înfiinţată la 23 febru
arie 1921; era prima societate românească din 
acest domeniu din Targu-Mureş37. A fost 
preşedinte la Banca populară cooperativă 
"Mureşul" din Targu-Mureş, înfiinţată în august 
1920. Era prima bancă românească din muni
cipiu31!. De asemenea, a fost membru în 
Consiliul de administraţie la "Sovata '', 
Societate balneară pe acţiuni în Targu-Mureş39, 
apoi cenzor la aceeaşi societate40. Făcea parte 
şi din Consiliul de administraţie de la "Ogorn/", 
Federala societăţilor cooperative din judeţul 
Mureş-Turda41 .  

Pentru toată activitatea sa desfăşurată după 
Marea Unire, a fost răsplătit cu înalte distincţii: 
Ordinul Coroana României în grad de 
Cavalcr42, Ordinul Steaua României în grad de 
Cavalcr43 şi Coroana României în grad de 
comandor�4. 

A fost un bun coleg, regretat de toţi cei care 
I-au cunoscut şi au aflat de neaşteptatul său 
deces din 3 1  iulie 1930, la Targu-Mureş45. În 
necrologul său se spunea : ':4socia(ia Generală 
a Medicilor din România - Filiala Targu-Mureş -
are nemârginita durere sii anunţe pierderea 
preaiubitului şi valorosului coleg �·i prieten, 
Doctor Tit Liviu Tilea, preşedintele Asociaţiei 
Generale a Medicilm; Filiala Mureş "46. 
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Abstract 
From Life and Activity of Dr. Titu Liviu Tilea (1866-1930) 

Among tbe important personalities of the Mureş county who brought their contribution to the preparing and realisation 
of the Grea! Unification, to the consolidation of thc Romanian unitary state, it is also mentioned Dr. Titu Liviu Tilea. It was 
rcmarkcd within thc politica!, cultural and espccially mcdical life. Hc was thc le ader of a politica] party, skillfully lcad the dif
ficult function of county bouse surgcon and f(•r-a  wbile, al thc cultural levcl, hc was a vicepresident of thc Dcspărţământ 
Reghin of Astra. 

Traian Bosoancă 
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Lista soldaţilor din Regimentul 22 Târgu Mureş decoraţi 
după bătălia de la Asiago 

Printre bătăliile primului război mondial la 
care au luat parte militarii regimentului 22 din 
Targu-Mureş se numără şi cea de pe platoul 
Asiago (nordul Italiei). 

Învăţătorul Izidor Todoran din !băneşti este 
unul din participanţii care s-au întors vii din 
această bătălie, salvând, în 1918, după dezorga
nizarea armatei austro-ungare, lista soldaţilor 
decoraţi acolo. 

Izidor Todoran s-a născut la 29 mai 1898 la 
!băneşti, plasa Reghin, judeţul Mureş, fiind fiul 
lui Vasile şi al Palaghiei l .  La data de 29 mai 
1916, în ziua împlinirii vârstei de 18 ani, a fost 
recrutat şi încorporat la Regimentul 22 de han
vezi din Targu-Mureş, ca pionier2. În ianuarie 
1917 a fost transferat Ia compania a 12-a din 
regimentul 22 de honvezi, ca soldat simpJu3, 
mergând pe frontul din Galiţia. Datorită faptu
lui că era bun cunoscător de limbă română şi 
un bun caligraf, la care se mai adaugă faptul că 
era absolvent al şcolii silvice, devine ordonant, 
apoi furier la aceeaşi companie4. În martie 
1917 este avansat fruntaşs. La începutul anului 
1918 regimentul său este retras de pe frontul 
din Galiţia şi, în martie, a fost trimis, după 
refacere, pe frontul italian din Alpii tirolezi, 
participând în linia 1 a bătăliei de Ia Asiagon. 
Luptele, care au fost din cele mai importante 
desfăşurate pe frontul italian, începând cu 
data de 10 iunie şi durând mai multe săp
tămâni7, s-au terminat cu înfrângerea 
armatelor austro-ungare. 

Despre desfăşurarea ei ne relatează în conti
nuare Izidor Tudoran în Autobiografia sa, scrisă 
între 1 977-1978. Redăm în cele ce urmează 
povestirea evenimentelor de pe frontul de la 
Asiago, intervenind cu note explicative şi, în 
text, cu paranteze drepte, pentru a lămuri unele 
aspecte neclare ce apar de-a lungul naraţiunii. 

"Noi aici pe front o duceam foarte greu, 
mâncarea slabă, paraziţii ne mâncau, pericol de 
moarte în orice clipă. Nu puteai să faci nici o 
mişcare că dacă observa u it<t l ien ii începeau un 
bombardament de nu rămi'1 1 1c:a piatră pe piatrit. 
Hrana venea noaptea la 1 2. Supa era ap;i cu 

puţini\ Hi inf1 tulbure, pii inca era numai farâmi
turi, cum o aduceau cu fun icularul uc la mari 
dcpărtiîri si a poi cu căruţele si pc cai . Cind o 
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primeam, mâncam toată odată şi până în 
noaptea următoare numai apă mai aveam. 
Eram murdari, slabi, cu păduchi, flămânzi, că 
nu mai semănam a oameni: - şi în pericol. 

Într-o zi, cam 20 de avioane au zburat peste 
frontul nostru; ai noştri nici nu îndrăzneau să 
tragă după ele. Bombardau şi distrugeau tot ce 
credeau că e militar. În piatra săpată aveam 
găuri de vulpell, când era pericol intram acolo. 
Eu, comandant de grupă cu 12 soldaţi, stăteam 
toată ziua în adăpost sub pământ iar noaptea 
de pază. Într-o zi am văzut un avion italian la 
foarte mare înălţime de acolo a aruncat mani
feste, cădeau de credeai că ninge, aşa erau de 
multe, am prins şi noi câteva şi scria pe ele -
româneşte, nemţeşte şi ungureşte, scria că de 
ce luptăm noi când ai noştri de acasă mor de 
foame ca şi noi. Să ne predăm lor şi câte şi mai 
câte. Pe urmă au început să tragă cu tunurile. 
Noi aveam adăpostul în dosul a niste ziduri de 
casă şi gaură de vulpe alăturea sub pământ. 
Ghiulelele au căzut în apropiere dar n-au 
nimerit direct în zid că ne distrugea. Noi am 
intrat în gaură că nu ne era frică, că nu ne mai 
pasă orice s-ar întâmpla, căci eram sătui de aşa 
viaţă şi nu mai aveam nici o speranţă să mai 
scăpăm de acolo cu viaţă. Aveam un sergent 
român care era şi el comandant de pluton. Înju
ra de Dumnezeu de credeai că-i nebun. De la o 
vreme bombardamentul a încetat iar noi am 
fost schimbaţi de acolo de către alt pluton deşi 
în mod normal încă nu trebuia să ne schimbe, 
numai în ziua următoare (noaptea). Că de ce 
ne-au schimbat mai curând, nu ştiu. A venit în 
locul nostru alt pluton care avea comandant de 
pluton un sublocotenent. Noi am trecut în linia 
a II-a care era mai înapoi cu vreo 300 de m. 

Ziua următoare era un soare cald, noi 
dormeam în adă posturile acoperite cu scânduri 
şi pământ. Era ora 9 până la 2 dup-amiază, 
când a încetat. Doi ostaşi s-au tras pe burtă 
până Ia linia 1. Sublocotenentul, un om ca 
pâinea cea bună era mort, câţiva grav răniţi şi 
alţi i  răniţi mai uşor. Sublocotcncntul a fost dus 
noaptea înapoi, răniţ i i  la spital. La toţi ne-a 
păr ul rău după sublocoll.:;ncntul nost. D<tcă m• 
ne-ar ti schimbat. nui am fi fost in Incui celor de 
acolo, morţi răniţi. 
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Apoi iar am mers în linia 1, ziua când era 
soare cald, căci acum eram prin mai9, dădeam 
cămaşa jos şi adunam de pe ea paraziţii şi le 
dădeam drumul prin apa ce curgea în şanţ, aşa 
vii cum erau, şi erau mari şi mulţi şi nicicum nu 
puteam scăpa de ei. Altădată a căzut un şrapnel 
deasupra adăpostului nostru, unul care se băr
berea a fost grav rănit la cap iar alţi doi care 
jucau cărţi, la fel au fost răniţi. Altădată a căzut 
un proiectil rătăcit într-un adăpost, toţi cei din 
adăpost au murit. Altă dată cad sute de proiec
tile, fără să moară doar unul-doi oameni. 

Trebuie ştiut că ofiţerii aveau popota lor şi 
ei primeau hrană bună şi destulă şi câte o 
butelie de vin la zi pe care ordonanta le-o 
aducea, aşa că nu aveau de ce să se plângă. 

Italienii aruncau din avioane diferite 
obiecte ca ceasuri şi altele; omul dacă le lua în 
mână explodau şi te omorau. Oricât au zburat 
avioanele au aruncat bombe şi manifeste şi 
oricât trăgeau cu tunurile după ele nu numai 
aici ci şi pe frontul rusesc trăgeau ai noştri 
după ai lor şi ei după ale noastre, dar niciodată 
n-am văzut un avion să fie lovit şi să cadă jos 
deşi sute de proiectile se trăgeau după ele şi 
nici avioane care să se lupte între ele şi să cadă 
vreo unul. 

Doar odată am văzut pe frontul rusesc cum 
un avion rusesc a zburat sus de tot şi s-a lăsat 
asupra unui balon al nostru şi cu o rachetă 1-a 
aprins, a ars foarte repede. Cel care era obser
vator acolo sus, s-a aruncat jos cu paraşuta şi nu 
i s-a întâmplat nimic rău. Baloane erau şi la noi 
şi la inamic departe înapoia frontului, acolo 
erau observatorii cu telefonul, şi dacă observau 
ceva comunicau comandanţilor care luau 
măsurile cuvenite. Aceasta în timpul zilei, iar 
noaptea aveau reflectoarele cu care cercetau 
tot terenul dintre fronturi şi tranşeele inamice 
dar, numai scurt timp căci puteau fi repera te de 
artilerie (un astfel de aparat a împuşcat 
Apostol Bologa al lui Rebreanu). 

Trebuie să vă lămuresc în privinţa proiec
tilelor de tun. Ele erau grenade şi şrapnele, 
grenadele explodau când cădeau pe pământ şi 
făceau o groapă unde omul se putea ascunde. 
Acestea nu erau aşa de periculoase căci, numai 
dacă cădeau foarte aproape distrugeau uacă 
era ceva acolo, iar schijcle săreau mai mult în 
sus si cădeau pe pământ. Srapnelele explodau 
cam la 100 m în aer şi răspândcau nişte boabe 
ele fier cât purumhelele pc un loc larg si-i 
omora pe cei pc care c:ldea în zona lor, căd 
căucau ca şi cum ai semăna grăunţe. Mai cr;w 

şi alte omurftluare de oameni. 
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Am scris în ce hal eram noi pe frontul ita
lian şi câte suferinţă am îndurat, însă trebuie 
ştiut că după om, cel care suferea mai mult era 
calul, care şi el era rău hrănit prin frig; bieţii cai 
erau numai schelet, rodeau barele ce erau puse 
pe marginea drumurilor, cum urcau sus pe 
munte mulţi mureau de foame şi chiar de glonţ. 
Cu caii cărau la front toate cele necesare, ca 
alimente, muniţie, armament, tunurile, mitra
lierele etc. Dacă cădea vreo unul şi nu se mai 
putea scula apoi îl tăiau şi-1 băgau la cazan pen
tru soldaţi ca să-I mănânce. 

Pe front, inamicul face tot posibilul ca să 
afle situaţia adversarului şi asta nu poate, fără 
dacă reuşeşte să prindă un soldat de la adver
sar, dar cum? Se poate ca din întâmplare să se 
întâlnească două patrule adverse între cele 
două fronturi, care noaptea sunt patrulate de 
ambele părţi. Ai noştri aveau mare nevoie să 
afle situaţia din faţa companiei noastre. De la 
tranşeele noastre până la ale lor erau cam doi 
km. Pe la sfârşitul lunii mai a venit un ordin că· 
trebuie făcut tot posibilul să se prindă cel puţin 
un soldat de la inamic. Ordinul a venit la com
pania noastră. Acum şi Barda Ioan 10 era 
comandant de pluton, că a fost avansat între 
timp. El a fost destinat să formeze o patrulă de 
40 de oameni şi cu el să plece şi să se apropie 
de inamic şi cum va şti el să prindă barem unul 
dacă nu doi, că dacă-s doi mai bine poţi scoate 
realitatea. 1 s-a promis că dacă va reuşi să 
prindă va fi înaintat în grad, va primi 20 de zile 
de concediu, 100 coroane, iar soldaţii câte 20 
coroane, concediu şi decoraţii. Barda, care era 
bun militar, a spus la soldaţi că cine vrea să vină 
cu el în patrulă să se înscrie. S-au găsit destui, 
şi mai ales români. A zis şi către mine să mă 
duc şi am mers. Într-o noapte, când era 
întuneric s-au adunat cei 30 de soldaţi înarmaţi 
cu armă, cartuşe, grenade de mână, foarfecă de 
tăiat sârmă ghimpată şi la oră fixă am plecat 
spre inamic, am trecut de tranşeele noastre, de 
sârma ghimpată, împărtiti în grupe, înainte una 
în dreapta şi alţii în stânga cu mare grijă şi 
atenţie să nu dăm peste vreo mină. Am mers 
până ne-am apropiat de tranşeele inamice, aici 
erau nişte ziduri de case şi printre ziduri o 
stradă. Trimite Borda câţiva soldaţi înainte iar 
noi stăteam gata la capătul străzi. Vin soldaţii 
înapoi şi spun cii o patrulă vine pc !;( rauă 
inni nte spre noi. Am aşteptat să vină, şi când a 
fost la 10 m de noi, Honla strigă: «hali verda, aj 
ki wi.!::.Y" (.\"wi, cine c.)'li!) căci s-ar fi putul întâm
pla să fie o patru lă amică. Ei s-au oprit si au 
tras dar au si luat-o la fugă în<Jpoi. Au tras si ai 
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noştri, unul din ei a fost rănit prin braţ, şi fu
gind înapoi printre ziduri s-a rătăcit. Ai noştri 
au înconjurat şi I-au prins pe acesta rănit. I-au 
luat arma şi prins de ambele braţe de doi sol
daţi, n-a mai scăpat, atâta a zis: «Camarad, 
camarad», căci era francez, nu italian. Ne-am 
adunat toţi şi când am văzut că nu lipseşte 
nimeni, în paşi grăbiţi ne-am îndreptat spre 
tranşeele noastre. Am avut mare noroc că nu 
ne-au observat, iar pe când ne-au căutat cu 
reflectoarele noi am fost dincoace de linia 
noastră. 

Deci un singur soldat prins. Dacă Barda era 
sigur că sunt italieni, îi prindeam pe toţi, dar 
n-a fost sigur şi de aceea i-a somat şi le-a cerut 
parola. Pentru această ispravă importantă 
Barda a fost avansat "ajutor de sublocotenent", 
cel mai mare grad pe care putea să-I aibă un 
ostaş fără liceu. A primit concediu, 100 de 
coroane şi o decoraţie. Eu am primit o deco
raţie clasa a II-a de argint şi 20 de coroane. 
Ceilalţi, toţi câte 20 de coroane şi câte o deco
raţie. Dacă prindeam mai mulţi primeam toţi şi 
concediu. Dar, după decoraţia de argint 
primeam câte 7 coroane pe lună. 

Era la noi la companie un «zasloş» (stegar) 
care era ungur din Budapesta şi zicea că el va 
arăta că va face mai mult decât noi că noi ce 
nimica toată am făcut. 

La vreo săptămână după aceea s-a prezen
tat că vrea să meargă el cu 100 de oameni să 
prindă mai mulţi inamici. A mers dar n-a apu
cat să se depărteze bine de linia noastră că 
reflectoarele au fost pe ei şi au fugit toţi înapoi 
care cum a putut. Astfel s-a încheiat isprava 
domnului din Budapesta. 

Fiindcă frontul era fixat bine pe loc şi ca să 
se mai cureţe, apoi în fiecare săptămână erau 
trimişi câte un pluton înapoi la regiment, la 
vreo 15 km, unde erau barăci de odihnă şi etuva 
pentru depozitare. Dădeam toate hainele jos 
de pe noi, le legam cu mantaua laolaltă şi le 
băgam la etuvă unde slobozeau aburii fierbinţi 
ca să omoare p[ ăduchii] dar nu prea mureau, că 
mulţi mai trăiau şi după ce-i scoteam. Aici [ne]
am odihnit câteva zile apoi am plecat iarăşi de 
unde am venit. Acum am văzut tunul de 42 cm 
care avea proiectilul cât omul. Tot regimentul a 
fost retras înapoi în munţi pentru odihnă iar în 
locul nostru au venit alţii. Cam 10 km mai 
înapoi de linia de foc. Aici prin pădure era plin 
de t un uri ::-i munitie; oameni rii cai, unguri ::;i 
nemţi . În acest timp, cam la incepu l u l  lui iunie 
1 9 1 7  tc.Jc.fonistul Carol Ferenc;�. a primit 15 zile 

c.:unc.:cuiu şi l-am rugat s;l meargă pc la părinţii 
mei să-m i ducă l) scnsoare si un vcston ce-l 
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aveam eu mai mult să-I am pe când voi merge 
eu în concediu. A plecat, dar la noi acasă n-a 
mers şi nici scrisoarea şi vestonul nu le-a dus 
dar, nici nu m-am mai întâlnit cu el niciodată, 
pe când m-am întors eu din armată, a fost ple
cat din Gurghiu. A avut mare noroc că după ce 
a plecat el în concediu pe când mi-ar fi venit 
rândul şi mie s-a oprit. 

A venit ordin că la 15 iunie începe ofensiva 
pe întreg frontul italian, iar eu de data asta am 
fost fără noroc, căci din ofensiva aceasta puţini 
vor mai scăpa cu viaţă. 

Pregătirile pentru ofensivă au fost mari, 
armată multă, tunuri, avioane, noi în rezervă ca 
să intrăm direct în foc. 15 iunie a sosit; la ora 2 
noaptea a început bombardamentul cu toate 
tunurile. Noi cu arma, 200 de cartuşe, grenade, 
V2l de rom în ploscă, 2 conserve, tibocll,  slă
nină, pâine, în sacul de merinde. Sub bătaia 
tunurilor am plecat până am ajuns în şanţurile 
din linia întâi de foc. Aici ne-am oprit iar la ora 
8, când toate tunurile au încetat mii de tunuri 
care nu se mai auzeau sunetele decât un vuiet 
ca o apă mare când vine. Inamicul a stat ascuns 
în cazemate şi n-a tras de loc. Tunurile uşoare 
ale noastre au înaintat până în linia 1. Ne 
spuneau înainte de ora 8 că italienii sunt com
plet zdrobiţi, că să mergem înainte fără frică. 
La ora 8 fix a sunat comanda «Baioneta pe 
armă, sus şi înainte». Ne-am ridicat, atunci am 
văzut că parcă numai oameni au plecat. 
Înainte, înapoi, la stânga şi la dreapta valuri, 
valuri de soldaţi înaintau spre inamic pe cârn
pul gol şi fără adăposturi. Ne-au lăsat să ne 
apropiem până la 100 m de tranşeele lor. 
Atunci, ca la un semn, au început mitralierele, 
tunurile, iar de sus au apărut avioanele. Zburau 
corpurile de oameni pe sus, toată lumea la 
pământ culcat în iarba mare ce era, în scurt 
timp n-am mai văzut nici un om. Tunurile şi 
mitralierele au continuat pentru că noi eram pe 
deal iar ei pe vale. Noi, fără nici o acoperire, ei 
în tranşee de piatră. N-a fost aşa cum ne-au 
spus tunarii că i-au distrus complet. Au mai tras 
şi cu proiectile cu gaze. Se auzeau vaiete şi 
strigăte de ajutor dar nimeni nu mai îndrăznea 
să facă vreo mişcare, că mitralierele erau pe el. 
Din cei 12 soldaţi din grupa mea mai aveam 
lângă mine [4], ceilalţi au căzut morţi şi răniţi. 
Stăteam lipiţi de pământ. Odată simt o lovitură 
în casca de pe cap, un cartuş a nimerit cu câţi
va milimetri mai la dreapta Je mijlocul căştii .  
C ă  dacă venea din pl in fmnt trccca prin fier ca 

prin varză si deci si prin cap. Lovitura a fost 
puternicii si m-a speria !  riiu. Am luat casca jos 
si arn zis c:ltre Rus Ciri l de Uingă r 1 1 i ue:  « N u  
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curge sânge?)) A spus «Nu!)), am pus pe cap 
casca şi am stat nemişcat până când s-a înserat, 
de dimineaţă de la ora 8. Când era pe la amiază 
încă am avut poftă de mâncare, am luat sacul 
de merinde şi am mâncat. 

După ce s-a înserat am zis către soldaţii de 
lângă mine să ne retragem încet câte unul pe 
burtă. Unul Sara Mihai din Gurghiuâ s-a ridi
cat prea sus ca să sară într-o groapă de tun; a 
fost nimerit în burtă de un glonte [şi] am mai 
rămas doar cu trei soldaţi. La ora 20 am ajuns 
la o grămadă mare de piatră zdrobită, după 
care erau toţi care au mai rămas din compania 
noastră. Aici era comandantul companiei şi 
Barda. De fapt, numai eu din grupa mea am 
fost mai înainte trimis. Barda zice: ((Tu eşti 
lzidor, am auzit că eşti mort)). Sara se auzea 
strigând după ajutor din groapa de tun. S-a 
înserat de-a binelea, inamicul nu ne mai vedea. 
Împreună cu Barda am trimis nişte soldaţi să-I 
ridice pe Sara şi să-I ducă înapoi. Apoi noi toţi 
care eram vii ne-am ridicat şi cu paşi grăbiţi ne
am retras înapoi, cei morţi au rămas care pe 
unde au picat. Altă armată venea înainte pen
tru a ne înlocui pe noi. Au venit husarii cu 
armele lor în bandulier şi râdeau de noi văzân
du-ne în ce haC suntem. Au ocupat poziţia în 
front dar, în ziua următoare au început italienii 
un bombardament puternic pe ei, aşa că seara 
am fugit înapoi care cum am scăpat, dar noi 
o-am râs de ei numai i-am întrebat de ce şi vin 
înapoi? 

Noi ne-am reintors la echipament şi a luat 
fiecare pe-al lui dar furierul nu era nicăieri, 
o-am mai răspuns la apel decât 40 de oameni 
din cei 220 câţi eram de toţi când am intrat în 
foc. Zice Zelig lstvan către mine, să caut hârtie 
şi să întocmesc liste cu cei prezenţi şi cu cei dis
păruţi, căci registrul companiei a fost la furicr 
şi nu s-a mai găsit. Deci circa 6 luni o-am fost 
furier, pe urmă iarăşi am ajuns furier. Trebuie 
ştiut că în caz de luptă furierul e în front cu 
ceilalţi. După ce ne-am adunat pe un vârf de 
munte, [şi] am făcut listele cu cei prezenti şi cei 
lipsă, am primit ordin să ne retragem la regi
ment unde muzica militară cânta marşul, dar 
mulţi nu I-au mai auzit. 

Ofensiva armatelor noastre a eşuat, a fosl 

cea mai mare ofensivă pe întreg frontul italian. 
În alte părţi, unde ai no�tri au reuşit să înain
teze, au fost respinşi cu mari picrderi 12• 
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După retragerea de pe frontul italian, regi
mentul 22 a fost trimis în Croaţia, la Osijek, pe 
Drava, pentru refacere. Acolo s-au întocmit 
listele pentru decorarea celor din luptele de la 
Asiago, precum şi o fotografie de grupl3. Până în 
octombrie, când a izbucnit revoluţia în Ungaria, 
au fost din nou plecaţi pe frontul italian"l4. 

Documentul de mai jos, ce conţine lista sol
daţilor din regimentul 22 din Targu-Mureş 
decoraţi după bătălia de la Asiago, a fost salvat 
de către lzidor Todoran la Budapesta. El 
relatează acest aspect în monografia sa: Aveam 
la mine cufărul cu actele companiei. Ce să fac 
cu el? l-am scos din el registrul matricola şi 
tabelele cu decoraţiile. L-am răsturnat jos, 
când stătea trenul, am luat toate hârtiile şi le
am dat foc, astfel am scăpat de ele; registrul şi 
tabelele le-am pus în raniţă l5. 

* * *  

În total, au fost decoraţi 445 militari, dintre 
care 332 soldaţi. Medalia de argint clasa a II-a 
pentru vitejie a fost obţinută de 287 de oameni 
(dintre care 219 soldaţi), medalia de argint 
pentru vitejie clasa 1 de 22 de oameni (15  sol
daţi), medalia de argint clasa a I I-a pentru vite
jie de 1 1  oameni (6 soldaţi), medalia pentru 
vitejie clasa 1, pentru a doua oară de un singur 
soldat, medalia de argint clasa 1 pentru vitejie 
de 76 oameni (58 soldaţi), medalia de argint de 
vitejie clasa a II-a pentru a doua oară de 48 de 
oameni (33 soldaţi). Datorită deteriorării do
cumentului, nu se poate afla localitatea de ori
gine a 36 dintre cei decoraţi. 

Această listă cuprinde numele soldaţilor 
regimentului 22 din Targu-Mureş. În marea lor 
majoritate, ei aveau origine transilvană, ceilalţi 
fiind din celelalte zone ale monarhiei austro
ungare. La traducerile numelor de localităţi, 
am folosit denumirile actuale. Acolo unde 
apăreau în Transilvania două sau mai multe 
localităţi cu acelaşi nume, am trecut în paran
teză indicativul judeţului actual. Pentru loca
lităţile din afara Transilvaniei, am folosit pres
curtările: HU pentru Ungaria, CS pentru 
Slovacia, YU pentru Iugoslavia, UK pentru 
Ucraina, Bl J pentru Bulgaria. 

Acolo unde l ipsesc datele din dreptul sol
daţilor, avem de-a fact: cu ut:leriorări ale docu
mentului. 
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COPIE. 
Despre adeverinţele privind decoraţiile 

primite-
ADEVERINŢĂ. 
REGATUL UNGAR, REGIMENTUL 22 

INFANTERIE, COMPANIA 12  
Pentru fruntaşul Todoran Izidor 1898 - 1916, 

lbăneşti 
Căruia din ordinul Regimentului nr 294 din 

octombrie 1918 
1 s-a acordat medalia de argint clasa 1 pentru 

vitejie 
în data de 20 octombrie 1918 

ss maior adjutant Temesvâri 
9787 Szenâsy . Budapesta . 

COPIE. 
ADEVERINŢĂ. 
REGATUL UNGAR, REGIMENTUL 22 

INFANTERIE, COMPANIA 1 2  
Pentru fruntaşul Todoran Izidor 1898 - 1916, 

lbăneşti 
Conform modificării din 30 aprilie 1918, 
1 s-a acordat medalia de argint clasa a II-a 

pentru vitejie 
În data de 7 mai 1918 

s.k. maior Prahâcs 

COPIE. 
ADEVERINŢĂ. 
REGATUL UNGAR, REGIMENTUL 22 

INFANTERIE, COMPANIA 12  
Pentru fruntaşul Todoran Izidor 1898 - 1916, 

lbăneşti 
Căruia conform ordinului regimentului din 

20 ianuarie 1918 
1 s-a acordat medalia de bronz pentru vitejie 

1 .  Date culese din Autobiografta învăJătorului, p. l ,  
atlată în manuscris în arhiva personală a Domnului Emil 
Todoran din Reghin, căruia i se cuvin multumiri şi pc 
această cale pentru bunăvointa de a ne pune la dispozitie 
materialele necesare întocmirii acestui studiu. 

2. IZIDOR TOIXJRAN, Autobiografie, p. 67. 
3. Ibidem, p. 70. 
4. Ibidem, p. 71-72. 
S. lhid<'m, p. 75. 

(,. Ibidem, p. 81 .  
7 .  • • • .  Rumtinia în anii primului rtizhoi mondial, voi. II, 

Hucurcsl i ,  1987, p. 1 1 7. 

în data de 20 ianuarie 1918 

s.  k.  maior Prahâcs 

COPIE. 
Despre adeverinţele privind decoraţiile 

primite-
ADEVERINŢĂ. 
REGATUL UNGAR, REGIMENTUL 22 

INFANTERIE, COMPANIA 12 
Pentru Todoran Izidor 1898 - 1916, lbăneşti 
Ostaş din frontul popular i s-a acordat deco

raţia 
"Crucea de trupă Carol", în data de 25 IV 

1917, sub nr. 1933. 

s. k locotenent Temesvâri. 
general adjunct de regiment 

Cluj Napoca 17 iunie 1921. 
Todorân Izidor Sergent . . .  

COPIE 
Nr. 206. Anexa la ordinul 294 
Decoraţii 1918. 
Lista decoraţiilor nr.III 
Poşta corpului expediţionar 290, din 20 

octombrie 1918. 

În semn de recunoştinţă pentru vitejia şi ati-
tudinea neînfricată 

În bătălia de la Asiago: 
: ordinul nr 10 . 
Medalia de argint clasa 1 pentru vitejie: 
Sergentului Izidor Todoran, compania 12. 

1898 - 1916 . 
!băneşti, 
Regimentul regal de infanterie nr 22. 

Note 
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8. Termen prin care autorul denumeşte adăposturile 
individuale de pe câmpul de luptă. 

9. Autorul foloseşte aici stilul iulian al calendarului. 
10. Plutonier român din Bcica de Jos (jud. Mures), 

comandant de pluton în compania lui Izidor Tudoran, cu 
care s-a atlat în relatii apropiate în timpul evenimentelor. 

I l . Aliment ce se atla în dotarea soldatilor în primul 
război mondial, asemănător pcsmetului. 

1 2. IZII IOK TODORAN, Autohiugrafle, p. !12-91 .  
13 .  lhidcm, p.  92. 
1 4 .  Ibidem, p. 93-%. 
15.  Ibidem, p. I !Kl 
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Zusammenfassung 
Die Liste der Nach der Asiagoschlacht Dekorierten Soldaten des Infanterieregiments 

Nr. 22 Târgu-Mureş 

Diese Liste wurde von dem Feldwebel Izidor Todoran aufbewahrt. Er crzăhlt in seinem Lcbenslauf die Schlacht vom 
Asiago, wo er, sowie andere siebenbiirgischen Soldaten, teilgenommen hat. 

Am Anfang der Studie schreiben die Verfasser eine kurze Darstellung des Lehrers Todoran von Ibanesti (Kreis Mures), 
auf Grund eines Manuskriptes der sich im Besitz von Herm Emil Todoran von Săchsisch-Reen befindet. Danach sind die 
Ereignisse von Asiago erzăhlt, wo der Infanterieregiment Nr. 22 von Targu-Mures gekămpft hat. In dcm Jahre 1918 hat 
Todoran, der Verpflegungsunteroffizier war, die Liste der Dekoricrten mitgenommcn. 

Dorin-Ioan Rus, Etelka Szabo şi Arthur Szabo 
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Nr. 206 
Anexă la ordinul 294 
Decoraţii :  1 9 1 8  

Lista soldaţi/ar din regimentul 22 Tg. Mureş decora ţi după bătălia ... 

Poşta militară 290 din 20 octombrie 1 9 1 8  
Listă nominală a decoraţii lor n r  III 

Se acordă, în semn de recunoştinţă, pentru vitejia şi atitudinea neînfricată în bătălia de la Asiago 

Numele 

Kovacs Gaspar 
Haber Viktor 
Demeny Gabor 
Opra Janos 
Sârosi Gâspar 
Boross Viktor 
lgnican Istvan 
Cătina J6zsef 
Olar Vazul 
T6th Istvân 
Vulkân Gergely 
Scridon Sandor 
Nemes Lasz16 
Legat Lajos 
Guzsaj Andras 
Ferenczi Mihaly 
Di6s J6zsef 
Kicsi Peter 
Lunka Mikl6s 
Szekely Agoston 
Vişea Illes 
Virginias Gyorgy 

Lorinczi Andor 
Ărpad 
Hesfelean Mihaly 
Botoser Janos 
Szab6 Antal 
Matyas Gyorgy 
Pelchoffer 
Menyhert 
Horvâth Dezso 
1 vanyi Gabor 

Gligor Janos 
Nagy Gedeon 
Sz:isz Sandor 

Ordinul de decoraţie nr. 10 

Medalie de argint pentru vitejie clasa 1 : 

Gradul Anul naşterii 
militar Subdivizia şi al 

decoraţiei  
plutonier compania 1 2  1 879 - 1 900 

sergent .. 1 89 1 - 1 9 1 3  

soldat .. 1 879 - 1 90 1  

soldat .. 1 896 - 1 9 1 5  

fruntaş. compania l O  1 888 - 1 9 1 5  

fruntaş compania l O  1 898 - 1 9 1 7  

soldat compania l O  1 897 - 1 9 1 6  

soldat compania 1 0  1 899 - 1 9 1 7  

soldat compania 1 0  1 890 - 1 9 1 4  

soldat compania l O  1 898 - 1 9 1 6  

soldat compania l O  1 898 - 1 9 1 6  

stegar com_pania 3 1 880 - 1 90 1  

soldat " 1 898 - 1 9 1 0  

soldat " 1 897 - 1 9 1 5  

fruntaş compania 1 0  1 898 - 1 9 1 5  

fruntaş compania 1 0  1 898 - 1 9 1 6  

soldat compania l O  1 898 - 1 9 1 6  

soldat compania 1 0  1 898 - 1 9 1 7  

soldat compania 1 0  1 896 - 1 9 1 5  

soldat compania 1 0  1 896 - 1 9 1 6  
soldat compania 1 0  1 898 - 1 9 1 6  
soldat compania I l  1 896 - 1 9 1 6  

Domiciliul 

Kosice (CS) 
Săcărâmb 
Lupe ni 
Vişinelu 
Siculeni 
Sântioana (HR) 
Feherdi (HU) 
Archiud 
Corbeşti (HR) 
Kistelek (HU) 
Bilbor 
Chiheru de Sus 
Someşu Cald 
Budapesta 
F6th (HU) 
Gheorgheni 
Ci ba 
Voşlăbeni 
Cetatea de Baltă 
Ci umani 
Şeica Mică 
Măriuş 

Medalia de argint pentru vitejie clasa a II-a : 

stegar compania 1 1  1 895 - 1 9 1 6  Budapesta 

sergent. batalionul III. 1891  - 1 9 1 2  Cotuş 
soldat compania 1 2  1 873 - 1 894 Papiu Ilarian 
soldat compania 1 2  1 874 - 1 897 Lazarea 
soldat compania 1 2  1 883 - 1 9 14 Poiana Vadului 
fruntaş batalionul 1 1 893 - 1 9 14 Hunyadfalva (HU) 

sergent. compania 1 1  1 898 - 1 9 1 6  Ditrău 
fruntaş compania 1 2  1 874 - 1 9 1 5  Kiskuf61egyh. 

(HU) 
soldat compania 1 2  1 876 - l RQR Păuca 
soldat compania 1 2  1 894 - 1 9 1 5  Maia 
soldat Regimentul 1 1 876 - 1 897 Ulcani 

1 57 

Corp 
de 

trupă 
9 

23 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 

22 

3 1  

22 

22 

22 

22 

22 

22 

4 

22 

24 

22 
22 
22 
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Usink6 Gyorgy 

Ilien Juga 
Jank6csi Janos 
Kozma Traian 
Mezei J6zsef 
Mate Antal 
Todor J6zsef II. 
Vrba Nandoy 
Szakacs J6zsef 
Gaspar Geza 
Kovacs Imre 

Kosztanty Illes 
Szab6 Ignac 
Kelemen Odon 
Joszip Pal 
Kiss lmre 
Lack6 lmre 
Moldovan Demeter 
Măn Demeter 

Masztilak Janos 
Nagy Istvan 
Papp lstvăn 
Padasovszky 
Andrăs 
Si.ito Demeter 
Sztroka Kâroly 
Triff Janos 
V odos Mihâly 
Mihaly Mikl6s 
lmre Sandor 
Mehesz Ferencz 
T6th Elek 
Favrăn Ferencz 
Gal Janos 
Mark lstvân 
Farkas Geza 
Pusi Gyorgy 
Tuduuin ll.idor 
Fekete Albcrt 

Koszti Jănos 
Juvksin Vilamil 
Kiss Lajos 
Kiss Jânos 

Morâr Aurel 
Murăr Janos -- --

Ordinul Il pentru decoratii: 

Medalia pentru vitejie clasa 1, pentru a doua oară: 

1 soldat 1 compania 12 1 1 899 - 1 9 1 7  1 Dâmbu 

Medalia de argint pentru vitejie clasa 1 : 

soldat compania 2 1 898 - 1 9 1 6  Oroszdanos (HU) 
soldat compania 2 1 898 - 1 908 Mărtănuş 
soldat compania 2 1 896 - 1 9 1 5  Lupşa 
soldat compania 2 1 876 - 1 898 Ditrău 
soldat compania 2 1 898 - 1 9 1 6  Căpâlnita 
soldat III mitraliere 1 875 - 1 897 Romcel 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Budapesta 
plutonier compania 2 1 89 1 - 1 9 1 2  Brâncoveneşti 
caporal compania 2 1 898 - 1 9 1 6  Gheore:heni 
caporal " 1 898 - 1 9 1 6  H6dmezovăsărhely 

(HU) 
caporal compania 2 1 877 - 1 898 Soporu de Câmpie 
caporal compania 2 1 895 - 1 9 1 6  Gheore:heni 
stegar compania 4 1 878 - 1 900 Săcele 
soldat 22 asalt 1 898 - 1 9 1 6  Giula 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Comesti (MS) 
soldat " 1 896 - 1 9 1 6  Remetea 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Topliţa 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Mezogalambod 

(HU) 
soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Strba (CS) 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Band 
soldat " 1 897 - 1 9 1 6  Mezokisfalud (HU) 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Alag (HU) 

soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Mediaş 
soldat " 1 897 - 1 9 1 6  Torokhuta (HU) 
soldat " 1 895 - 1 9 1 5  Kolâre (CS) 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Crasna 
caporal " 1 895 - 1 9 1 5  Mugeni 
caporal " 1 895 - 1 9 1 5  Cluj 
soldat " 1 89 1 - 1 9 1 5  Ujhartyan (HU) 
soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Sărăteni 
soldat " 1 882 - 1 9 1 6  Erd (HU) 
soldat " 1 896 - 1 9 1 3  Kispetros (CS) 
soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Feneşel 
soldat " 1 894 - 1 9 1 5  Jâszapâti (HU) 
soldat " 1 897- 1 9 1 6  Moldovene:;;li 
fnmtas c�fllpanL!1 1 2  1 898 1 9 1 6  lbăne;;li 

soldul _compania 1 2  1 R98 - 1 9 1 6  Bucova 
soldul _ compania 1 2  I H99 - 1 9 1 7  

soldat compania 2 I H9H - 1 9 1 6  Sunad (YU) 
soldat compania 2 1 896 - 1 9 1 6  Câmpenita 
soldat cnmnania 2 I H96 - 1 9 1 7  Ulics 

soldat compania 2 1 89R - 1 9 1 6  Luieriu 
soldat compania 2 1 896 - 1 9 1 6  Chin ari --- - --

1 5H 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

1 

22 

22 
22 

22 

22 

24 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 

22 

2 1  

1 
22 

1 7  

5 

2 1  

1 7  
2 1  
")") 
�� -

22 -
22 
22 
22 
22 
22 
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Palk6 Denes soldat III mitral iere 1 886 - 1 909 Ocna de Sus 22 

Siito Istvan plutonier compania 2 1 880 - 1 901 Târgu Mureş 22 

tunar 
Kecskes Sandor sergent compania 2 1 897 - 1 9 1 5  Sărrnas 22 

Csomor Arpad caporal compania 2 1 890 - 1 9 1 4  Lutita 22 

Hideg Ferencz caporal compania 2 1 875 - 1 896 Gheorgheni 22 

Pali Janos caporal compania 2 1 890 - 1 9 1 6  Gheorgheni 22 

Rad6 Laszlo stegar 1 mitraliere 1 897 - 1 9 1 5  Budapesta 22 

Jaczk6 Rezso soldat 22 asalt 1 897 - 1 9 1 5  Eperies (HU) 22 

Kurner Balint soldat " 1 887 - 1 9 1 5  Pura (HU) 22 

Kiss Mikl6s soldat " 1 8  - 1 9 1 5  Vacz (HU) 22 

Mann Trajan soldat " 1 8- 1 9 1 5  Dretea· 22 

Marton Karoly soldat " 1 8- 1 9 1 6  VeiVeghiu 22 

Molnar Ferencz soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Glodeni (MS) 22 

Mihâly J6zsef soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Torhely (HU) 22 

Padurean Pal soldat " 1 888 - 1 9 1 6  22 
Roman Istvan soldat " 1 899 - 1 9 1 7  22 

Rend Elek soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Mezoba1d (HU) 22 
SiitO Janos soldat " 1 895 - 1 9 1 4  Nirai 22 
T6th Marton soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Algyo (HU) 22 
Vineze Mihaly soldat " 1 898 - 1 9 1 6  22 
Schuster Andras plutonier. " 1 895 - 1 9 1 5  Somartin 24 
Marginean Mikl6s caporal " 1 895 - 1 9 1 5  Veştem 23 · 

Mucs Mihaly fruntaş " 1 898 - 1 9 1 6  Meregves (HU) 2 1  

Horvath Vendel soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Acsa (HU) 1 7  

Baftha Janos soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Magyarsukal (HU) 2 1  

Vincse B.  Pal soldat " 1 897 - 1 9 1 7  Văleni 2 1  

Szasz Janos soldat " 1 896 - 1 9 1 6  Seuca 2 1  

Farkas Istvan soldat " 1 898 - 1 9 1 6  

Szokolean Janos soldat 22 asalt 1 897 - 1 9 1 7  Sântămărie 2 1  

Rusz Korillan fruntaş compania 1 2  1 898 - 1 9 1 7  Barbosi 
Kulcsar Agoston soldat compania 1 2  1 896 - 1 9 15 Ulieş 22 

Balsan Aron soldat compania 1 2  1 898 - 1 9 1 6  Rus 22 

Andor Janos soldat compania 1 2  1 898 - 1 9 1 6  Cuşmed 22 

Leval Mihaly soldat compania 1 2  1 898 - 1 9 1 6  Kisdorozsma (HU) 22 

Medalia de argint de vitejie clasa a II-a pentru a doua oară: 

Elekes Zakarias soldat compania I l  1 898 - 1 9 1 6  Căpâlnita 22 

Karika Aurel soldat compania 1 1  1 896 - 1 9 1 5  Mănăşturel 32 
Dordea Janos soldat compania 8 1 880 - 1 9 1 7  Ocna Sibiului 22 
Csergo Antal caporal compania 8 1 894 - 1 9 14 La zarea 22 
Zsukan Demeter soldat " 1 877 - 1 90 1  Miheşu de Câmpie 22 
Bugnar Mikl6s soldat compania 1 1 878 - 1 900 Teaca 22 
Herceg Abraham soldat compania 1 2  1 880 - 1 904 Loszeg (HU) 22 
Makaria Partenie soldat compania 1 2  1 896 - 1 9 1 6  Novaj 22 
Vidam Janos soldat compania 1 2  1 875 - 1 898 Bogata de Mures 22 
Csonka Gyorgy sergent II mitraliere 1 892 - 1 9 1 3  Bicazu ardelenesc 22 
Pann .Tak:�h fn1nla� I I  mitraliere 1 895 - 1 9 1 5  Căpusu de Câmpie 22 
Tamas .Tanos sohlaL compania 1 2  1 89 1 - 1 9 1 5  l n l:keni 22 
Alman Tamăs snldal rc.gimentul 1 1 888 1 9 1 0  Săcădatc 23 _Q_gcnyi Karoly soldat compania 1 2  1 892 - 1 9 1 3 Corbesti T"J -- -

Marginelin sul ual compania 3 1 876 - 1 HY7 Rudeşti 22 
Pun filimon 
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Ball6 J6zsef soldat compania l 1 878 - 1 90 1  Lunea Mureşului 22 
Sebestyen Gabor soldat " 

1 884 - 1 9 14 Stejeriş 22 
Racz Evian soldat " 

1 896 - 1 9 1 5  Sărmăşel 22 
Drencza Antal soldat I mitraliere 1 885 - 1 9 1 5  Radna Veche 23 
Trucza Janos caporal I mitraliere. 1 882 - 1 903 Lopadea Veche 22 
Gyorgy Ferencz soldat 1 mitraliere 1 884 - 1 9 1 5  Topliţa 22 
Laj6 Istvan soldat I mitraliere 1 897 - 1 9 1 5  Felstidobos (HU) 22 
Cseusan Gabor caporal compania 4 1 895 - 1 9 1 5  Moi şa 22 
T6th Sandor fruntaş compania 4 1 898 - 1 9 1 6  Csany (HU) 22 
Krukenfelner Antal soldat compania I l  1 897 - 1 9 1 5  Csobânka (HU) 22 
Laszl6 Peter soldat compania 8 1 880 - 1 9 14 Moreşti 22 
Csaszar Ferencz sergent " 

1 894 - 1 9 14 Frata 22 
Bartha Kelemen soldat " 

1 897 - 1 9 1 5  A patina 22 
Janos 
Buta J6zsef soldat compania 1 1 894 - 1 9 14 Sântimbru (HR) 22 
Kiss J6zsef soldat compania 1 2  1 898 - 1 9 16 Szeged 22 
Szurdu Lâszl6 soldat compania 1 2  1 885 - 1 906 Als6bolyos 22 
Zsarzs Todor soldat compania 1 2  1 896 - 1 9 1 5  Cristuru Secuiesc 22 

Batya Mik16s Maistru II mitraliere 1 894 - 1 9 14 Iemuţeni 22 
armurier 

Benko Gyorgy caporal batalionul I 1 894 - 1 9 1 4  Târgu Mureş 22 

Pap Zsigmond soldat " 1 878 - 1 899 Porumbenii Mari 22 

Bunika Gyorgy soldat " 1 876 - 1 897 Ormeniş 24 

Simon Lajos soldat " 1 895 - 1 9 1 5  Suseni (HR) 22 

Petrovics J6zsef fruntaş III mitraliere 1 890 - 1 9 1 1 Fiume 1 9  

Csala lstvan soldat " 
1 893 - 1 9 1 6  Ci umani 22 

Hujber Janos soldat " 1 897 - 1 9 1 7  Nagyhantos (HU) 1 7  

Ruzsa J6zsef soldat " 1 894 - 1 9 1 5  Câlnic 23 

Veress J6zsef sergent I mitraliere 1 892 - 1 9 1 3  Ivăneşti 22 

Bertus Janos fruntaş I mitraliere 1 897 - 1 9 1 5  F6th (HU) 22 

Hertely Andras soldat I mitraliere 1 893 - 1 9 1 5  Szod (HU) 22 

Fodor Sandor sergent compania 4 1 895 - 1 9 1 5  Şopteriu de 22 
Câmpie 

Darvas Lajos caporal compania 4 1 898 - 1 9 1 6  Cetătuia (HR) 24 

Moldovan Janos soldat tehnic 1 890 - 1 9 1 4 Voiniceni 22 

Medalia de argint clasa a II-a pentru vitejie : 

Santa Mihaly soldat III mitraliere 1 898 - 1 9 1 6  Deszk (HU) 24 

Fodor J6zsef 1. soldat .. 1 893 - 1 9 1 4  Valea Strâmbă 22 

Kiss Janos soldat det. de asalt 1 897 - 1 9 1 5 .  Mezo-Tur (HU) 22 

FI6rea Szilard soldat compania I l  1 898 - 1 9 1 7  Archiud 22 

Jencsi Gergely soldat compania 1 1  1 89 1 - 1 9 1 5  Sântimbru (HR) 22 

Kingya Miluk soldat compania I l  1 883 - 1 9 1 6  Chinciuş_ 22 

Kotora Konsztantin soldat compania 8 1 894 - 1 9 1 6  Borla 22 
M i k i  Kiri l la  so ldat compania H 1 879 - 1 9 1 6  Răzoare 22 
Sztojka Mikl6s soldat compania 8 1 898 - 1 9 1 6  Băni:;>or 22 

Szederjcsi Gcrgcly soldat comp�n ia R 1 898 - 1 9 1 6  Tunleni 22 

Tomn GyiiT?Y soldat compania 8 I RR2 - 1 9 1 6  Vălcnii 22 - -
( J i igor Mi kl6s soldat compania 8 uns - I R96 Dalkâ�.:s (HU) 22 
Jânk Tarnas soldat �.:ompania ::; 1 898 - 1 9 1 5  Cscrcki (Hl T) 22 
Kurtyân Jânos soldat compania 8 1 898 - 1 9 1 6  PUmenyes (llU) 22 
Kacso Saru..lor soldat compania 8 1 882 - 1 903 Sincai �� 
Szi lagyi Sandor soldat compania 1 2  1 899 - 1 9 1 7  Sănna� 22 
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Bogos Gergelv 
Kercs6 Lajos 
Filip Janos 
Gliga Laszlo 

Krecar Jânos 
Ka_pota Peter 
Krist6f La jos 
Loka I l les 

Major Janos 
Merza Demeter 
So6s Sândor 
Kadar Denes 

Feurgyân Tamas 
Graur Demeter 
Ilie Konsztantin 
Koncz Daniel 
Legiân Todor 
M:ityâs lstvân 
Sztancs Yaler 
Sandor Andras 
Borboia Andras 
Hutine Antal 
Kosztros Janos 
Kovacs Matyâs 

Kovacs Lajos 
T6th Gyărgy 
Kovacs Antal 
Laszlo J6zsef 
Ghibu Jănos 
Krebeldean Mihâly 
Kukujet Liviusz 
Koncz Găbor 
Kall6 Jenă 
Malomfalvi Jânos 

Mik 16s Mihaly 
MUller Antal 
Petku Mikl6s 
Csap6 Arpad 
Feit Antal 
Gertner Mihăly 
Kopas Gyărgy 
Popa Peter 
Sztan lsztratye 
Kalapacs M6zes 
Major Sandor 
Erdei Gyula -
i\ s7n l 6s Lnjos 

Ahmhâm DcnE� 
Măjcr Jănos 

__I:!urv;Jth Karoly 

Lista soldaţi lor din regimentul 22 Tg. Mureş decoraţi după bătălia . . .  

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
sergent 
caporal 
fruntaş 
soldul 

�EUT,Ent 
solda! 

soldat 

" 
" 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

III mitraliere 
22 asalt 

compania I l  
compania l i  
compania I l  
compania l l  
compania 8 

compania 8 

compania 8 

compania 8 

compania 8 

compania 8 
compania 8 

compania 8 

compania 8 

compania 12 
" 
" 

compania 2 

com_Qania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 

compania 2 
compania 2 
compania 2 

compania l 
compania l 
compania l 

compania l 
compania 1 2  

compania 1 2  
Il mitral iere 

- -- - -

" 
" 
.. 

hatal ionul l 
" 
" 
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1 899 - 1 9 1 7  

1 893 - 1 9 1 6  

1 888 - 1 9 1 5  

1 882 - 1 9 1 4 

1 898 - 1 9 1 6  

1 898 - 1 9 1 6  

1 883 - 1 905 

1 890 - 1 9 1 6  

1 878- 1 903 

1 895 - 1 9 1 5  

1 897 - 1 9 1 5  

1 896 - 1 9 1 6  

1 877 - 1 9 1 6  

1 893 - 1 9 1 7  

1 874 - 1 9 1 5  

1 897 - 1 9 1 6  

1 892 - 1 9 1 6  

1 897 - 1 9 1 7  

1 880 - 1 9 1 5  

1 899 - 1 9 1 6  

1 874 - 1 9 1 5  

1 886 - 1 9 1 6  

1 874 - 1 895 

1 874 - 1 9 1 5  

1 899 - 1 9 1 7  

1 897 - 1 9 1 6  

1 897 - 1 9 1 6  

1 878 - 1 9 1 0  

1 875 - 1 9 1 5  

1 874 - 1 897 

1 896 - 1 9 1 6  

1 896 - 1 9 1 5 

1 885 - 1 9 1 7  

1 89 1 - 1 9 1 5  

1 898 - 1 9 1 7  
1 898 - 1 9 1 6  

1 88 1 - 1 902 

1 897 - 1 9 1 7  

1 884 - 1 9 1 6  

1 884 - 1 9 1 5  

1 874 - 1 896 

1 880 - 1 9 1 5  

1 876 - 1 896 

1 889 - 1 9 14 

1 889 - 1 905 
1 895 - 1 9 1 5  
1 896 - 1 9 1 5  
1 874 - 1 XlJ3 
1 884 - ) C} [ 5  
1 880 - 1 9 1 4 

Lăzarea 22 

Joseni 22 

Tumu Roşu 23 

Marosfillehâza 23 

(HU) 
Lupşa 23 

Mărgău 22 

Dumbrăveni 22 

M.szombattelke 22 

(HU) 
Chimitelnic 22 

Bec as 22 

Solnoc 23 

Mogersdorf (A) 22 

Barecz 2 

Milăşel 22 

Corvadia 22 

Fântânele 22 

Budeşti 2 1  

Kemenyfalva (HU) 22 

Chin ari 22 

Feketesebes (HU) 22 

Majsa (HU) 22 

Vi suia 22 

Hrbfa 22 

Backo Petr. Selo 22 

(YU) 
Corund 22 

Sighişoara 2 1  

Satu Mare (HR) 22 

Crişeni 22 

Piaanu de Sus 22 

Dedrad 22 

Ulieş 22 

Cozma 2 

Suseni (MS) 22 

Mădăraşu de 22 

Câmpie 
Hetzăsd (HU) 22 

Tomnatic 22 

Alioş 22 

Bar6dremete (HU) 22 

Battaszek (HU) 1 7  

Brădeni 24 

Vălen ii 22 

Folysza (HU) 22 
Deal (AB) 23 
Zetea 22 
Găieşti 22 
Zcghalom (HU) 22 
Gruisor TJ 

22 -7.etell 
Unirea (HD) 22 
Tisza-Kerecseny 2 1  
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(HU) 
Manchen Mihaly caporal compania 1 0  1 895 - 1 9 1 5  Nadeş 22 
Gyorgy Ignacz fruntaş compania 1 0  1 890 - 1 9 1 6  Gheorgheni 22 
Gyurăncsik Balazs fruntaş compania 1 0  1 898 - 1 9 1 6  Laiosmizse (HU) 1 
Csupir Nikita soldat compania 1 0  1 898 - 1 9 1 6  Toplita 22 

Dregics Nekifor soldat compania l O  1 897 - 1 9 1 5 Dumitra (BN) 23 
Farkas J6zsef soldat compania 1 0  1 89 1 - 1 9 1 5  Tâpi6sap (HU) 22 
Szilagyi Albert soldat compania 1 2  1 897 - 1 9 1 5  Devavanva (HU) 22 
Isa Demeter plutonier det. de asalt 1 888 - 1 909 Sângiorgiu de 22 

Pădure 
Dinga Mihaly caporal " 1 894 - 1 9 14 Crasna 22 
Szab6 Karoly fruntaş " 

1 893 - 1 9 1 4  Carastelec 22 
Balint Ferenc soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Beclean 22 
Bende Pal soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Kunhegyes (HU) 22 
Domine Jusztin soldat " 1 895 - 1 9 1 4 Radna Nouă 22 
Gaspar Istvan soldat " 1 898 - 1 9 1 6 Săcăren i 22 
Illes Ignacz soldat compania 3 1 898 - 1 9 1 6  Lazarea 22 
Cătina Andras soldat compania 3 1 895 - 1 9 1 5  Orosfaia de Câmpie 22 
Kacs6 Maxim soldat compania 3 1 872 - 1 9 1 5  Leşnic 22 
Kriska Janos soldat compania 3 1 894 - 1 9 1 6  Albeşti 22 
Lupşa Janos soldat compania 3 1 897 - 1 9 1 5  Borosneu Mic 24 
Groszfeld Aron soldat batalionul 3 1 898 - 1 9 1 6  Becser (HU) 22 
K6sa Andras soldat " 1 894 - 1 9 1 6  Toplita 22 
Csutak Peter caporal comp. de tunari 1 889 - 1 9 1 4 Toplita 22 
Varadi Janos soldat compania 7 1 8 8 1  - 1 9 1 5  Sânmihaiu 22 

Almaşului 
Zsiros Imre caporai comp. de tunari 1 895 - 1 9 1 5  Fiizesgyarmat (HU) 22 

Mathe Mihaly sergent III mitraliere 1 880 - 1 90 1  Eremitu 22 

Oaliga J6zsef caporal " 1 899 - 1 9 1 7  Debrecen 3 

Femolend Jânos fruntaş " 1 897 - 1 9 1 5  Albeşti 24 

Szallai Ede fruntaş " 1 89 1 - 1 9 1 4 Petroşani 23 

?ikli Janos soldat " 1 897 - 1 9 1 5  Cinkota (HU) 22 

Stegner Pal fruntaş compania 1 1 897 - 1 9 1 5  Uj-Hartyan (HU) 22 

Juhos Marton fruntaş compania 1 1 899 - 1 9 1 7  Paltca 22 

Adam Gyorgy soldat compania 1 1 898 - 1 9 1 6  Cod lea 24 

Bocska Miron soldat compania 1 1 897 - 1 9 1 6  Băgaciu (CJ) 22 

Hajduk Daniel soldat compania 1 2  1 897 - 1 9 1 6  Lancrăm 22 

Szab6 M6zes soldat " 1 897 - 1 9 1 5  Mereşti 22 

Szab6 Izidor soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Vidin (BU) 22 

Benyocki Janos soldat " 1 899 - 1 9 1 7  Mugeni 22 

Simon Domokos soldat " 1 898 - 1 9 1 7  Corund 22 

Bosnyak Mikl6s soldat compania 5 1 89 1 - 1 9 1 6  Mohacs 23 

Barb Gyorgy soldat compania 5 1 879 - 1 900 Cărpiniş (AB) 2 1  

Csizmas Peter soldat compania 5 1 879 - 1 903 Je.gerfalva (HU) 22 

Dara Gyorgy soldat compania 5 1 899 - 1 9 17 Lada (CS) 9 

Fogarasi Janos soldat compania 5 1 875 - 1 899 Pădureni (MS) 22 

Balâzs Sandor soldat compania 1 2  1 896 - 1 9 1 7  Crit 22 
Kun Demeter soldat " 1 898 - 1 9 1 6  Ti mişoara 22 
89hn Demeter sol ual " I H9R "" 1 9 1 R  Grâmri 14 
Zsigan Tivauar suluat .. 1 R97 - l lJ I 7  Doldalag ( I I U) 22 

.Tarai lmre soldat " 1 89() - 1 9 1  7 Orosfaia 22 ------- · - - - - -· - -

Dczscnar SziJard soldat 
" 1 893 - 1 9 1 6 Brczsa (HU) 23 

Hordovan Istvan sergent compania 7 1 87 7 - 1 898 Telciu .32 

Targyan Kalman caporal compania 7 1 897 - 1 9 1 5  Dudapesla 22 
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Lucza Andrâs 
Bucz Român 
Ondasz Gyorgy 
Bonta Todor 
Furduj Irimie 
Feleki Daniel 
Gyikon Peter 
Moldovan Antal 
Sugar Pompei 
Zburcsa Janos 
Mathe Sandor 
Kurta Peter 
Miss Gyorgy 
Godan Arpad 

Grosz Andomik 
Balogh Lâsz16 
Far Janos 
Ogner Janos 
Bartalis Ambrus 
Biris Simon 
Cseh Ferencz 
Delian Vazul 
Feher Istvan 
Hajnal Domokos 
Belenyesi Sandor 
Kr�csovszki Janos 
Csat16s Ferencz 
Molnâr Lasz16 
Baconi Bela 
Bizsi Denes 
Fedor Andrâs 
Gyermân Demeter 
Juhos Mârton 
Kiss Janos 
Kormany Mikl6s 
Ludusan Mikl6s 
Csorba Jakab 
Bama Janos 
Valenta Lajos 
Bertia Simon 
Brokk Janos 
Moldovan Tamas 
Bancsi Janos 
Szakacs Denes 
Fodor Kis Andras 
Bran Peter 
Kossulecz lstvan 
Sim6 Gyorgy 
Udvar (îytkgy 
Buksa Joînos 

Bacs Istvan 
Borbely Gyorgy 
Borsos Gyorgy 

Lista soldaţi/ar din regimentul 22 Tg. Mureş decora ţi după bătălia . . .  

fruntaş 
fruntaş 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
fruntaş 
fruntaş 
Maistru 
armurier 
caporal 
soldat 
soldat 
fruntaş 
fruntaş 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
caporal 
caporal 
fruntaş 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 
caporal 
soldat 
fruntaş 
caporal 
fruntaş 
soldat 
fruntaş 
fruntaş 
fruntas 
soldat 
soldat 
soldat 
soldat 

compania 7 
compania 7 
compania 2 

compania l 
compania 1 
compania l 
compania l 

compania 1 2  

compania 1 2  
compania 1 2  

compania 1 0  

I l  mitraliere 
" 

batalionul 1 

" 

" 

.. 

compania 1 0  
compania ! O  
compania 1 0  

compania 1 0  

compania 1 0  
compania 1 0  
compania 1 2  

" 

det. de asalt 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

compania 3 
compania 3 
compania 3 

compania 3 

compania 7 
compania 1 2  

" 

batalionul 3 
compania 8 
compania 7 
batalion tunari 
III mitraliere 

" 

" 

compania 1 

compania 1 
compania 1 
compania l 
compania 1 
compania 1 2  

.. 
------ -

l oJ 

- --

1 898 - 1 9 1 6  
1 897 - 1 9 1 6  
1 880 - 1 897 

1 897 - 1 9 1 6  

1 898 - 1 9 1 6  

1 878 - 1 90 1  

1 892 - 1 9 1 5  

1 887 - 1 9 ! 5  

1 897 - 1 9 1 6  
1 879 - 1 909 

1 897 - 1 9 1 7  

1 889 - 1 9 1 2  

1 888 - 1 9 10 

1 873 - 1 9 1 5  

1 895 - 1 9 1 5  
1 892 - 1 9 1 3  
1 885 - 1 9 1 5  

1 898 - 1 9 15 
1 897 - 1 9 1 6  
1 898 - 19 1 6  

1 895 - 1 9 1 5  

1 894 - 1 9 1 6  
1 896 - 1 9 1 5  
1 89 1  - 1 9 1 5  

1 895 - 1 9 1 5  

1 897 - 1 9 1 5  
1 882 - 1 903 
1 896 - 1 9 1 5  

1 897 - 1 9 1 6  

1 899 - 1 9 1 7  
1 898 - 1 9 1 6  
1 898 - 1 9 1 6  
1 876 - 1 899 

1 877 - 1 898 
1 888 - 1 9 1 6  

1 897 - 1 9 1 6  

! 888 - 1 9 1 6  
1 898 - 1 9 1 6  
1 894 - 1 9 14 

! 888 - 1 909 

1 884 - 1 905 
1 897 - 1 9 1 6  
1 894 - 1 9 1 4  

1 897 - 1 9 1 5  
1 896 - 1 9 1 5  
1 897 - 1 9 1 5  
1 877 - 1 896 

1 898 - 1 9 1 6  
1 894 - 1 9 1 5  
1 880 - 1 9 1 6  

1 898 - 1 9 1 6 
l !N7 - 1 Y l 6  
1 899 - 1 9 1 7  . --- · - · -

Illias (CS) 22 

Ulies (HD) 22 

Hrisovce (CS) 9 

Markadin (HU) 22 

Szaszhidvel!: (HU) 22 

Crit 22 

Fărcădin 23 

Bandu de Câmoie 22 

Sărrnăsel 22 

Toplita 22 

Păingeni 22 

Papiu Ilarian 22 

Chetani 22 

Budapesta 3 

Stoieneasa 23 

Pestisu Mare 23 

Uila 22 

Cristian (SB) 23 

Ci umani 22 

Sieu (BN) 22 

Pădureni (MS) 22 

Căpuşu de Câmpie 
Dobeni 22 

Atid 22 

Soroksarpeteri (HU) 22 

Kerekegvhâza (HU) 22 
Lunea Muresului 22 

Cuşmed 22 

Cluj 22 

Satu Mare (HR) 22 
Kfzovâ Ves (CS) 22 
Blăiel 22 
Chesău 22 
Chesău 22 
Şalcău 22 
Visuia 22 

Giaca 2 

All!:v6 (HU) 24 
Szeged 22 
Batoş 22 

Dâriiu 2 
Budeşti 22 

Mezohaz (HU) 22 

Ernei 22 
Vişea 22 
Pestisu Mare 23 
Cristian (BV) 24 
Căpâlniţa 22 
Vaida-Cămăras 22 
Pălatca 22 
Lunea de Jos 24 
Ho2ata de Mures 22 
Teaca 22 - ---- - - - ------- --- - --
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DoRIN-IOAN Rus, ETELKA SzABO şi ARTHUR SzABo 
---------- ----- ---------------------------�' - ----- --------------------

Portik Jânos 
Fl6rika Janos 
Pancza Gergely 
Budai Flora 
Berkesan Jânos 
Csergo Mârton 
Deâk Vilmos 
K6sa Aron 
Gerenâs Jânos 
Fodor J6zsef 

Ilovân Vazul 
Moldovâm Peter 
Seres Lajos 
Tokes Ferencz 
Olar Pantil imon 
Kece Jânos 
Szilveszter Sândor 
Horvâth Istvân 

Szekely Kâroly 
Bakos lstvân 
Arany Bela 
Bartha Mikl6s 
Csatl6s Mik16s 
CsoRt Lajos 
En_yedi Jânos 
Kreisz Antal 
Bâlint Antal 
Csibi lmre 
Ferencz Albert 
Gid6 Lajos 
Huszâr Jânos 
Kereszturi Andrâs 
Somogyi Bela 
Oprean Jânos 
T6th Jânos 

Kerbelean Vazul 
Kojta Gyorgy 
Lukâcs Farkas 
Polgâr J6zsef 
Rogoz Joszif 
Brtickner Ferencz 
Tanti J6zsef 
Szab6 Gyorgy 
Hremn Mihâly 
Barabiis lstviin 
Bucsin Simon 
Gligor Konstantin 
Majtert J ănos 
Michl Lajos 

Czanin Jânos 
Dâvid Jânos - - --
Gilbor J:inos 

soldat " 
soldat " 
soldat compania 5 

" compania 5 
" compania 5 
" compania 5 

soldat compania 5 
" compania 1 2  
" " 
" " 

soldat " 
soldat " 
soldat .. 
soldat .. 
soldat .. 
caporal compania 7 
caporal compania 7 

fruntaş compania 7 

fruntaş compania 7 
soldat compania 7 
soldat 1 mitraliere 
soldat " 
soldat " 
soldat " 
soldat " 
caporal .. 
fruntaş " 
soldat " 
soldat .. 
soldat " 
soldat 1 mitraliere 
soldat " 
sergent compania 4 

caporal compania 4 
caporal compania 4 

soldat compania 1 0  

soldat compania 10 

soldat compania 10 

soldat compania 10 

soldat compania 10 
plutonier tehnic 
soldat .. 
sergent " 
fruntaş 

" 
soldat 

.. 
soldat 

.. 
solduL .. 
soldat 

.. 
soldat 

.. 
soldat compania 7 
soldul compania 7 
soldat compania 7 

I M  

1 889 - 1 9 1 6  Vaida-Cămăraş 22 
1 898 - 1 9 1 6  Valea Strâmbă 22 
1 888 - 1 9 1 5  Tătârlâua 24 
1 898 - 1 9 1 6  Nemesterek (HU) 22 
1 874 - 1 895 Berchişeu 22 
1 899 - 1 9 1 7  Stânceni 22. 
1 893 - 1 9 1 7  Ocna de  Sus 22 
1 898 - 1 9 1 6  Văcăreşti 24 
1 896 - 1 9 1 6  Dolny- Peter (CS) 1 8  
1 897 - 1 9 1 6  Mădăraşu de 22 

Câmpie 
1 896 - 1 9 1 5  Ruşii Munti 22 
1 899 1 9 1 7  Dâmbu 22 
1 899 - 1 9 1 7  Târgu Mureş 22 
1 89 - 1 9 1 5  Măgherani 22 
1 897 - 1 9 1 5  Racovita (SB) 22 
1 877 - 1 898 Cătina 22 
1 896 - 1 9 1 6  Chibed 22 
1 875 - 1 897 Tarany (HU) 22 

1 897 - 1 9 1 6  Joseni 22 
1 879 - 1 9 1 5  Aluniş 22 
1 898 - 1 9 1 6  Râkoscsaba (HU) 22 

1 894 - 1 9 14 Sănnaş 22 
1 877 - 1 899 Nadeş 22 
1 899 - 1 9 1 7  Odorheiu Secuiesc 22 

1 883 - 1 904 Vaida-Cămăraş 22 

1 897 - 1 9 1 5  Matuskovo (CS) 22 
1 897 - 1 9 1 5  Lupe ni 22 
1 896 - 1 9 1 5  Ditrău 22 

1 895 - 1 9 1 6  Remetea 22 

1 897 - 1 9 1 6  Ulieş 22 
1 886 - 1 9 1 6  Orsova 22 

1 898 - 1 9 1 6  Kirâlyhegyes (HU) 24 

1 876 - 1 897 Budapesta 1 
1 895 - 1 9 1 5  Kissztlorincz (HU) 22 
1 898 - 1 9 1 6  H. Mezovasarhely 24 

(HU) 
1 895 - 1 9 1 5  Ruşi (SB) 23 
1 878 - 1 9 1 5  Cei ca 24 
1 897 - 1 9 1 7  Ocna de  Jos 22 

1 895 - 1 9 1 5  Lăzarea 22 
1 898 - 1 9 1 6  Retiş 24 
1 884 - 1 905 Sigless (A) 22 
1 88 1 - 1 902 Batoş 22 

1 878 - 1 899 Petrilaca de Mureş 22 
1 897 - 1 9 1 5  V acml.tod (HU) 22 

1 877 - 1 Y I 5  Valea Strâmhă 22 

1 876 - 1 897 Orsova 22 

1 882 - 1 9 1 4  Distra (AD) 22 -
I X90 - 1 4,1 1 5  Apoş 22 

1 897 1 9 1 5  Monor 22 
1 R90 - 1 9 l ti  Sărm:-tş (HR)  22 
1 888 - 1909 Erec a 22 

1 878 - 1 899 Zau de C�ungic 22 
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Lista soldatilor din r_eg!:nentul 22 Tg. Mureş decora(i după bătălia . . .  
---- - ------------------------

,----
Hajdu J6zsef soldat 
Kilucz Gergely soldat 
Kalmi Mihaly soldat 
Hajducsi Sandor soldat 
Kapcala Andras soldat 
Kardos J6zsef soldat 
Lukacs Istvan soldat 
Marton Gergely soldat 
Polyak Janos soldat 
Sz6ke Janos soldat 
Todorân Janos soldat 
Ungur Janos soldat 
Reducz J6zsef soldat 
Sztevâr Mikl6s soldat 
Sztnizsa Janos soldat 
Sebesi SUt6 Istvân soldat 
Balazs Sandor soldat 
Bir6 J6zsef soldat 
Csender Karoly soldat 
Csunderlek J6zsef soldat 
Erd6s J6zsef caporal 
Adam J6zsef fruntaş 
Bâl int Janos fruntaş 
Andrei Jânos soldat 
Gal Kâlman soldat 
Horvath Andras soldat 
Krisztolovân soldat 
Mikl6s 
Csorvas J6zsef sergent 
Vidikan J6zsef caporal 
Ujvari Mihaly caporal 
Hang Vazul soldat 
Kneb Mârton soldat 
Lekincân Geraszim soldat 
Palk6 Sandor soldat 
H6gye Mikl6s soldat 
Szelyes Ferencz soldat 
Boldi Gyorgy soldat 
FUiekis Pal fruntaş 
Takacs Sandor fruntaş 
Bandi Mihâly soldat 
FUlop J6zsef soldat 
Kosztan Lazar soldat 
Kosztân Sândor soldat 
Mezei Gyorgy soldat 
Forgacs Lajos soldat 
Horgos Janos soldat 
Il ies Sândor soldat 
Holcz J6zsef soldat 
Iszlai Sandor soldat 
Kazsimir Bela soldat 
Lamos Laszlo soldat 
L8rinczi Elck soldat 
Pl'i l l  J�no �olclnt 

compania 7 

compania 7 

det. de asalt 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

compania 1 0  

compania l O  
compania 1 0  

compania l O  
I mitraliere 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

compania 4 
compania 4 
compania 4 
compania 1 0  
compania l O  
compania 10 
compania 1 0  

tehnic 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

compania 7 

compania 7 
compania 7 
det. de asalt 

-- --·---

" 
.. 
.. 
" 
. .  

l fl.'i 

1 882 - 1 9 1 6  

1 889 - 1 9 1 7  
1 878 - 1 9 1 6  
1 898 - 1 9 16 

1 899 - 1 9 17 

1 895 - 1 9 1 6  
1 897 - 1 9 1 5  

1 897 - 1 9 1 6  

1 899 - 1 9 17 

1 899 - 1 9 1 6  

1 876 - 1 9 1 6  

1 889 - 1 9 1 1 
1 897 - 1 9 1 6  
1 876 - 1 897 
1 897 - 1 9 1 5  
I H�� 1 � 1 7  
1 H9� 1 1} 1 7  

I B94 - 1 9 17 
1 R9ti - 1 9 l. 'i  

Szent-Ivan (HU) 20 

Tuşinu 22 

Liteni 22 

Chibed 22 

Vigotva (YU) 22 

Ettes (HU) 22 

Vasvâr (HU) 22 

Şiclod 22 

Vighodes (HU) 22 

Po_ppa (HU) 1 9  

Szavaljava (UK) 22 
Şimoneşti 22 
V ârdomb (HU) 22 
Măneuti 22 
Presov (CS) 22 

VuiLureni 22 

erişcni 11 
Rrnsov 22 
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Simon Pal soldat " 

Tâmba Mano soldat " 

Redulecz Naftalia soldat compania 1 0  
Szocs Sandor soldat compania 1 0  
Sarkozi Istvan soldat compania 10 
Szab6 Sandor soldat compania 10 
Moldovan Sandor soldat compania 10 
Szab6 Andras soldat batal ionul 1 

În numele regimentului, îmi exprim orările de noroc. 
Medaliile vor fi înmânare ulterior. 

166 

1 892 - 1 9 1 5  Dumitreni 22 

1 897 - 1 9 1 6  Dumbrava (MS) 22 
1 876 - 1 897 Beri voi 22 
1 883 - 1 9 1 6  Dăneşti 24 

1 898 - 1 9 1 6  Batta (HU) 22 
1 89 1 - 1 9 1 3  Tăietura 22 
1 898 - 1 9 1 7  Cătina 22 
1 882 - 1 904 Gattendorf (A) 3 1  
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Marea Unire şi românii covăsneni 

În istoria zbuciumată a bătrânului conti
nent, de-a lungul timpului s-au desfăşurat 
numeroase războaie, s-au încheiat numeroase 
tratate ce au rupt teritorii cu populaţii de 
aceeaşi etnie, obiceiuri, limbă, port, aceleaşi 
tradiţii, alipindu-le altor state, urmărindu-se nu 
de puţine ori, crearea unui stat unic care să 
guverneze peste mai multe naţiuni. Totuşi, în 
secolul al XIX-lea vom asista la afirmarea 
puternică a identităţii naţiunilor, concretizată 
în destrămarea marilor imperii, ce se constitu
iau în conglomerate etnice şi apariţia statelor 
naţionale. 

Şi românii, putem spune, că au păstrat se
cole de-a rândul, prin persuasiunea poporului 
de ţărani, identitatea naţională şi a spaţiului 
strămoşesc atât de bogat în tradiţii şi obiceiuri, 
care transmise din generaţie în generaţie devin 
un simbol al românismului. Începutul secolului 
XX găseşte Europa într-o stare de tensiune ce 
va evolua până la explozia care va declanşa 
prima conflagraţie mondială. 

La începutul aceluiaşi secol România este 
socotită prima putere în Balcani, fapt datorat 
guvernării înţelepte a suveranului de atunci al 
României, Carol 1, şi a ultimilor ani de pace, ce 
au dus implicit la sfărâmarea jugului otoman. 
Totusi ţara suferea din pricina problemei 
agrare, care făcea ca marea masă a ţăranilor să 
se opună marilor proprietari de pământ, ceea 
ce va duce inevitabil la ceea ce este cunoscut în 
istorie sub numele de Marea Răscoală 
Ţărănească din 1 907. 

Izbucnirea primului război mondial a găsit 
alianţa României cu Puterile Centrale, puter
nic erodată de divergenţele dintre Viena şi 
Bucureşti, şi de puternicul curent de opinie 
deosebit de favorabil românilor transilvăneni, 
deveniţi victimele unei politici brutale şi şovine. 
Bineînţeles că de acum privirile României se 
vor îndrepta mai mult spre Puterile Antantci. 
Pacea de la Bucuresti  consacrasc rol u l  
României, c a  u n a  d i n  pu lcrilc m ij lnci i p e  plan 
e uropean �i cu o mare pondere in Europa de 
suu-csl. !:>i în acelasi timp, se Licusc perceptibilă "falia dimre Bucureşti si Vh•1w " 1 .  

În Transilvania, mi�carca nalională romfmă 
era c.�a mai  pulcm i�.:ă din toate proviH�.:ii lc 
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româneşti locuite de români şi aflate sub ocu
paţie străină. Aici exista o puternică burghezie 
română cu solidă cultură politică, iar cele două 
biserici. cea ortodoxă si cea greco-catolică, 
dăduseră un sprijin deosebit efortului de eman
cipare naţională. Se manifestase de asemenea, 
ca o forţă politică demnă de luat în seamă, 
secţia română a Partidului Social Democrat din 
Ungaria, care în toamna anului 1917, pentru 
a-şi marca individualitatea si-a luat numele de 
Comitetul Central român, al Partidului Social 
Democrat din Ungaria2. 

Intrarea României în război şi venirea tru
pelor eliberatoare a adus multă bucurie în 
sufletele românilor transilvăneni. În acest sens, 
amintim de cazul Poiana Sărată, prima localitate 
din judeţul Trei Scaune (azi în judeţul Bacău), în 
care trupele eliberatoare au intrat în ziua de 14 
august 19 16. Preotul Ioan Rafiroiu, unul din cei 
mai de seamă oameni ai judeţului, împreună cu 
sătenii, îi primesc pe soldaţii eliberatori cu 
entuziasm, ridicând la intrarea în localitate un 
arc de triumf din crengile arborilorJ. 

Dintr-o cronică a părintelui Augustin 
Cosma, din parohia Micfalău, aflăm că "în 24 
august au intrat armata română la noi în sat, mai 
întâiu cavalerie, mai târziu Regimentul in/anterie 
nr. 10 de Putna. S-au purtat foarte omenos prin 
care au câştiga! iubirea şi încrederea populaţiei. 
Ungurii erau încântaţi de purtarea Armatei 
Române. Scriitorul acestor sire (rânduri - n.n.) 
am avut bucuria de a avea de oaspeţi pe domnii 
colonei Grigore si Bota . . .  cu care am avut o 
mulţumire şi bucurie nedescriptibilă "4. 

Cazuri similare s-au petrecut şi în Sfântu 
Gheorghe, unde locotenentul Marinescu şi sub
locotenenţii V. Nicolau şi A Botezatu, au fost 
găzduiţi de Bogdan Artur. Şi aceştia au benefi
ciat de o primire deosebit de ospitalieră5. 

Printre acţiunile armatei eliberatoare se 
numărau şi numirile de primari români în teri
toriile el iberate. Astfel avem pe Aleman Ilarie 
în S fântu-Ghcorghc, C J h(�nrghe Zaharia în 
Întorsura Buză u l u i ,  ( i heorght: Pnpovic i în 
Zagon , George Purd u în M;lrcuş, Alexandru 
Iacob din H ;1ghig, M ihail  Petru în Lisn[iu, Ioan 
Cortan în Dotnî rlau. Dar situaţia feridt;-t a 
românilor din teritoriile el iheralc n u  a tinut 
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multă vreme, pentru că armatele române eli
beratoare vor fi nevoite să se retragă pentru o 
perioadă de doi ani. În acest sens, merită să 
amintim fapta cantorului din Araci, 
Constantin Cioflec, care pentru a înlesni tre
cerea armatelor în retragere peste râul Olt, a 
strâns materiale într-un timp record pentru 
construirea unui podn. 

După retragerea armatei din septembrie 
1 9 1 6  a urmat o migrare a multor intelectuali şi 
tărani, mai întâi în România, apoi în Rusia şi 
alte ţări. Una din cele mai reprezentative per
sonalităţi ale judeţului şi ţării, scriitorul 
Romulus Cioflec, în romanul Pe umzele destin
ului reda în acest sens "dramatica călătorie a 
românilor prin Rusia, Siberia, China, Japonia şi 
Întoarcerea lor acasă prin Canalul de Suez ''?. 

Bineîmeles că au mai rămas intelectuali, 
ţărani şi preoţi care, pentru bucuria firească pc 
care au manifestat-o la venirea fraţilor lor, au 
avut de suferit prigoane, deportări, arestări şi 
internări în lagăre, suspendarea publicaţiilor 
româneşti, maghiarizarea şcolilor confesionale 
din zona de frontieră, etc. 

Printre cei care au avut de suferit în aceste 
timpuri de restrişte a fost şi preotul Aurel 
Nistor, din parohia Araci, care a fost ridicat în 
ziua Sfintei Mari, chiar din altarul bisericii, de 
jandarmii unguri. Va fi bătut şi întemniţat pen
tru două luni la închisoarea din Cluj, iar de 
acolo va fi trimis până la 26 iulie 1 9 1 8  într-o 
serie de lagăre din judeţul Sopron, în vestul 
UngarieiB. Aceeaşi soartă au avut-o şi alţi pre
oţi: Ioan Toma din Dobolii de Jos, Agustin 
Cosma din Micfalău, Gheorghe Furtună din 
Covasna, Iosif Tatulea din Dobârlău, Moise 
Greceanu din Chichiş, Nicolae Rădoiu din 
Ozun, Gheorghe Dogaru din Mărcuş9, acesta 
din urmă a şi decedat din cauza suferinţelor la 
puţin timp după eliberare, şi exemplele pot 
continua. 

La începutul anului 1 9 17, din protopopiatul 
Trei Scaune erau 12 preoţi departati şi opt în 
închisori. În multe din parohiile din care preoţii 
au fost departati, astăzi românii nu mai ştiu 
româneşte, preoţii  ţ inând acum predici în 
limba maghiani. 

Alături de Biserică vor su feri si scolile con
fesionale româneşti, după cum am menţionat 
mai devreme. Luând ca pretext a t i t u d inea 
"nepatriotică " a unor învăţători români, la 2 

august 1 Y l 7  m in istru l Apponyi Albcrt comu

nic;'! mitropolitului Vasile M angra de la Sibiu ca 
şcolile situate de-a lungul Carpa tilor, deci pc 
rosta granită cu România, ca si cele ale căror 

I oX 

învăţători s-au refugiat în România �i sunt suh 
cercetare penală, vor fi declarate scoli dc stat i 11 • 

Este hine să amintim si de drama soldatilor 
români care au fost ohligati să lupte în armata 
austro-ungară împotriva fratilor lor. drama 
sufletească a acestora fiinu descrisă sugestiv în 
romanul Piidurea spânzuratilor. a lui Liviu 
Rehreanu, prin personajul Apostol Bologa. 
Soldaţii care ajungeau prizonieri pe frontul din 
Rusia se constituiau în detaşamentc de volun
tari pentru a lupta pentru ţara lor. România. 

În ciuda acestor măsuri represive, dintr-un 
raport al primăriei din Covasna datând din 
perioada 15 ianuarie 1 93 1 ,  se arată că 20 de 
tineri covăsneni au trecut graniţa şi s-au înrola! 
în armata vechiului Regat. Urmează lista no
minală a celor douăzeci de tineri din bine
cunoscutele familii românesti din Voincştii 
Covasnci: "Cosneanu, Băilă, Niţu, Vrânceanu, 
Giulea, Enea, Preda, Papuc, Muntean, Oltean, 
Toma, Sandulea, Vlad şi Braşoveanu. Gheorghe 
Maior, Constantin Ioan Stefan şi Dumitnt 
Dobrot au murit la Mărăşeşti"I t .  

În lucrarea Identitate şi cultură la românii 
din Covasna, scrisă de domnul Ioan Lăcătuşu, 
aflăm despre cazul Zicuţa Sorescu, o femeie 
prin intermediul căreia s-a putut afla câte ceva 
despre soarta familiilor celor care plecaseră pc 
frontul românesc: "am fost wmărite, �pune ea, şi 
altele ca mine, prin păduri, unde stam ascunse ca 
fiarele, flămânde, desculţe şi dezbrăcate cu copii 
după noi"1 2. 

Condamnând pc cei din cauza cărora se 
întâmplau aceste lucruri, Octavian Goga, refu
giat din Transilvania în Regat, a scris în jurnalul 
său cuvinte aspre la adresa clasei politice: ''Ţară 
de secături, ţară minoră, căzută mşinos la exam
enul de capacitate În faţa Europei . . .  Aici ne-au 
adus politicienii ordinari, hoţi improvizaţi astăzi 
În moralişti, miniştri cari s-au vândut o viaţă 
Întregă, deputaţii contrabandisti. . .  Nu ne 
prăbuşim nici de număntl duşmanului, nici de 
armamentul lui, boala o avem in suflet, e o epi
demie înfricoşată de meningită morală "13. 

Criza politică şi militară din Ungaria era 
văzu tă ca un pri lej prielnic pentru iesirea de 
sub dominnţin habsburgic;i.  Când "I'!Întul lih· 
ertillii popoarelor dărâma in eule toate obsta
colele artificiale pc care absolutismul le a.�czase 
Între fiii aceluiasi neam "14, ungurii se amhiţionau 
să ment ină formele unui sistem politic care se 
prăbuşea ireversibil în ne�ura istoriei. 

l'atidul  National Român an u n 1 ase prin 
Comit e t u l  Executiv, înc;i din 1 7  octombrie, 
intentia de a asigura românilor transilvăneni 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



statutul unei "naţiuni libere" şi de a-şi asuma 
conducerea Transilvaniei, ca organ de putere. 
Acesta a delegat pe Alexandru Vaida Vioevod, 
să prezinte parlamentului de la Budapesta po
ziţia partidului, şi a format o delegaţie perma
nentă constituită din "Iuliu Maniu, Ştefan Cicio 
Pop, Vasile Goldiş, Teodor Mihail, Alexandnt 
Vaida Voievod şi Aurel Vlad"15. 

Într-o cuvântare ţinută în atmosfera ten
sionată a parlamentului ungar, la 18 octombrie, 
Al. Vaida Voievod a rostit cuvinte care aveau să 
declanşeze furia deputaţilor maghiari : 
"Naţiunea română aşteaptă şi pretinde, după 
multe suferinţe de veacuri, afirmarea şi valori
zarea drepturilor ei nestrămutate şi inalienabile la 
deplină viaţă naţională"16; tot el este cel care a 
declarat că "popontl român nu recunoaşte guver
nului sau parlamentului maghiar dreptul de a-i 
decide soarta şi locul printre celelalte naţiuni 
libere"17• Aceste declaraţii sunt primele luări de 
poziţie, oficiale, pentru drepturile românilor 
din Transilvania din acea perioadă. 

În acest timp, venind de la Viena de pe 
frontul italian, Iuliu Maniu "găseşte capitala 
imperială prada haosului şi descurajării"18• El va 
hotărî să pună bazele unei armate române, 
găsind nucleul ei în Regimentul 64 din Orăştie, 
cu un efectiv de 5000 de militari, fiind singura 
unitate militară unde, după mărturiile vremii, 
disciplina continua să fie respectată. Acesta, 
deşi nu avea decât gradul de locotenent, se va 
prezenta ministrului de Război, generalul 
Stoger-Steiner, pentru a-1 informa că îşi 
asumase conducerea detaşamentelor de soldaţi 
români din armata austro-ungară, unde se 
aflau cea. 60 de mii de militari români 19. 

În aceeaşi perioadă, la iniţiativa lui Ioan 
Flueraş, s-a constituit la 31 octombrie 1918 
Consiliul Naţional Român la Budapesta. Dar 
numai la câteva zile de la constituire îşi va muta 
sediul la Arad, de unde va redacta un manifest 
în care, după ce va denunţa politica de opri
mare şi deznaţionalizare dusă de guvernul 
ungar, declară: "Naţiunea română din Ungaria 
şi Transilvania ( . . .  ) nu mai voieşte sub nici o 
condiţionare, să trăiască în legătură de stat cu 
naţiunea maghiară, ci este hotărâtă a-şi înfiinţa 
pe teritoriul locuit de români, statul său liber şi 
independent''20. 

Simultan cu lupta dusă de românii transil
văneni r�ntw unirea '?' T?:r?: M�!!!�1 r9!TI�r!H 
basarabt:ni ::;i bucovineni luptau pentru acelaşi 
scop nnhil si sf:î n t .  Sfâr!)itul războiului va 
însemna împ l i n i rea u n u i  vis de veacuri: 
UNIREA TUTUROR ROMÂ N I LO R. 
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Basarabia va fi prima care va da tonul unirii 
tuturor românilor din Europa de Est sub 
acelaşi steag, la 9 aprilie 1918, unire confirmată 
prin decret regal la 23 aprilie 1918. Această 
hotărâre va fi ratificată de "Consiliul regiunii 
basarabene" pe 10 decembrie 191821 . 

După Basarabia va veni rândul Bucovinei şi 
Transilvaniei, foste provincii austro-ungare. 
Bucovina va semna unirea necondiţionată cu 
România la 28 noiembrie. Amintesc aici şi 
declaraţia preşedintelui Congresului bucovi
nean, Iancu Flondor, care se adresează M.S. 
Regelui Ferdinand 1 cu următoarele cuvinte 
"Mândri de a aclama pe majestatea voastră ca 
eliberatorul şi mântuitorul tuturor sufletelor 
noastre, cerem protecţie la umbra sceptntlui 
majestătii voastre. Reînodând fintl ntpt de un 
secol şi jumătate, sperăm să vedem renăscând 
gloria domniei lui Ştefan cel Mare''22. 

Doar la câteva zile, pe 1 decembrie 1918, la 
Alba Iulia, oraş cu o încărcătură istorică 
deosebită, unde Mihai Viteazul la 1600 a fost 
încoronat ca domn al tuturor românilor, 
printr-o adunare de 1228 de delegaţi prezidaţi 
de Gheorghe Pop, din toate judeţele provinciei, 
se voteză unirea cu regatul României. În afara 
clădirii, peste 100.000 de români veniţi din 
întreaga Transilvanie fremătau în "aşteptarea 
unei decizii care li se părea încă a fi un vis mi
nunat". "Unirea românilor - spune academicia
nul român Ioan Lupaş, originar din 
Transilvania - nu este opera unei persoane, a unei 
provincii sau a unei generaţii. Ea este rezultatul 
luptelor susţinute timp de secole de cei mai buni 
fii ai popontlui român . . .  care au îndurat pentnt 
ideile lor închisoarea şi surghiunu/''23. 

Proclamaţia de la 1 Decembrie 1918 consti
tuie împlinirea aspiraţiilor de o viaţă pe care le
au avut românii în momentul în care ei treceau 
pragul adevăratei lor istorii naţionale. Prin 
această proclamaţie românii nu vor încerca o 
răzbunare, dovedind încă o dată, istoriei şi 
lumii întregi, caracterul lor comunitar, con
ciliant. Astfel, Adunarea Generală de la Alba 
Iulia a decretat libertatea naţională şi confe
sională pentru toate naţiunile conlocuitoare şi 
religiile de stat, precum şi libertatea presei şi 
votul obştesc, egal, secret. Această libertate şi 
toleranţă I-au făcut pe americanul Milton G. 
Lehrer să spună despre români că sunt un 
"nooor eminamgnte tnfefinnţ ''24. p nf' .." ,  • • • ••• •-• • •e>i ht'> 'ts ti N � 

Prin ln: numeroşii ardeleni care au l ucrat 
pentru prl�g:il  irea şi realizarea unirii se află şi 
teologul Nicolae Colan, născut în Arad, in 
judel u l  Trei Scaune. El a activat mai întâi în 
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Basarabia, înrolându-se în "armata celor care 
luptau cu condeiul" împreună cu Andrei 
Oţetea, consăteanul său Romulus Cioflec şi 
Onisifor Ghibu, scriind pentru diferite publi
caţii locale cum ar fi Ardealul în Basarabia, 
Sfatul Ţării, unde avea să fie şi redactor. Tot în 
aceeaşi perioadă s-au aflat în Basarabia şi 
învăţătorul Ioan Dima împreună cu preotul Ioan 
Rafiroiu, ambii din judeţul Trei Scaune. 
Prezenţa românilor din arcul carpatic s-a făcut 
simţită în multe părţi în care se făceau eforturi 
ce au permis ulterior unirea Transilvaniei cu 
România. Un exemplu în acest sens îl constituie 
prezenţa lor în Senatul Militar Român Central, 
care a funcţionat la Viena în noiembrie 191825. 

După înfrângerile suferite de armatele aus
troungare din vara lui 1918  şi apropierea 
prăbuşirii totale a imperiului, situatia în judeţul 
Trei Scaune se va degrada. Aflăm astfel că din 
februarie 1918, ziarul "Szekely Nep" din 
Sfântu-Gheorghe, în articolul "Problema 
Secuiască" spune că "populaţia secuiască nu 
numai că se sustrage de la contribuţiile materiale 
pentru susţinerea războiului dar îşi manifestă 
totala neîncredere în politica guvernului ''26. 
Acelaşi ziar, într-un alt articol din 31  iulie 1918, 
ocupându-se de cauzele nemulţumirii popu
laţiei din secuime, conchidea: "secuii au ajuns 
la capătul puterilor''27. 

În toamna anului 1918, situaţia s-a înră
utăţit şi mai mult. La 8 noiembrie, prefectul 
Comitatului Trei Scaune raporta că: "în judeţ 
siguranţa publică a devenit cu totul inexistentă, 
ţărăniia au atacat gospodăriile grofilor, iar pre
torii şi notorii din unele localităţi au fost alun
gaţi ''2S. Documentele recent descoperite în 
dcpozitele Arhivelor Naţionale din Covasna 
dovedesc că în ziua de 8 noiembrie au fost con
stituite primele gărzi naţionale, sub conducerea 
locotenetului Octavian Fulea din Hăghig. 
Localităţile în care apar aceste gărzi naţionale 
sunt: Hăghig, Araci, Arini, Iarăş şi Vâlcele. Tot 
în aceste localităţi s-au constituit, în cadrul 
unor adunări populare, Consiliile naţionale 
comunale, organe reprezentative ale românilor 
din judeţ, sub conducerea cărora se vor consti
tui şi aceste Gărzi naţionale româneşti29. 

- - � ·  .. • ..:. i i i 
Dupii publ icarea, la 20 noiembne, a 

Ape l u l u i  de convocare a Marii Uniri Nationale 

de la  Alba I u l ia, populatia românease<i, orga
niza tă in Consi l i i  naţionale comunale , :;i-a a les 
în cadn1l unor adunări populare, dcsfăsuratc 
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într-o atmosferă de entuziasm, deputaţii ce 
urmau să o reprezinte la Alba Iulia3o. 

În localitatea Vâlcele adunarea populară a 
avut loc la 24 noiembrie, cu participarea a peste 
2.000 de ţărani, care şi-au exprimat deschis 
dorinţa unirii, alegându-şi ca reprezentanţi pe 
Ştefan Caşaş, Gheorghe Bogdănel Caşaş şi 
Alexandru Potcoavă. În fruntea delegaţiei de la 
Araci se afla preotul Aurel Nistor. În numele 
românilor din cercul electoral Sfântu
Gheorghe au fost împuterniciţi a "contribui cu 
votul lor la descinderea asupra sorţii viitoare a 
neamului românesc din Transilvania, Ungaria şi 
Banatul Timişan "  Ioan Modroiu, preot în Vama 
Buzăului, Nicolae Cristea din Sita Buzăului, 
Gheorghe Nistor din Teliu şi Xenofon Comşa 
din Mărcuş3 t. 

Starea de spirirt a românilor din judeţul 
Trei Sacaune este caracterizată de cuvintele 
aflate în finalul documentului unirii din satul 
Ariuşd "Hotărârea noastră, nu numai aceştia 
aici subscrişi, ci toţi locuitorii acestei comune de 
lege românească, suntem lwtărâţi la această 
hotărâre" (este vorba de unirea cu Ţara Mamă 
n.n.)32. La fel se întâmplă şi în Araci, unde 
după cele 148 de semnături se precizează că: 
"întreg popornl român, ce nu a subscris aceastea 
neavând timp, se declara loial cuprinsului de mai 
sus". Situaţia este similară şi la Vâlcele, unde se 
spune că "tot popornl din comună, hotărât a 
declarat această alipire, ce au făcut popornl nos
trn ... "33. Un rol activ I-au avut şi comercianţii 
români din judeţ, care de asemenea au susţin
ut actul unirii. 

Aceste mărturii ţâşnesc parcă din "scrierile 
ce le negau existenţa din totdeauna aici, din 
scrierile ce-i menţionau în trecut doar ca robi . . .  , 
răbufnind din mine le bisericilor noastre şi pagina 
mormintelor noastre, toleraţii de altădată au ros
tit jurământul de unire cu ţara "34. 

Voi încheia citând cuvintele unui mare căr
turar şi mitropolit contemporan, Antonie 
Plămădeaiă: "există momente în istorie când 
insul simte că nu este singur, că el nu este doar el, 
ci că îi poartă în el pe toţi cei dinaintea lui care 
au sperat, au aşteptat, au luptat şi au murit 
înainte de a-şi împlini visul ( . . .  ). Să nu oprim 
lacrima /mc.:urlel �·,� alunece ca o nu1nxâlere pe 
amimireu celor care au îndrăznit, pt· amintirea 
celor care au hotărât, pe amintirea celor multi 
care prm �·ea cun au cladit gândul si fapta wzi1ii ". 
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Abstract 
The Great Unification and The Romanians in Covasna 

In the article thcre are presented in a chronological order the events prior to the ones of the unification of Transylvania 

wirh thc Romania Kingdom on Deccmber 1 st 1 9 1 8. There are also presented episodcs of the entrance of Romania in thc war 
and the meeting with of thc liberat ing tropes by the Romanians in south-castern Transylvania, the naming of Romanian mares 
in the frec territories as well as the rctaliation and the exodus of the Romanians in the arca, first in Romania, then in Russia 
and in other countries that followed after the retreat of the army in September 1 916.  

As in ali  thc Romanian localities in Transylvania and in most of the localities of the Covasna county, within some popu
lar gatherings, there werc formed thc National Communc Councils, representative for the Romanians in the county under 
the leadership of whom there will also be formed Romanian National Guards. There were also chosen the delegations to the 
Grcat Popular Gathering in Alba Iulia on December lst 1 918. 

Romeo Negrea 
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Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele 
două războaie mondiale 

Multiplele probleme generate de situaţia 
dificilă a românilor din sud-estul Transilvaniei, 
zonă numită în mod curent "Secuime", au pre
ocupat pe unii cercetători, intelectuali locali ca 
şi pe unii reprezentanţi ai Bisericilor 
româneşti, singurele instituţii care care au avut 
un interes constant faţă de românii din 
menţionatul teritoriu. Majoritatea românească 
din actualele judeţe Harghita şi Covasna, ca şi 
românii din Mureş (din zonele limitrofe celor 
două judeţe amintite), au fost supuşi dez
naţionalizării în cursul secolului al-XVIII-lea, 
în prima jumătate a celui de-al XIX-lea, şi, cu 
înverşunare în anii dualismului, fapt care le-a 
afectat grav identitatea naţională şi religioasă. 
Din păcate, nici în perioada României reîntre
gite nu s-au produs schimbări esenţiale. 
Iniţiative s-au manifestat pe plan local, cu 
unele rezultate de moment, iar aportul 
autorităţilor a fost episodic şi irelevant, în 
multe cazuri. 

Deşi după anul 1830 se ridică în 
Transilvania o pătură a intelectualităţii laice, 
influenţa clerului nu s-a redus decât relativ, pe 
plan cultural. Şi-a spus cuvântul sinodalitatea, 
care a permis implicarea mirenilor în pro
blemele comunităţilor şi a dat vigoare mani
festărilor confesionale, dar şi a celor politice, 
după constituirea Partidului Naţional Român. 
Este binecunoscut rolul important al 
"Statutului Organic", introdus în timpul păs
toririi lui Andrei Şaguna, pentru credincioşii 
ortodocşi (greco-orientali). Legăturile cu fraţii 
de peste Carpaţi s-au menţinut în pofida vicisi
tudinilor - între altele, ca sprijin în manuale 
şcolare, cărţi bisericeşti şi laice, în unele cazuri 
şi sprijin bănesc pentru şcoli şi pentru bisericile 
din Ardeal. Autorităţile austriece, ca şi cele 
ungare (după 1867), au manifestat nu doar 
temeri, dar, în multe cazuri ostilitate accentu
ată, acuzând tendinţele "daca-romane". 
Avocatii,  preotii, cadrele didactice, a l t i 

repreze n tanţi a i el itelor româneşti, dar şi 
oameni ue rând au fost implicaţi in procese de 
pn:su sau În cele.: pol i t ice - ca cel <kdanşat de 
Pmmmciamemul hlăjenilor din anul H �6R, �:>i, 
mai  m u l l ,  procesul memorandisti lor, care a 
marcat apogeul politici i  de tip pasivist. La 
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sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul celui 
următor, Biserica greco-catolică, cu predilecţie 
(deşi nu exclusiv), avea de făcut faţă presiunilor 
politice şi religioase ale Budapestei, deşi tenta
tive de amputare a autonomiei au cunoscut şi 
românii ortodocsi, ca şi reprezentanţii altor 
naţionalităţi nemaghiare din teritoriul contro
lat de guvernul de la Budapesta (se cunoaşte 
situaţia critică a rutenilor). Presiunile concer
tate au culminat cu crearea "Vicariatului 
Secuimii" şi cu anexarea unor parohii 
româneşti (dar şi a altor naţionalităţi), incluse 
în aşa-numita Episcopie Ortodoxă Maghiară 
de Hajdudorogh. Vaticanul nu a validat 
măsurile autorităţilor ungare, situaţie care a 
trenat până în anii tratatelor de pace de după 
prima conflagraţie mondială, când au fost 
declarate necorespunzătoare şi anulate. Pentru 
românii minoritari din "Secuime", situaţia a 
ajuns foarte critică. 

În analiza istorică şi etno-lingvistică a lor, 
repere importante dă savantul clujean dr. Ioan 
1. Russu în Românii şi secuii, apărută în anul 
1990, autorul urmărind o amplă cercetare de 
tip monografie a aşezărilor şi a populaţiei. 
Preocupări pentru cunoaşterea realităţilor 
zonei au avut cercetători şi ziarişti bucureşteni, 
clujeni, din alte părţi ale ţării - vom reveni 
asupra unor contribuţii ale lor - dar şi ziarişti ai 
unor publicaţii provinciale, precum şi intelectu
ali care trăiau în "Secuime". Aceştia din urmă 
Ioan 1. Russu, cuprindeau activişti culturali, 
intelectuali ai satelor şi organelor administra
tive (prefecţi, preoţi, magistraţi, etc.), ca şi 1. 
Steriopol, Octavian M. Dobrotă, M. Cionca şi 
1. Salanţiu în Odorhei (Harghita), V. Bidu, V. 
Sibianu, I. Rafiroiu, A. Nistor în Trei Scaune 
(Covasna), E. Câmpeanu, 1. Bozdog, T. Popa, 1. 
Olteanu, V. Netea în judeţul Mureş. 
Contribuţiile acestora sunt apreciate de Ion 
Russu ca parţiale, lipsite de metodă şi cu docu
men tare insuficientă. Dar activitatea uezinterc
sată, iuealislă a acestor pionieri ai cunoasterii 
stării rom;in ilor arc si aspecte semn ificative 

rczuitatc dîn explorarea situatiei concret
istorice. Am folosit în acest sens date din 
manuscrisul - cuprinzând fragmente selectate 
din presa d i n  Odorhe i �i unele reflecti i asupra 
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situaţiei comunităţilor româneşti, aparţinând 
profesorului Octavian M. Dobrotă, intitulat 
Strană de strigăt românesc, redactat la 
Timişoara în anul 1976. Octavian Dobrotă a 
activat la Odorhei între anii 1924-1940. 

Fenomenul amplu şi complex al înţelegerii 
pierderilor catastrofale suferite de românii din 
"Secuime" (Dobrotă foloseşte termenul 
"Regiunea Secuizată ", specific anilor interbe
lici) este socotit ca straniu, dacă nu paradoxal 
pentru epoca modernă. După cum menţio
nează Ioan 1. Russu, în anii interbelici s-au pro
dus unele manifestări ale "reromânizării". 
Sensul acestui proiectat proces este cel de 
revendicare şi recuperare a pierderilor de 
populaţie suferite de comunităţile româneşti, 
atât pe plan etno-demografic şi naţional, cât şi 
pe plan politic şi confesional. Octavian 
Dobrotă, care a fost redactor şi director a două 
publicaţii de limba română în Odorhei -
Secuimea şi Glas Românesc în Regiunea 
Secuizată, în nr. 184/10 aprilie 1936 al ultimei 
publicaţii se referă la conţinutul "reromâ
nizării". El spune: " . . .  nu vrem să românizăm 
nici un ungur, cerem însă reromânizarea secuiza
ţilor", deci readucerea la "matcă" a românilor 
care "şi-au pierdut graiul strămoşesc şi astăzi 
declară în limbă străină (maghiară) că sunt 
români". Deşi nobile ca intenţii şi corespun
zând unui justificat interes (şi, câteodată şi 
entuziasm colectiv), "restituirea", începută 
sporadic de autorităţile române, prin ''Astra", 
biserici, şcoli, presă, conferinţe, etc, nu a avut 
rezultate durabile. 

O "radiografie" succintă, dar pertinentă a 
stării de lucruri (climatului) socio-politic al 
României anilor '30-'40, o face o dinamică per
sonalitate, cunoscutul om de cultură şi militant 
naţional Onisifor Ghibu. El arată! că preocu
părilor de ani de zile a "unei mâini de patrioţi" 
în problema românilor secuizaţi, "nobila agi
taţie", ce a solicitat guvernelor "reparaţiuni", nu 
i se răspunde (sau i se răspunde parţial, cu 
măsuri "care nu ating esenţialul"). Se aplică 
"metoda cârpelii" folosită în toate problemele 
nationale. Răspundere au şi român i i  d i n  
"Secuime", deoarece n u  a u  ajuns "să stie exact 
ce vor şi ce le trebuie şi să vorbească efectiv ", cii ci 
"se' rc'stdlng la do;'inre $·i cereri '", nu !şi strâng rân
durile, nu îsi fac "un program setios " şi "nu-şi 
aduc ci înş4i jcrtfClc " (materiale, necesare unei 
asemenea iniţiative). 

Caracterul partial şi contradictoriu al unor 
asemenea proiecte este remarcat de N. Iorga, 
Popa-Lisscanu (Ducurcşli), Sabin Oprcanu, 1 .  
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Matei şi Atanasie Motogna (Cluj ), ca şi de 
reprezentanţi ai administraţiei locaJe2. Lipsa 
fondurilor necesare, dar şi de cadre-preoţi şi 
învăţători români, multe "întânieri condam
nabile " ale autorităţilor române, menţinerea în 
posturi a unor funcţionari maghiari - care nu 
sunt loiali ţării (nu au semnat declaraţiile de 
fidelitate cerute la începutul anilor '20 n.n.), 
dar şi prea multe schimbări de cadre au 
menţinut acest climat. Dacă memoriul 
românilor din Odorhei a găsit simpatie 
(înţelegere) din partea guvernului Tatărescu, 
liberalii căzură de la putere şi - arată praf. 
secundar Ioan Banu din Odorhei, nu se întâm
plă nimic pozitiv, deoarece " . . .  democraţia 
românească e o pepinieră de demagogi, iar o 
caracteristică a ei este liche/ismul". Formale, pur 
declarative au fost şi "luările de poziţie " ale 
ministrului liberal dr. C. Angelescu, respectiv 
ale ministrului Al. Lapedatu, secretarului de 
stat Cancicov, însă şi politicienii locali care-i 
reprezentau în parlamentul României, avocaţii 
M. Constantinescu (Odorhei) şi dr. A Baciu 
din Targu Mureş s-au limitat la a face unele 
informări despre minoritatea română, înstrăi
naţi, nu interpelări, cum au promis iniţial. 

În noiembrie 1934, în contextul ţinerii con
gresului naţional al ''Astrei" la Tg. Mureş, sub 
preşedinţia profesorului universitar Iuliu 
Moldovan, profesorul Ioan Chinezu aprecia 
faptul că menţinerea tradiţiei de întrunire a 
"acestui organism cu profundă vitalitate 
româneasca " în Targu-Mureş este simbolică. Se 
justifică prin ridicarea celor două catedrale 
româneşti în acest oraş, a dezvoltării şcolilor cu 
limba de predare română şi a începerii activi
tăţilor de publicistică, însă este tragică situaţia 
la "marginea Secuimii", unde continuă dez
naţionalizarea, atât pe Valea Nirajului, dar şi în 
satele cu populaţie mixtă, unde se manifestă 
"negrija vinovată" a românilor (în primul rând a 
slujitorilor cultelor româneşti şi a oamenilor 
şcolii)3. Acelaşi Ioan Banu, în revista Ţara noas
tră (Cluj, nr. 160/9 mai 1935) îşi exprima deza
cordul în chestiunea încadrării de funcţionari şi 
învăţăturii necunoscători ai limbii române în 
institllţii b\lgetare - "una din racilele demo
o·aţiei românesti", iar demagogia "a triFializat 
credinţele neamului . . . .  si si-a bătut joc de pro
blemele vitale ale rumcinismului .yi a jmz!{lat cu 
toate formulele care i-au putut mări numă1ul 
voturilor", deci ''popularitatea câştigată pe căi 
inwrale ". Id�.:�.:a (prin�.:ipa l;l n.n.), a "autorităţii 
statului a fost batjocorită .�i prej(icutli in mmjă de 
tarabă, dt� demagogii români şi de cei maghiari ·''. 
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Cei din urmă "trăiesc şi azi intens unnele psi
hologiei clasei conducătoare a statului de ieri", 
cultivând idei revizioniste. Dar au introdus şi 
pseudoteoria "autonomiei culturale secuieşti", 
deşi în România interbelică au avut mai multe 
publicaţii, instituţii de cultură, şcoli şi biserici 
subvenţionate de stat. Este încă un "motiv de 
propagandă electorală sau politică şovinistă "; în 
plus, nu se poate credita teza existenţei unui 
"bloc secuiesc compact", secuii fiind răspândiţi 
si în zona Capitalei, Galatiului, etc. 
Concluziona că acestea reprezintă "un tntc de 
propagandă antiromânească "4. 

Starea de lucruri din "Secuime", prezentată 
de deputatul M. Constantinescu în Parlament 
(13 aprilie 1935), expusă şi în ziarul 
bucureştean Universul, arată "nepăsarea guver
nelor perindate la câmza statului" - în intervalul 
a 50 de ani, din care însă 15-16 ani de regim 
românesc, şi rezultatul a fost deznaţionalizarea 
românilor din peste 200 de comune cu popu
laţie românească. Motivul că "greutăţile finan
ciare ar scuza omisiunile de înalt ordin de stat" 
este socotit "profund dăunător şi mai con
damnabil aici, decât oriunde". Se constată că în 
Odorhei este "protopop şi preot român fără bise
rică" (în reşedinţa de judeţ !), multe comune 
fără biserică românească, mulţi locuitori (care) 
n-au păstrat vechile nume româneşti, dar n
au putut (desigur-n.n.) să-şi păstreze nici 
cugetarea şi "limba românească", ia 16 ani de 
la Marea Unires. 

Un fruntaş român din zonă, învăţătorul 
Traian Moldovan, propunea, în anul 1936, 
autorităţilor luarea unor măsuri ca: 1) îmbună
tăţirea materială a reveniţilor (înstrăinaţilor, 
mai corect, fostii înstrăinaţi de neam); 2) întâ
ietate a lor în viaţa industrială şi comercială; 3) 
întâietate la drepturile politice (posturi de pri
mari, consilieri); 4) ridicarea de biserici şi adu
cerea de preoţi români (cu retribuire ome
nească); 5) înfiinţarea şcolilor de stat, unde nu 
există; 6) unde e un singur învăţător, să fie 
român, iar unde sunt mai multe posturi să se 
aplice (legile şcolare în vigoare-n.n.); 7) sanc
ţionarea preoţilor minoritari, care propagă 
şovinismul de la amvon; 8) respectarea sărbă
torilor naţionale şi a repausului duminical; 9) 
compensarea celor care lucrează în interesul 
statului, indiferent de originea etnică6, măsuri 
preconizate ca măsuri reparatorii fată de regle
mentările austru-ungarc. 

Marele istoric şi om politic N. Iorga, în legă 

tură cu "reromlJnizarea " î::;i prezin tă punctul de 
v�cl�re, în l egM11r.ă c11 procesul de recuperare a 
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identităţii cultural-naţionale şi confesionale ale 
oamenilor înstrăina ţi. Însă remarcă clar că . . .  
"din nenorocire" . . . se pare ca problema e încă 
aceea a împiedicării unei reromânizări. "Unul 
dintre mijloacele de acţiune preconizate este, cu 
«necesitate», concentrarea celor mai buni 
reprezentanţi ai corpului didactic". Cu deplină 
justificare afirma că biserica " . . .  trebuie să fie 
punctul de unde să plece un contramisionarism 
convins până la fanatism (devotament pentru 
cauza naţională-n.n.), luptător până la jertfă", 
fără ca reprezentanţii cultelor să se limiteze 
doar la susţinerea "anumitor slujbe la tipic . . . .  
adeseori fără nici o căldură şi fără nici un talent", 
iar ca misionari naţionali "să ducă un cuvânt de 
înviere din casă în casă". Însă, între cele două 
biserici româneşti " . . .  e neapărat nevoie să se 
încheie un amzistiţiu fără temzen. Cine nu e dis
pus să accepte aceasta îşi trădează neamul. Să se 
ia exemplu de la minorităţi, care lucrează solidar, 
peste deosebiri de confesiune''7. N. Iorga pro
pune ca instrument de actiune (indiferent de 
costurile băneşti) şi un ziar, o revistă de 
gospodărie, o bibliotecă populară (se 
recunoaşte stilul de acţiune culturală promovat 
de asociaţia "Astra"). 

Sărbătorile româneşti trebuie să adune pe 
toţi aceia care "întâlnindu-se sub influenţa atot
puternică a conştiinţei vii, ar căpăta mult mai 
uşor decât în izolarea de acasă, convingerea că 
fac parte din poporul pe care I-au uitat". Şi 
aceasta reprezintă o realitate, aşa cum se poate 
constata dintr-un text cules de Octavian 
Dobrotă şi prezentat în fragmentul intitulat 
"Cu craii la Secui", publicat în Glas Românesc 
în Regiunea secuizată, nr. 188!1935, cuprinzând 
o parte din teatrul de Crăciun, pus "în scenă"  
de  doi fraţi, ciobani români. Textul este defor
mat, maghiarizat, dar în mulţi termeni se 
recunoaşte originea românească şi era consem
nat în manuscrisul bătrânului satului care 
instruia în fiecare an copiii care se pregătesc 
pentru colinde. 

În judeţul Odorhei, ca şi în celelalte cu 
populaţie preponderent maghiară, sărbătorile 
Sfintelor Paşti, luarea pâinii de către învăţători, 
şefi de posturi şi jandarmi, brigadieri silvici, 
agenţi sanitari, etc., răsfiraţi în singurătate sau 
în grupuri de 2-3 este chinuioare . . . . "În lipsă de 
biserici şi preoţi nu pot participa la acest mare 
paznic bisericesc". Posturile de jandarmi îşi 
primesc, prin curicri, a doua zi de Paşti sim
bolurile sărbătorii, se irnpărtăscsc si dascălii 
izolati .  Unul din credincio�i, in treba t cum ::;i-a 
petrecut sărhătorile a răspuns "ca w1 mucenic, 
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care ţine dârz la credinţă: până la mine n-a ajuns 
pâinea Paşti/ar, eu mi-am aprins o lumânare şi 
am spus o rugăciune''ll. 

Onisifor Ghibu, în articolul "Unum necesa
rium " arată că românismul nu este numai 
pământ şi grai, ci mai mult şi mai întâi suflet, 
credinţa în idei superioare şi în idealuri, comu
tate în unitate sufletească desăvârşită. "Cheagul 
cel mai puternic al unităţii sufleteşti îl dă reli
gia . . .  , dar noi suntem liniştiti de el (aluzie la 
dezbinările dintre cele două confesiuni 
româneşti care slăbesc acţiunile naţionale)". 
Pentru românizare, "primul punct în program 
este refacerea legii româneşti, pentru toţi fiii 
neamului românesc''9. 

Un anumit rol I-au avut protopopiatele, 
cele ortodoxe funcţionând cu întreruperi. 
Activitatea protopopiatelor Odorhei şi Trei 
Scaune este evocată de praf. univ. dr. Ioan 
Matei din Cluj, pentru secolul al XVIII-lea, 
când constată existenţa a 56 de biserici cu 21 15 
familii (secvenţă publicată în Grai Românesc 
din Regiunea Secuizată, nr. 184/1936). 
Dependenţa parohiilor de protopopiatele 
vecine nu este folositoare, aşa cum s-a dovedit 
în unele cazuri şi mutarea sediilor lor, fără un 
sprijin material consistent. O asemenea încer
care este menţionată într-o scrisoare a pro
topopului de Sighişoara, Zaharia Boiu, perso
nalitate clericală, militant naţional, dar şi pe 
tărâm şcolar în Transilvania secolului al XIX
lea, adresată preotului Atanasie Oniţiu din 
Porumbenii Mari. Acesta ceruse protopopului 
aprobare pentru a face "vestirile " pentru o căsă
torie şi-i expedia 2 florini taxa, menţionând că 
pe al treilea 1-a reţinut în "fondul scolastic". Pe 
rezoluţia expediată (în 20 iulie 1871), Zaharia 
Boiu îl îndemna să se aboneze la Telegraful 
Român, pentru că se propusese înfiinţarea unui 
protopopiat al Odorheiului, cuprinzând (ipote
tic) şi o parte a parohiilor limitrofe Sighişoarei, 
însă reşedinţa urma să fie la Bodogaia sau la 
Cristur. Dar protopopiatul nu se formă. 
Lipsea şi în anul 1935, însă sub regim politic 
românesc! Însă în anul 1871 s-a procedat la 
"hoţie de suflete"' (praf. Serban Cornilă), cu 
sprijinul oficialităţilor, iar în anii '30 se mani
festă l ipsa de preocupare a insituţiilor admi
nistrative, iar numărul credincioşilor scădea 
masiv datorită asimilărilor de diverse naturi1 11• 

Pentru suslinen::a bisericilor, apărt:au 
puncte distincte în memoriul-raport al intelec
tualilor români din Odorhei, înaintat ministm
lui C. Angelescu şi apoi prezentat la  6 aprilie 
1 IJ35 de către deputatul M. Constanti nescu în 

1 76 

Camera Deputaţilor. Se solicita ajutorul statu
lui pentru preoţii şi învăţătorii români, ajutor 
promis nu doar de acest ministru dar şi de soci
ologul profesor Dimitrie Gusti. Pe plan local 
şi-a început activitatea dr. Macedon Cionca, 
primpretor al plasei Ocland, care a deschis 
două capele la Ocland şi Mărtiniş, cu concursul 
unor oameni de suflet, însă a adus şi un preot 
stabil în comuna Crăciunel. Interes în acest 
sens arată şi primpretorul I. Maftei din 
Odorhei. În anul 1934, biserici româneşti 
funcţionau în comunele Feleag, Săcel, Vidacut, 
Sângeorgiu de Pădure. Lipsite de preoţi, s-au 
închis bisericile din Bodogaia, Vârghiş, Aldea, 
Mărtiniş, Crăciunel, Cioc, Petecu, Eliseni, 
Jimbor, Băţanii Mici, Recaşul de Sus, 
Călugăreni şi Doboşeni. Reinvierea acestor 
izvoare de credinţă nu se putea lipsi de ajutorul 
material al statului, căci situaţia materială a 
secuizaţilor era sau precară sau foarte precară 
şi erau vizaţi ca atare. Preoţii, la rândul lor, 
având menirea să redeştepte şi să refacă "turma 
răsfirată ", e necesar să fie retribuiţi de stat, 
pentru a le asigura o existenţă demnă şi să se 
poată face faţă concurenţei preoţilor minori
tari. Se propunea ca timp de 10 ani să se 
primească salariu majorat de la stat, pentru a 
avea independenţă materială şi implicit să aibă 
şi autoritate morală pentru a-şi realiza misi
unea. Judeţul Odorhei avea nevoie în anii 
1934-1935 de preoţi ortodocşi în comunele 
Bodogaia, Jimbor, Băţanii Mici, 1ălişoara, 
Doboşeni, Petecu, iar de preoţi greco-catolici 
în parohiile Aldea, Mărtiniş, Satul Mare, 
Ocland, Eliseni, Cioc. Aceste comune erau 
reşedinţe ale preoţilor şi centre spre care gravi
tau comune-fiiii, cu terenuri cultivabile, expro
priate pe seama bisericilor, terenuri ce pot 
aduce venituri preotului-paroh, chiar dacă sunt 
puţin productive. 

O altă categorie de parohii, care se cer a fi 
sprijinite necondiţionat, sunt parohiile foarte 
sărace, cazul Feleagului, Săcelului, Vidacu
tului, cu populaţie curat românească. Preoţii 
îndeplineau concomitent şi oficiul de învăţă
tori, fără de care existenţa lor nu este posibilă. 
O situaţie similară se întâlneşte şi la 
Sângcorgiul de Pădure, localitate ai căror paro

hieni erau (şi sunt) in parte maghiarizati. La 
I .G. Duca (Cristur), preotul ortodox era şi pro
fcsOI la Scoala No1mală. Românii dt: aid au 
rezistat mai hine, fiind în contact cu zone com
pacte româneşti. În comuna Pommbenii Mari 
era nevoie de preot ortodox numai pe acest ofi
ciu. deoarece preotul e şi director la şcoala pri-
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mară şi subrevizor de control, deci era ocupat 
excesiv. Preoţi greco-catolici funcţionau în 
comunele Crăciunel dar şi la Cristur. Dar 
numai la Mereşti situaţia materială era mai 
răsărită. O situaţie critică o aveau şi comunele 
cu populaţie românească - Bodogaia, Eliseni, 
etc., care ţineau de parohii-sedii. 

Odorheiul era singurul judeţ al ţării fără 
protopopiat independent ortodox, o parte a 
parohiilor ţinea de Sighişoara, alta de Targu
Mureş, alta de Sfântu Gheorghe. În oraşul 
Odorhei, ortodocşii aveau un preot iar uniţii un 
protopop. Dar ambele comunităţi româneşti 
şi-au pierdut capitalurile, strânse cu mari 
greutăţi, pentru construirea bisericilor, prin 
falimentul băncii "Cetatea"' ' · 

La Cristur, înainte de 19 18, populaţia 
românească era destul de numeroasă şi 
întreţinea o biserică ortodoxă şi una unită. 
Pierzându-şi credincioşii, bisericile au intrat în 
paragină: una se mută Ia Bodogaia, mai târziu 
părăsită şi ea, iar cea din Cristur se distruge. 
Prin anul 1924, românii din Cristur, fără deose
bire de confesiune, au clădit o capelă în clădi
rea şcolii primare, unde oficiau ambii preoţi. 
Venind un nou preot ortodox, a interzis uni
aţilor să folosească capela şi ei au făcut apel la 
biserica romana-catolică (maghiară), unde din 
când în când se slujea româneşte. Aici au fost 
duşi şi elevii uniţi de la Şcoala Normală, la 
intervenţia preotului 1. Salanţiu, director al 
şcolii, fapt care a stârnit suspiciunit2. 

Lipsa preoţilor, alături de slaba preocupare 
a autorităţilor, din nefericire, în majoritatea 
anilor, în chestiunea "românizării", a adus şi Ia 
soluţia folosirii preoţilor misionari l3. În anul 
1936 s-au sfinţit biserici la Aldea şi Mărtiniş. 
Situaţia de ansamblu era însă descurajatoare, 
chiar dramatică, cazul părintelui 1. Papuc din 
Oargheş, a cărui soţie, murind la vârsta de 95 
de ani, era maghiarizată, la fel şi copiii. Acelaşi 
lucru se întâmplă cu preoţii Bucşa din Augustin 
(ultimul murea în anul 1928).Erau "roşi de 
mizerie", cu pensii infime. S-au pierdut preoţi şi 
credincioşi datorită neimplicării autorităţilor, 
aşa că greutăţile vieţii, vârsta înaintată şi 
neputinţa legată de ea au văduvit comunităţile 
de preoţi - cazul preotului din Vlăhiţa, care, 
fiind în imposibilitate de deplasare a "cedat" 
credincioşii preotului maghiar romano-catolic. 
Au fost, desigur, şi cazuri de rezistenţă demnă -
cazul cpitropului Gh. Neda din Racoşul de Sus. 
Era păstor al comunei şi când pădurea eomu
nală a luat foc, a fost învinuit el, ca ctnk român 
�i ortodox. A fost chemat în judecată la Ocland 
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sub învinuirea că este autor al incendiului şi, în 
final, condamnat la o amendă de 1 200 de 
coroane. Ca soluţie "alternativă", un avocat 
maghiar i-a propus trecerea la religia unitari
ană, pentru a evita pierderea brumei de bunuri 
pe care le deţinea. Nu a acceptat acest lucru, 
contrar convingerilor sale, i s-a scos casa la lic
itaţie şi a rămas pe drumuri t4. 

În anul 1936, în judeţul Odorhei erau în 
construcţie 13 biserici: ortodoxă şi greco
catolică la Odorhei, ortodoxe la Cristur şi 
Oargheş, greco-catolică la Ocland, ortodoxă la 
Racoşul de Sus şi Biborţeni, Herculian, Praid, 
iar greco-catolice la Crăciunel şi Eliseni. 
Biserici vechi, în anul 1938 erau în judeţul 
Odorhci la: Porumbenii Mari, Bodogaia, 
Sângeorgiul de Pădure (ortodoxe, la ultima era 
preot senatorul Muica), iar greco-catolice la 
Bodogaia (în ruină), Cioc, Crăciunel, Bezidul 
Nou, Aldea, Mereşti. Biserici noi, sfinţite, erau 
în localităţile: Racoşul de Sus, Oargheş, 
Biborţeni, Herculian (ortodoxe), iar greco
catolice în Odorhei, Mărtiniş, Aldea, 
Crăciunel, Ocland şi Eliseni (9 din cele 10 erau 
în plasa primpretorului dr. Macedon Cionca). 
Biserici în construcţie (nesfinţite) erau în 
Odorhei, Cristur, Sângeorgiul de Pădure, 
Praid, Petca, Doboşeni, toate ortodoxe, în timp 
ce preoţi fără biserici erau în Vlăhiţa, Corund, 
Mugeni, toţi ortodocşit 5. 

I .P.S.  Sa Mitropolitul Ardealului, dr. 
Nicolae Bălan, cu ocazia sfinţirii bisericilor din 
Oargeş, Racoşul de Sus şi Herculian (7-8 
noiembrie 1937), a împărtăşit câteva din gân
durile sale, la solicitarea directorului şi redac
torului Glasului Românesc din Regiunea 
Secuizată, Octavian M. Drobotă. Îşi arată opti
mismul în ce priveşte tendinţele de evoluţie 
spre mai bine, căci cunoştea situaţia datorită 
vizitelor canonice (patru la număr, începute în 
anul 1922). Primele protopopiate au fost înfiin
ţate după primul război mondial la Sf. 
Gheorghe şi Targu-Secuiesc. De asemenea, un 
număr de tineri preoţi au fost plătiţi din sumele 
provenite din bugetul public. Aprecia eforturile 
unor entuziaşti şi sprijinitori dezinteresaţi ai 
cauzei naţionale ca Octavian Dobrotă, propa
gandişti de suflet ai românismului, a căror 
activitate era evidenţiată şi de consilierul mit
ropolitan Traian Scorobet de Ia Sibiu t6. 

Înaltul prelat sibian, dr. N. Bălan, în 
cuvântarea de deschidere a adunări i eparhiale 
din 1 6  aprilie 1 939, remarca retrospectiv, că în 
decursul a două decenii s-au intreprins "măsuri 
de rcaprindere a sufletului narional la romfJnii 
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secuizaţi". Dacă în judeţul Odorhei în secolul al 
XVI H-lea erau 35% credincioşi de lege 
românească, în anul 1844 erau cam 25% şi prin 
anii 1 936-1937 cam 3-4% (după dr. Sabin 
Opreanu). Dacă chestiunea reînfiinţării proto
popiatelor este legată de memoriul menţionat 
din 6 aprilie 1935, problema a fost ridicată în 
forul legislativ în anul 1937 de parlamentarii 
judeţului Odorhei, dr. Augustin Pordea, 
preşedinte al organizaţiei P.N.L., respectiv 
părintele Teodor Muica din Sângeorgiul de 
Pădure, senator liberal. Mitropolitul Nicolae 
Bălan, încă după prima vizitaţie canonică a luat 
"măsuri de întărire a punctelor de iradiere a 
luminii româneşti ortodoxe". Protopopiatul exis
tent iniţial la Breţcu a fost scindat în două, unul 
luându-şi reşedinţa la Sfântu Gheorghe. Dată 
fiind importanţa publică a chestiunii, s-a 
recunoscut în final importanţa care trebuie 
acordată instituţiilor biserici i l 7. 

În anii 1936-1 937 autorităţile şi-au sporit 
contribuţia în această direcţie, căci până atunci 
s-au zbătut un număr de idealişti izolaţi şi 
nesusţinuţi. În toamna anului 1 936, la 
Ministerul de Interne, sub preşedenţia lui D.  
luca avea loc_ o conferinţă a prefecţilor din 
"Secuime" şi a organelor şcolare de control, 
vizând intensificarea propagandei culturale 
între românii înstrăinaţi. Se continuau iniţia
tivele din perioada ministrului C. Angelescu, 
care a stabilit că liceele şi şcolile normale din 
ţară să patroneze câte un sat secuizat, ducân
du-i iniţial câte un clopot, troiţă, cărţi şi odăjdii 
de slujbă, pentru înfiriparea vechilor altare. Se 
intensifică campania pentru construirea şco
lilor de stat, care să contracareze influenţele 
şovine cultivate în şcolile confesionale 
minoritare, tineri învăţători fiind repartizati în 
localităţile cu probleme mai mari. Biserica şi-a 
sporit elanul propovăduirii, creşte numărul 
acestor solide cetăţi (0. Dobrotă), care erau 
bisericile. Însă racilele politicianiste de culise 
ca şi în administraţia centrală şi locală, dar, din 
nefericire chiar şi în şcoală şi chiar în rândul 
slujitorilor cultelor, se resimţeau. 

Modalităţile de asanare prevăzute 
urmăreau " . . .  a protegui tot ce este bun şi cinstit 
(inclush• în politică), trebuind ajutaţi toţi, inclu
siv cetătenii români de altă etnie decât majori

tarii. . .  (care) cred în indreptii(irca şi trăinicia 
dreptului istoric românesc. Nu se poate acceptu 
ideologia politicianistă ( ciemagogici'i - u.u.) ", 

nici principiul "mai loialului maghiar" (loial în 
interes material , de funcţie, etc. - n.n.) - aici e 
vorba de un eufemism utilizat de demagogii 
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timpului, indiferent de limba vorbită, care 
aşteptau manifestarea unor atitudini care să 
corespundă toleranţei şi democraţiei autentice. 
Preţul bunei înţelegeri este dezvoltarea culturii 
naţionale a tuturora, căci intrecerea în acest 
sens nu poate fi decât benefică. Soluţia este 
debarasarea de josnica politică, manifestări 
demne, de ţinută, pentru a fi constructori, pe 
plan naţional, conform vocaţiei neamului nos
tru în răsăritul Europeits. 

În anii interbelici, mitropolitul Ardealului, 
respectiv al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi 
Sibiu, a fost mitropolitul Nicolae Bălan ( 1920-
1955), figură reprezentativă a ortodoxiei 
româneşti, unul din marii luptători pentru 
realizarea unităţii noastre statale. A depus stră
danii neobosite pentru acceptarea "Statului 
Organic" în "Legea" şi "Statutul de organizare 
a Bisericii Ortodoxe Române" din anul 1925. A 
arătat preocupări constante în consolidarea 
instituţiei bisericeşti şi a aducerii aportului la 
statuarea României Întregite, prin clasicele dis
cursuri rostite în Senatul ţării la 12 martie 1923, 
la discutarea noii Constituţii, la discutarea 
Legii cultelor în anul 1924 sau la ratificarea 
Concordatului, în mai 1929. În spiritul 
"Statutului Organic" introdus în Legea de 
organizare a Bisericii Ortodoxe Române, mili
ta pentru autonomia internă ecleziastică, 
ridicându-şi glasul contra partidelor politice, 
care voiau să pună ortodoxismul în situaţia de 
inferioritate faţă de celelalte culte, şi a apărat 
cu consecvenţă sinodalitatea, contra tendinţei 
unor teologi din vechea Românie de a promo
va un absolutism ierarhic. 

Opera sa nemuritoare a fost culturală, de 
tipografie şi editare. La vechile publicaţii teo
logice s-au adăugat foi religioase pentru popor 
şi câteva colecţii de lucrări teologice. Numai 
pentru nevoile Institutului teologic din Sibiu, în 
timpul său ridicat la rang de Academie, s-au 
tipărit aproximativ 200 de lucrări în toate 
ramurile teologiei şi a trimis mulţi tineri, 
viitoare personalităţi, la studii în ţară şi în străi
nătate. A purtat o grijă statornică Şcolii nor
male ''Andrei Şaguna" din Braşov şi "Avram 
Iancu" din Brad. 

O grijă deosebită a arăt<�t-o preotimii din 
Arhiepiscopie. Încă din martie 1 9 1 9  a avut un 

n1vfmt hotărâtor la  înfiintarea "A"ocinţiei 
Andrei Şaguua" a clerului el i n  Mitrupol i a  
1\rd e a l u l u i ,  c a rr. se. intrunea i n  co ngrcse 
anuale. S-a preocupat de salarizarea clerului, 
cil ntărcţilor bisericesti, de cu prindl:rca pre
oţilor în Casa de pt:usii a Statu lu i , intervenind 
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Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele două . .  

în Senat. A stăruit pentru înzestrarea centrelor 
cparhiale şi a parohiilor cu pământ arabil şi 
pădure de Ia stat, pentru asigurarea existenţei 
materiale a clerului. Pe lângă activitatea pas
torală, a desfăşurat acţiuni social-umanitare şi 
a întreţinut din fondurile mitropolitane orfanii 
- inclusiv fiii de preoţi, care erau instruiţi Ia 
diferite şcoli din Sibiu l9. În şedinţa Consiliului 
de Coroană din 29-30 august 1940 a fost între 
cei 10 membri care au votat contra "arbitraju
lui" (dictatului de fapt) de la Viena. 

Situaţia bisericilor maghiare din România 
interbelică o urmărim după aprecierile unui 
publicist englez al vremii, C.A. McCartney, ale 
cărui publicaţii au fost analizate de un cercetă
tor mureşean, dr. Virgil Pană2o. Personalitate 
cu reputaţie incontestabilă în literatura 
minorităţilor etnice ale Europei de după 
primul război mondial, publicistul englez a fost 
unul dintre cei mai activi susţinători ai mişcării 
revizioniste maghiare. Dar recunoaşte că statul 
român s-a arătat generos fată de functionarii 
unguri pe care i-a moştenit în noile provincii, 
iar folosirea limbilor minorităţilor nu a fost 
niciodată împiedicată în relaţiile dintre parti
culari. Bisericile minoritare sunt mai bogate ca 
cele româneşti. Cifrele bugetului - sublinierea 
noastră - arată că în anii de dinainte de 1937 
(căci cartea sa - "Hungary and their Succesors" 
era publicată în aceşti ani Ia Londra), Biserica 
Ortodoxă a primit subvenţii mai mici pe cap de 
locuitor decât bisericile minoritare. Statul 
român a admis de bună voie sistemul şcolilor 
confesionale şi le-a acordat libertăţi relativ 
numeroase. În privinţa instrucţiunii publice, 
minimul impus de limbă română este mult mai 
rezonabil şi inferior faţă de ceea ce prevedea 
Legea Appony în anul 1907. McCartney este 
obligat să recunoască că tineretul german nu 
avea nici o simpatie faţă de atitudinea cultivată 
de liderii maghiari de opinie fiindcă spuneau 
"noi nu avem nimic de câştiga/ dacă redevenim 
unguri (cetăţeni)" iar despre compatriotii lor 
spuneau că "germanii din Ungaria sunt mai 
nenorociţi ca noi". 

După dictatul de la Viena urmă cortegiul de 
măsuri oprimatoare al autorităţilor horthyste. 
O bună parte a populaţiei a fost obligată să se 
refugieze, se schimbă artificial structura etnică 
a Transilvaniei de Nord, premilitarii români 
erau maltrataţi, românii erau maltrataţi, adulţii 
deportaţi în lagăre de m unl·ă - l:a evreii con
cen l raţi initial în ghetouri. Învăţământul româ
nesc în Lcri!oriilc ocupate a l'nst dezintegrat, 
supus administraţiei m i l ita re dar şi civil e  
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ungare. În urma arbitrajului, trei episcopi 
greco-catolici şi 927 de parohii (cu 1 .200.000 
suflete) au trecut Ia Ungaria, guvernul ungar 
refuză recunoaşterea oficială a episcopatelor 
ortodoxe şi greco-catolice, înfiinţate după anul 
1918. Ele nu au primit subvenţii din partea sta
tului, ci sume mai mici ca Bisericile recunos
cute. Averile lor erau mereu în pericol de a fi 
confiscate, şi, în plus, au suferit deposedări, 
mai ales de terenurile care le-au fost atribuite 
prin reforma din 1921. 

Gama manifestărilor antiromâneşti mergea 
de la neîncredere până la aversiunea violentă. 
În octombrie 1942, la Cluj, în urma manifes
taţiilor naţionalist-şovine s-au spart geamurile 
celor două episcopii româneşti. Au urmat dis
trugeri, devastări şi profanări de biserici de 
către etnici maghiari. Preoţii au fost obiectul 
batjocurii publice, fără ca autorităţile să inter
vină decât formal sau deloc. Dintre cele 442 de 
parohii ortodoxe din Transilvania de nord 
(august 1940), nu se mai găsesc azi nici jumă
tate. Pe lângă arestări şi expulzări, imigrarea în 
România a unui număr de credincioşi şi preoţi, 
un număr de parohii au fost suprimate de 
autorităţi pe motiv că sunt creaţii oportuniste 
ale guvernelor româneşti. Libertatea de 
conştiinţă a credincioşilor ortodocşi a fost 
deseori amintită de autorităţile de ocupatie 
pentru a trece la confesiunile reformate, 
respectiv Ia romana-catolicism. Adeseori, de 
schimbarea confesiunii depindea acordarea 1 
menţinerea serviciilor de stat, acordarea de 
pensii, scutirea de serviciul militar, etc. Biserica 
greco-catolică a avut un avantaj relativ, o oare
care tolerare, însă preoţii erau supuşi, ca şi cei 
ortodocşi persecuţiilor politice, confiscărilor şi 
exproprierilor de bunuri. Şovinii secui şi 
unguri, sub protectia autorităţilor, au dărâmat 
18 biserici româneşti din judeţele Odorhei, 
Ciuc şi Trei Scaune, Mureş, în localităţile Bistra 
şi Pănet. Toate cele 30 de lăcaşuri de cult noi 
(în valoare de 33.986.994), construite de 
Mitropoliile de Sibiu şi Blaj în judeţele Arcului 
Carpatic - la care se mai pot adăuga 14, a căror 
valoare nu a fost evaluată, au fost devastate, 
pângărite şi dărâmate. Din eparhia Sibiului au 
fost izgoniti 27 de preoţi, din cea a Clujului 13, 
din a Oradiei 20, din a Maramureşului 34, pre
oţii find alungaţi şi maltrataţi. Din anul 194 1  
când a fost instalat oficial ca şef al aşa-numitei 
Hisc.:rici ortodoxe maghiare, M ihail l'opoff, 
cleric ţarist caterisit, vreo 2H de parohii 
romftnesti au fost răpite şi recupera l e  u l l c rior, 
prin intervenţia înaltilor ierarhi rmnftni .  
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Au fost deposedaţi 13 preoţi în judeţul 
Mureş, 10 în Trei Scaune, şi-au pierdut sediile
parohiile române din 45 de comune din Mureş 
şi Turda, 2 în judeţul Odorhei, 15 în Trei 
Scaune, etc. Li s-au redus salariile, au fost per
secutati credinciosii, s-au maghiarizat (din 
nou! ), nume de persoane şi localităţi. În urma 
unei ordonanţe maghiare din primăvara anului 
1942 se declara "războiul crucilor", inscripţiile 
româneşti, inclusiv de pe troiţe, fiind maghia
rizate. Primarul din Bicsad a ras cu un ciocan şi 
o daltă pisania din pridvorul bisericii româ
neşti. Nu au fost uitate nici crucile comemora
tive ridicate în memoria eroilor români21 .  

În cursul instaurării hegemoniei sovietice în 

1. "Cârpeala şi croiala " de O. GHIBU (publicat la Cluj, 21 
aprilie 1 935, dar şi de O. DoBROTĂ, în Glas Românesc în 
Regiunea Secuizată din 24 aprilie 1 935 - după manuscrisul 
ustrană de strigăt românesc''). 

2. Capitol din manuscrisul "Strană de strigăt . . .  ", intitulat 
"Strigăte care n-au avut răsunet la guvernanţii ţării şi promi
siuni guvernamentale neîmplinite", în Glas Românesc în 
Regiunea Secuizată - 1 935 (fără dată); declaraţia lui I. BANU 
în revista Ţaro Noastră dar şi în Resurecţia din Secuime, în 
Naţiunea Română, Cluj - şi din nou în Glas Românesc . . .  , 
din 21 aprilie 1935. 

3. Fragment dintr-un articol al lui I .  CHINEZU "Procesul 
de deznaţionalizare continuă ", în Gând Românesc, Cluj, 
1935 (reprodus în Secuimea, nr. 1 97 / 24 noiembrie 1935). 

4. "Reromânizarea secuizaţi/or şi autonomia culturală 
secuiască " în Glas Românesc, nr. 22/1937. 

5. M. CONSTANTINESCU în Universul, Bucureşti, 13 
aprilie 1935 şi în Glas Românesc . . .  , nr. 22/ 1937. 

6. "Repararea greşelilor trecutului l'itreg", învăţător 
TRAIAN MOLDOVAN, în Glas românesc . . .  , nr. 179/6 sept. 
1936. 

7. O. DOBROTA "Strană de strigăt . . . ", articolul 
"Reromânizarea în Secuime", în Glas Românesc . . .  , aprilie 
1936. Părerile lui N. Iorga, expuse în legătură cu această 
chestiune în articolul nostru "Opinii ale lui Nico/ae Iorga 
privitoare la situaţia românilor din Harghita în perioada inter
belică ", în Lumea Carpatică, Suceava, volumul ] ,  fascicolul 
],  2002, p. 72-75; 

8. "Pastile românesti între secuizaţi" în Glas românesc . . .  , 
nr. 161/1935; 

9. "Unum necesarium " de prof. univ. dr. ONISIFOR 
GHIBU, în G/as Românesc . . .  , nr. 1 84/10 aprilie1936. 

Estul Europei, Stalin a folosit, ca instrument al 
aservirii politice, problema minorităţilor -
influenţând stările de fapt prin autorităţile 
militare dar şi prin acte diplomatice. Kremlinul 
urmarea aservirea politică atât a României cât 
şi a Ungariei, însă România a fost "privi
legiată': fiind condusă de un guvern de coaliţie 
controlat de comunişti22. După retragerea tru
pelor sovietice şi "Declaratia" din aprilie 1964, 
se produce o anumită deschidere, urmată apoi 
de conducerea de tip neostalinist din anii 1974-
1989. Revoluţia din 1989 şi modificările de pe 
arena politică mondială au determinat modi
ficări de situaţii care se vor finaliza la începu
turile actualului secol şi mileniu. 

Note 

10. Prof. SERBAN CoRNILA (Cristur), "Un protopopiat 
onodox al Odorheiului . . . la Bodogaia ", în Glas 
Românesc . . .  , nr. 186/1935. 

1 1 . Articolul "Pentru biserica românească în judeţ" in 
Glas Românesc . . .  , nr 120/1934 şi "Biserica românească în 
judeţul Odorhei" cu memoriul înaintat ministrului C. 
Angelescu şi comunicarea făcută în Camera Deputaţilor de 
deputatul avocat M. CONSTANTINESCU (6 aprilie 1935). 

12. Prof. SERBAN CoRNILA, "O biserică românească in 
Cristur", în Glas Românesc . . .  , nr. 100/1933. 

13. Învăţător l. AVRAM (Corund), "Biserici si preoţi", în 
Glas Românesc . . . , nr. 210/28 noiembrie 1936. 

14. "Dureri neuitate", în Glas Românesc . . . , nr. 193/1936 
şi "Un exemplu de demnitate românească ", în Glas 
Românesc ... , nr. 100/1933. 

15. "Realizări si biserici românesti existente în judeţul 
Odorhei in 1938", în Glas Românesc . . .  , nr. 1 84/1936. 

16. Două răspunsuri îmbărbătoare, în Glas Românesc . . .  , 
nr. 229/1937. 

1 7. "O nouă birointă românească spre binele fraţilor 
secuizaţi", în Glas Românesc . . .  , nr. 223/1937 şi comentariile 
mitropolitului dr. N. Bălan, în subcapitolul de manuscris 
"Secuii sunt români secuizati" la OCTAVIAN M. DOBROTA. 

18. "Problema secuizaţilor, problemă de stat", după 
Naţiunea Română, Cluj, 26 septembrie 1936, reluată în 
Glas Românesc . . .  , nr. 196/3 octombrie 1936 şi subcapitolul 
din manuscrisul lui OCTAVIAN DoBROTA "Cane deschisă. 
Politica, politicienii, inleresele noastre naţionale şi atitudinea 
minoritarilor", în Secuimea, nr. 100/1935. 

1 9. "Istoria României - Tronsilrania . . .  ", p. 1489-1 490. 
1508-1512. 

20. Ibidem, p. 1621 şi 1628. 
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thc intolerahle situation of the Romanian minority through thc "reromanisation '", attcmpted in this histurical pcriod l hc rc
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Patriarhul Miron Cristea şi criza dinastică 
din România (1925-1930) 

La finele anului 1925, când se apropiau 
alegerile parlamentare deoarece mandatul 
guvernului prezidat de Ion 1. C. Brătianu se 
afla în pragul expirării şi sub pretextul vieţii 
dezordonate a prinţului moştenitor Carol, libe
ralii au declanşat o furibundă campanie de 
presă cu scopul de a-l compromite în opinia 
publică internă şi internaţională. 

P.N.L. îşi dădea seama că este un adversar 
primejdios întrucât nu era docil şi cooperant. 
Liderii liberali erau convinşi că el nu ar fi con
tinuat politica tatălui sau. Pentru a distrage 
atenţia opiniei publice şi a evita prelungirea 
scandalului, suveranul l-a trimis la funeraliile 
reginei britanice Alexandra, la sfatul lui Ion 1. 
C. Brătianu, care era convins că principele nu 
se va mai întoarce în ţară. Acum, şeful P.N.L. şi 
partizanii săi politici puteau actiona în con
secinţă' .  

Prinţul moştenitor nu a rămas decât pentru 
scurt timp timp în Anglia, căci a plecat imediat 
după înmormântarea suveranei britanice, sur
venită la 27 noiembrie. Gestul lui Carol a de
ranjat Casa Regală Britanică, deoarece ea ţinea 
foarte mult la etichetă. De Ia Londra, prinţul 
moştenitor s-a îndreptat spre Paris, unde s-a 
întâlnit cu Elena Lupescu. Din capitala Franţei, 
Carol a trimis o scrisoare mamei sale, Regina 
Maria, în care o informa despre modul în care 
au decurs ceremoniile funerare din capitala 
Imperiului Britanic2. A plecat apoi împreună 
cu Elena Lupescu la Milano, unde s-au instalat 
în camere separate la "Hotel de la Viile", 
ziarele italiene dezvăluind rostul călătoriei 
moştenitorului în Italia, care a fost prezentată 
ca un voiaj de nuntă. Acestea i-au atribuit 
Elenei Lupescu numele de Magda, nume sub 
care va fi mai târziu cunoscută. 

La 1 2  decembrie 1925, Carol se afla la 
Veneţia. De aici el a expediat o scrisoare fami
liei regale a României în care o informa că 
renunţă la drepturile de prinţ moştenitor. 
Carol ruga totodată "să fie şters dintre membrii 
familiei domnitoare a Romlinici"" şi "să mi se 
acorde un nw11� sub care imi voi putea alct4tui o 

noua stare civilă ... Semnatarul mesajului  pre
ciza că a renuntat de bunăvoie si irevocabil la 
drepturile sale, angajimdu-se ""să fiU mii intorc 
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în ţară timp de zece ani fără a fi chemat de cei in 
drept şi fără autorizaţia suveranului "3. Tot acum, 
Carol a trimis o scrisoare mamei sale prin care 
îi aduce la cunoştinţă că "hotărârea mea este 
fermă ". Autorul mesajului preciza că nu a fost 
influenţat de nimeni în decizia sa: "Hotărârea 
asta am luat-o din proprie voinţă şi cu mintea 
limpede. Sunt gata s-o jur pe Biblie, în faţa lui 
Dumnezeu". El era însă profund dezamăgit, şi 
chiar în pragul deznădejdii, căci afirma că se 
prăbuşise totul: "mai bine prăbuşirea decât 
desconsiderarea ". Carol era tentat să se 
ascundă, să intre în anonimat căci afirma: "am 
să ştiu să di:,par fără u�ă (. . .  ). Încă o dată ier
taţi-mă dar nu-mi cereţi să revin asupra acestei 
hotărâri. Am multe motive să nu renunţ la ea "4. 

Declaraţiile scrise nu aveau caracter oficial, 
totuşi nu erau neobişnuite, întrucât prinţul 
moştenitor mai trimisese asemenea mesaje. 
Aflat Ia Sinaia, patriarhul Miron Cristea a 
primit informaţii despre acest eveniment. El 
descrie astfel momentul în notele sale 
"ascunse": "În luna decembrie, fiind cam obosit 
de multe ocupaţiuni m-am dus pentru câteva zile 
la Sinaia. Acolo aflu că prinţul Carol are relaţii 
cu o evreică botezată Lupescu-Wolf, femeie 
divorţată, stricată. În preajma Crăciunului se 
zvoneşte ca printul Carol nu se mai întoarce de la 
Londra, plecat la inmormântarea reginei mame 
şi a dus si pe evreica"s. Zvonurile "culese" de 
patriarh s-au dovedit reale. 

Cu toate că declaraţiile lui Carol nu aveau 
un caracter oficial şi erau făcute pentru a treia 
oară, de data aceasta atitudinea aventurierului 
prinţ a creat îngrijorare la Cotroceni datorită 
bolii incurabile a regelui Ferdinand. 

Ion 1. C. Brătianu s-a folosit din plin de 
acest prilej atât de favorabil pentru el. 
Manevrând cu abilitate, şeful P.N.L. a reuşit 
să-I convingă pe rege, nemulţumit şi el de 
purtarea fiului său, că se impune rezolvarea 
imediată şi definitivă a problemei. Pentru a 
rezolva "criza", suveranul l-a trimis în Italia pe 
Constantin H iott, ministrul Casei Regale, omul 
siiu de încredere, pentru a lua legătura cu 
prinţul Carol, Jc�i Nicolae Iorga si Constantin 
Argetoianu s-au oferit să medieze împiicarea 
între fiu �i lată&. Cu ocazia plecării, surve n i l :i la  
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25 decembrie 1925, C. Hiott a primit de la 
Ferdinand nişte instrucţiuni scrise în limba 
franceză. El avea misiunea să-I convingă pe 
Carol să revină asupra deciziei. Totodată, 
mesagerul regal era obligat să constate "dacă 
principele este conştient de consecinţele atitudinii 
sale. Una din condiţiile puse de Regele Ferdinand 
Întoarcerii fiului său era să-şi schimbe radical 
viaţa intimă "7. 

După numeroase şi ample discuţii purtate 
cu prinţul Carol, acesta nu a revenit asupra 
deciziei iniţiale, ci s-a hotărât să semneze 
declaraţia oficială de renunţare la tron. Prin 
acest document el renunţa în mod definitiv şi 
irevocabil "la toate drepturile, titlurile şi preroga
tivele de care, În virlutea Constituţiei şi a statutu
lui familiei regale m-am bucurat până la zi ca 
principe - moştenitorul României şi ca membru 
al familiei domnitoare. Renunţ, totodată la drep
turile ce mi-ar reveni prin legile ţării asupra fiului 
meu şi a averii sale ''. Carol se angaja, de aseme
nea, ca în răstimp de zece ani "să nu mă Întorc 
În ţară, iar după expirarea acestui temten să nu 
mă întorc fără autorizaţia suveranului''�'.. 

La 30 decembrie 1925 C. Hiott a ajuns în 
ţară, iar Regele Ferdinand a convocat a doua zi 
la Sinaia Consiliul de Coroană. La acest înalt 
organism, convocat în situaţii excepţionale, au 
fost prezenţi şefii tuturor partidelor politice: 
Iuliu Maniu, Ion Mihalache, N. Iorga, Al. 
Averescu, foşti prim-miniştri: Constantin 
Coandă, Al. Vaida Voevod, premierul Ion 1. C. 
Brătianu şi membrii cabinetului, preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe 
Buzdugan, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Elie Miron Cristea, fostul şef al 
Marelui Stat Major al Academiei Române în 
anii 1917-1918, generalul Constantin Prezan. 

Martor al evenimentelor premergătoare 
Consiliului de Coroană, Elie Miron Cristea 
scrie în jurnalul său următoarele: "pe 31 decem
brie 1925 primesc invitaţie de audienţă la Rege. 
Bănuiam rău. Era chemat Consiliul de Coroană, 
Prinţul Carol şi-a dat renunţarea la dreptul de 
moştenitor al tronului, irevocabil. Era pentru a 
treia oară. Am plecat în preziuă. Înainte de 
Consiliu, am fost în audienţă la rege şi la regină. 
Eu m-am adresat ca preot iertător, ca duhovnic şi 
am făcut pedinţc lwtcirurea mea fina iri (. . .  ). Am 
zis ambilor: <<Dueei M. Ta, ca tată, târziu la regina 

ca mamă, care l-ai născut, crescut, il cunoaşteţi, 
îl iubiţi mai mult ca oricine ( . . . ) c:rede(i că îl mai 
puteţi Întourc:e la vederi mai bune, să revinii la 
datorie» ". Pn:afericitul Părinte Patriarh pro
punea un nou demers pc lângă ucstntornicul 
prinţ făcut de regina Mărioara a Serbiei. "Mi-
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au răspuns ambii - scria Elie Miron Cristea mai 
târziu - mai rezoll' Regina «că are convingerea că 
nu se mai poate. El repetă renunţarea şi acum e 
matur, ştie ce face. Nu putem expune dinastia la 
mai multe zguduiri. Regele e pregătit pentru pri
mirea renunţării tot aşa de categoric>> ". Familia 
regală română era decisă de data aceasta să nu 
mai facă nici o concesie lui Carol şi să pună 
capăt atitudinii sale. 

În pofida actualei stări de spirit, şi N. Iorga 
a insistat cu prilejul audienţei pe care 
Ferdinand i-a acordat-o pentru un nou demers 
pe lângă principele mostenitor spre a-l 
convinge să revină asupra deciziei. Marele 
istoric se angaja cu acest prilej să plece perso
nal în Italia ca mediator între Carol şi familie. 
Ferdinand a fost însă intransingent, deşi era o 
fire nehotărâtă, socotind că nu se impune încă 
un demers pe lângă prinţ. La refuzul categoric 
al monarhului, N. Iorga nu a ezitat să-i replice 
sarcastic potrivit însemnărilor sale: "Sunteţi vic
tima celei mai mari prostii care s-a făcut vreodată 
în această ţară"IO. 

Lucrările Consiliului de Coroană s-au 
desfăşurat într-o atmosferă foarte tristă. 
Martor al evenimentelor, Elie Miron Cristea 
consemna în mod lapidar starea de spirit care 
domnea în sala de şedinţă, notând în amintirile 
sale cu vădită tristeţe: "era o deprimare gene
rală . . .  ca la prohod". Autorul precizează apoi 
că "Regele a făcut o scurlă introducere, apoi 
citeşte hotărârea sa nestrămutată că îi primeşte 
abdicarea şi îi roagă pe toţi a-i sta în ajutor ca să 
se facă [omule legale în linişte "l l _  Într-adevăr, 
potrivit documentelor epocii, Ferdinand a citit 
mai întâi declaraţia de renunţare la tron a 
prinţului moştenitor Carol, iar apoi a cerut 
celor prezenţi "să primiţi renunţarea precum am 
primit-o eu şi să constataţi că Alteţa Sa Regală -
principele Carol a renunţat definitiv la succe
siunea tronului României, la drepturile, la 
titlurile şi prerogativele de care se bucura ". Şeful 
statului a solicitat să se păşească neîntârziat la 
măsurile legale necesare în vederea 
recunoaşterii prinţului Mihai ca principe 
moştenitor al României, arătând că "succe
siunea tronului României revine de drept Alteţei 
Sale Regale - principele Milzai"l 2. 

Hotiir:irea era deja lu ată, nefiind vorha de o 
dezbatere amplă a prnhlemei. Ferdinand, care 
a trc�.:ut cu greu de acest moment dificil, a 
urmărit să punfi partidele politice în faţa faptu
l ui implinit,  dmind să evite d isplltek: politice 
inerente şi să n.:znlve problema in t impu l cd 
mai :>curL posibi l .  
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Ion Mihalache, cel mai tânăr dintre partici
panţi, a luat primul cuvântul, declarând că 
regele este singurul în măsură să aprecieze 
dacă gestul principelui periclitează interesele 
monarhiei sau ale statului, Partidul Ţărănesc 
urmând decizia suveranului. 

Ion 1. C. Brătianu declara în calitatea sa de 
premier că guvernul este hotărât să sprijine 
decizia regală. El urmărea, după cum sesiza un 
contemporan "să obţină unanimitatea în 
Consiliul de Coroană, ca să taie lui Carol orice 
ve/citate de a reveni asupra hotîrârii sale "13• 

În intervenţia sa, N. Iorga şi-a reînnoit ofer
ta de a pleca în Italia. El a declarat pe faţă "sen
timentele ce-l leagă de prinţ". Marele istoric a 
înfăţişat calităţile lui Carol, vorbind mai puţin 
de defecte. El se ridică împotriva regenţelor 
întrucât, după opinia sa "au fost întodeauna 
dezastruoase pentru Dinastie şi pentru Ţară. 
Doresc să nu fiu profet, dar vorbind astfel am 
mântuit sufletul meu"l4. 

Tot pentru un nou demers pe lângă 
principele Carol s-a pronunţat şi patriarhul 
Miron Cristea. El a precizat în memoriile sale 
că a declarat următoarele: "Eu, Maiestate, eu 
nu-s aici ca politician, ci ca părinte sufletesc al 
ţării, care reprezintă duhul creştinesc al iertării 
(. . .  ). Dacă ar fi nădejde de revenire la frumoasa 
situaţie de moştenitor al tronului trebuie încercat 
totul. Eu l-am iubit, l-am admirat de atâtea ori". 
Totuşi, părintele patriarh se ratia Ia deciziile 
suveranului afirmând: "Dar dacă Maiestatea 
Dumneavoastră, care ca tată îl iubiţi şi mai mult 
şi credeţi că nu revine, luând hotărârea nestră
mutată de a-i primi renunţarea, eu nu pot face 
alta decât cu loialitate să mă supun înaltei 
hotărâri şi să lucrez unde voi putea pentru liniştea 
sufletului, cu durere că nu s-a putut altfel"l5. 
Comentând intervenţia capului bisericii orto
doxe române, ziarul Cuvântul scria în primele 
zile ale anului 1926 că Miron Cristea a declarat: 
"Biblia ne învaţă să iertăm oamenii şi eu ca slu

jitor al altarului recomand acest lucru. Dar 
întrucât Majestatea Voastră a luat această 
hotărâre ca părinte şi ca Rege, eu ca slujitor cre
dincios al Măriei Voastre sunt şi eu de aceeaşi 
părere cu Maiestatea Voastră, al cărui înălţător 
patriotism îl înţelegem pentru interesele ţării"16. 

Generalul Alexandru Averescu, aflat în 
proaste raporturi cu prinţul Carol încă din 
1918, a fost de acord cu proclamarea lui Mihai 
ca prinţ moştt:nilor. La rândul său, generalul C. 
Prczan, potrivit lui  M i ron Cristea, a declarat: 
"În asemenea situaţie, Maiestateu Voastră ari 
făcut ca la război, v-aţi despărţit de familie pen-
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tru ţară. Acum nu puteţi decât a face la fel"17. 
La 31 ianuarie 1926 a avut loc o consfătuire 

intimă la castelul Peleş din Sinaia, un adevărat 
Consiliu de Stat privat unde au fost prezenţi: 
Regele Ferdinand, Regina Maria, Fraţii Ionel şi 
Vintilă Brătianu, Alexandru Constantinescu, 1. 
G. Duca, Gheorghe Mârzescu şi prinţul Barbu 
Ştirbei. Cu această ocazie, Ionel Brătianu a 
cerut stabilirea unei regenţe. Cu toate că iniţial 
a protestat, Ferdinand a cedat în cele din urmă 
presiunii liberale. Pentru Consiliul de Regenţă 
au fost propuşi Prinţul Nicolae, cel de-al doilea 
fiu al regelui, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Miron Cristea şi Preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie, Gheorghe Buzduganls. 

Regenţa era practic sub influenţa P.N.L. 
Comentând acest fapt, scriitoarea Martha 
Solan preciza într-o lucrare dedicată lui Carol 
al II-lea că "Graba, într-adevăr, cu care Instituţia 
Regentei fusese decisă, şi compoziţia sa, părea 
dintre cele mai suspecte opoziţiei. Ele lăsau să 
creadă că prin darea la o parte a Reginei Maria 
guvernul t •oise să constituie un organism docil şi 
supus influenţei sale, astfel apărea acest consiliu 
compus dintr-un adolescent şi doi bătrâni"19. 

"Reprezentanta Naţională " şi-a deschis 
lucrările la 26 ianuarie 1926. Ion 1. C. Brătianu 
a citit actul de renunţare la tron al prinţului 
moştenitor, indicând ca el să fie aprobat. 
Documentul a fost votat cu o majoritate 
covârşitoare de către Parlamentul - în majori
tate liberal. Tot acum a fost aprobat actul prin 
care fiul lui Carol, Mihai, era proclamat prinţ 
moştenitor al României20. Acest for legislativ 
alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat au 
adoptat componenţa Regenţei aşa cum fusese 
stabilită cu o zi înainte. De asemenea, a fost 
aprobat noul statut al Casei Regale, potrivit 
căruia Carol era exclus din familia domnitoare 
română, devenind simplu cetăţean. El îşi lua 
acum numele de Caraiman, după muntele 
omonim aflat lângă Sinaia, unde s-a născut. 
Domiciliul său era stabilit la moşia Mănăstirea 
din judeţul Ilfov. Carol era şters şi din evidenţa 
armatei, unde onorific comanda un regiment 
de vânători2 1 .  Guvernul a considerat problema 
dinastică o chestiune închisă. 

În familia regală, actul de la 4 ianuarie a 
fost primit cu vădită emoţie şi tristeţe. Elie 
Miron Cristea, aflat în preajma dinastiei 
române, scrie în jurnalul său următoarele: ':4 
doua zi - 5 ianuarie - ajunul Bobotezei nzr.rg cu 
crucea la Palat. Au mers hifle toate la început. 
S-a cântat În loardan conduc, ectenie. Dar 
numai cârul am pomenit pe regele .ri regina -
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Elisabetei - că reginei Greciei i s-a făcut rău. A 
trebuit să plece din sală. Regina Maria şi-a tras 
pălăria pe ochi, plângând. Regele, cu lacrimi în 
ochi şi un nod în gât, se uita în plafon. Principesa 
Ilenuţa a scos batista să-şi şteargă ochii. M-am 
emoţionat şi eu ( . . .  ). La unnă, dezbrăcându-mă, 
m-a chemat regele în odaia lor. Ambii - regele şi 
regina - luându-mă de mâini, am plâns cu lacri
mi, şi eu după ei''22. 

Regina Maria a fost şi ea afectată de actul 
de la 4 ianuarie 1926. Acelaşi martor, Elie 
Miron Cristea, scria în memoriile sale că de Ia 
Buna-Vestire, la 25 martie 1926, dând 
cuminecătura suveranei României, aceasta s-a 
spovedit părintelui patriarh, declarându-1: '54m 
avut multe zbuciumuri sufleteşti în ultimul timp 
(făcând aluzie la deraierea prinţului Carol), şi 
simt trebuinţa sufletească de a găsi un reazem 
sufletesc, mângâiere. De aceea vreau să fiu una 
cu sufletul copiilor mei şi prin aceasta cu sufletul 
poporului ''23. 

Elie Miron Cristea a fost în legătură cu fos
tul prinţ moştenitor. Carol îi scria din Milano la 
2 februarie 1926 Patriarhului Bisericii 
Ortodoxe Române un mesaj prin care neagă 
faptul că ar fi fost influenţat de cineva în decizi
ile sale: "Mulţi cred că am fost victima unui 
complot, că am fost silit să fac pasul cunoscut. 
Pot asigura pe I.P.S. Ta că am acţionat după sin
gura mea voinţă şi complet conştient de fapta 
mea". Autorul scrisorii îşi reafirma ataşamentul 
faţă de Ţară şi familia regală precizând: '54m 
avut un crez neştirbit, care aş dori să ştiu că va fi 
veşnic în orice suflet de român: credinţa în Rege, 
credinţa în Suveran ca chiag al unităţii 
naţionale". Semnatarul mesajului îşi exprimă în 
continuare regretul că în România luptele 
politice sunt foarte aprige. De aceea, el cerea 
tuturor românilor unitate şi coeziune în jurul 
tronului: "dacă toţi nu se alipesc cu dragoste la 
acel simbo� ce este Regele şi Coroana, atunci cu 
drept cuvânt trebuie să deznădăjduim de viitorul 
patriei". Carol îşi justifica poziţia prin faptul că 
"mai mare dragoste pentru neam şi pentru rară 
nu veţi găsi la nimeni pe întreg cuprinsul 
României ca la Rege şi la Regină ". Carol îşi 
încheia scrisoarea cu îndemnul fierbinte 
adresat românilor de a înlătura pentru moment 
toate patimile şi invidiile. şi de a purcede la 
înfăptuirea unei ţări unice şi prospere: "Uniti
vă toti · arată fostul prinţ moştenitor - uitaţi gri

jile şi certurile de o zi, gâm/i(i-vă la România de 
mâine, ea are nevoie azi mai mult ca oricând de 
unirea tuturor sufletelor, de strânserea tulllror 

mâinilor .\pre a intii1i temelia ei. Numai astfel veţi 
putea privi viitorul în faţă. 
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În această chemare pe care o trimit din 
depărtare, doresc ca unirea împrejurul Regelui să 
cuprindă şi pe fiul meu şi mama lui, împrejurul 
cărora să bată inimile calde ale unui neam 
intreg''24. Dincolo de stilul bombastic şi patrio
tard al scrisorii, desprindem preocuparea sa 
faţă de problemele din România - faptul că el 
avea legături cu cei din ţară. Carol era încă 
ataşat de casa domnitoare din România. 

Elie Miron Cristea aminteşte în memoriile 
sale despre mesajul expediat de Carol din 
Milano - o epistolă lungă, frumoasă (publicată 
în 14 II), în care declara că din propria lui voie 
a făcut acel pas şi da sfaturi de grupare în jurul 
Regelui în interesul ţării. Când am cetit-o, mi
am zis: "De ce nu ţi-ai dat ţie însuţi aceste 
frumoase sfaturi?''25. 

Patriarhul Miron Cristea s-a interesat per
manent de familia regală, de situaţia prinţului 
Mihai şi a mamei sale - principesa Elena. EI 
nota mai departe în jurnalul său următoarele: 
"Prinţesa Elena şi Prinţul Mihai vin regulat la 
mine la biserică, in paraclis. Am rugat pe Elena -
principesa mamă, să se intereseze ea de toată 
educaţia copilului. Pe mamă n-o poate suplini 
nimeni". l-am făcut prinţului Carol un răspuns 
frumos de a nu pierde din vederi preocupări 
superioare. Regele mi-a spus cu ocazia 
instalării episcopului de Constanţa: "Mai tre
buie amânat. Încă nu merită un răspuns aşa de 
frumos''26. 

După cum este cunoscut, în primăvara anu
lui 1926, cabinetul condus de Ion 1. C. Brătianu 
îşi încheiase practic mandatul de patru ani. În 
aceste condiţii, Ia sfârşitul lunii martie 1926, au 
avut loc între reprezentanţii Partidului 
Naţional şi ai Partidului Ţărănesc, pentru alcă
tuirea guvernului. La 28 martie 1926, după 
depunerea mandatului guvernamental de către 
Ion 1. C. Brătianu, Regele Ferdinand a primit 
în audienţă pe Al. Averescu, N. Iorga şi Ion 
Mihalache, cerându-le să formeze un cabinet 
de coaliţie. Iorga a propus, după cum era de 
aşteptat, ca prim-ministru pe Iuliu Maniu, iar 
generalul Averescu a avansat ideea "fuziunii 
imediate şi fără condiţii"27. Negocierile naţio
nalilor cu ţărăniştii în vederea formării unui 
guvern de coalitie avansau greu deoarece exis
tau destul de multe divergente în repartizarea 
portofoliilor m inisteriale. În noile împrejurări, 
la  30 marlic 1926, g�.:m:ral ul Averescu a fosl 
învcstit ca prim m i n islru, Jepunând jurămânlul 
în fata suveranului la ore le B.II02H. 

Guvernul prezidat de generalul AvcrcşC\1 a 
functionat între 30 martie 1926 �i 4 iunie 1927. 

Rememorând cond i t i ile instalării cabinetului 
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averescan, Miron Cristea scria în însemnările 
sale următoarele: "3 aprilie 1926. După slujba 
prohodini Domnului în vinerea mare a venit 
generalul Averescu, de câteva zile numit 
preşedinte, în casă la mine petrecându-mă din 
biserică şi mi-a mulţumit «CU toată căldura pen
trn marele sprijin ce mi /-au dat la Palat pentrn a 
fi încredinţat a forma guvernul nou. Nu mi-ai 
făcut personal un serviciu, pentrn că ne aşteaptă 
la bătrâneţe muncă nouă, dar sper a dovedi că ai 
făcut un bine ţărib> ''29. Reiese deci că Miron 
Cristea nu era străin de numirea noului pre
mier de către Ferdinand, intervenind în 
favoarea generalului Averescu. Sprijinul cel 
mai substanţial 1-a primit însă şeful Partidului 
Poporului din partea lui Ionel Brătianu, cu care 
încheiase un pact secret încă din anul 1924. 

La 4 iunie 1927, Regele Ferdinand a încre
dinţat puterea lui Barbu Ştirbei, dar noul 
guvern avea un caracter eterogen, deoarece 
membrii lui făceau parte din mai multe partide 
politice. De aceea, el a fost de scurtă durată, 
căci la 20 iunie 1927 cumnatul lui Ion 1. C. 
Brătianu a depus mandatul .  A doua zi, 
preşedintele P.N.L. a format un nou cabinet 
autointitulat "Uniunea Naţională ", din care 
făceau parte şi unii oameni politici din minis
terul precedent: C. Argetoianu, Stelian 
Popescu, Al. Lepedatu. La 6 iulie 1927, porto
foliu! Ministerului de Externe a fost încredinţat 
lui Nicolae Titulescu3°. Imediat s-au fixat 
alegeri parlamentare pentru zilele de 7 şi 10 
iulie. Ele au dat câştig de cauză P.N.L., care a 
obţinut o majoritate confortabilă de 61 ,69% 
din totalul mandatelor. Adăugându-se prima 
electorală conform legii din 1925, liberalii au 
primit în total 3 18 locuri. În schimb, P.N.Ţ a 
acumulat 22,09% voturi şi în consecinţă 54 de 
locuri, blocul maghiara-german deţinea 6,3% 
din voturi, respectiv 15 mandate. Celelalte par
tide şi grupări politice nu întruneau pragul 
electoral de 2%31 . 

Avându-se în vedere înrăutăţirea sănătăţii 
Regelui Ferdinand, Corpurile Legiuitoare au 
fost convocate pentru ziua de 19 iulie 1927 în 
loc de 27 iulie cum se stabilise iniţial. Odată cu 
validarea numărului minim de jumătate plus 
unul din numărul total al mandatelor, 
Adunarea Deputaţilor şi Senatul s-au declarat 
legal constituite. Câteva ore mai târziu s-a 

anunţat, printr- un comunicat oficial, că regele 
a incetat din viaţă înc;i din 1 �  iuli<! 1 92732. 
N icolae Iorga indică peste <� n i  cii moartea 

suveranului s-a produs la data de 1 9  iu!i� 
1 92733. Şi Armand Cfi l incscu consemna in 
memoriile sale că: "s-a soptit stiimitor că regele 
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ar fi murit cu câteva zile înainte şi că lucrnl a fost 
tăinuit pentrn a nu se ivi complicaţii din lipsa 
unui parlament legalmente constitui''34• Într-ade
văr, motive existau pentru ascunderea morţii 
suveranului, în caz contrar, urma să se 
întrunească parlamentul d izolvat, unde 
Partidul Poporului deţinea majoritatea şi era 
ostil lui Ion 1. C. Bratianu. 

În ziua de 22 iulie 1927, Elie Miron Cristea, 
alături de Stelian Popescu în calitate de mi
nistru de justiţie, Ion 1. C. Brătianu şi familia 
regală, după citirea prohodului, a luat parte la 
desfacerea testamentului şi a codicilului. 
Martor al evenimentelor, părintele patriarh 
notează următoarele în jurnalul sau: "La 
Sinaia, în 22 iulie, după prohod, ne ducem sus cu 
familia regală ca să desfacem testamentul şi 
codicilul. Eu, Ionel Brătianu şi Stelian Popescu, 
ministrnl justiţiei. După citirea lor, se constată că 
regele repausat a mai scris după aceea, înaintea 
morţii sale, pe filele unui caiet La Scroviştea şi La 
Sinaia mai multe dispoziţii testamentare, dar 
neiscălite: una în limba engleză şi una în 
româneşte ''35. 

De la Sinaia, corpul neînsufleţit al Regelui 
Ferdinand a fost dus cu un tren special la 
Bucureşti, fiind expus timp de două zile în 
marele salon de la Palatul Cotroceni. După 
aceea a fost transportat cu un cortegiu la Gara 
de Nord, iar de aici, din nou cu trenul la Curtea 
de Argeş, unde a fost înmormântat în curtea 
mânăstirii cu acelaşi nume, ctitorie a lui 
Neagoe Basarab36. 

Imediat, Regenţa aflată sub preşedenţia 
prinţului Nicolae a intrat în acţiune. Miron 
Cristea avea rolul de echilibru. Curentul pro
carlist prindea tot mai mult teren. În octombrie 
1927, Mihail Manoilescu a adus cu el de la 
Paris patru scrisori identice redactate de Carol 
şi adresate: primului ministru Ion Brătianu, 
Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Alexandru 
Averescu, în care confirma declaraţiile anterior 
făcute, solicitând ca ele să "fie aduse la 
cunoştinţa ţării şi să se dea popornlui posibili
tatea legală de a judeca în mod liber şi 
conştient"37. Carol pregătea astfel terenul 
revenirii sale în ţară. 

Venirea lui M. Manoilescu în România era 
cunoscută de autorităţile de la Bucureşti, el 
fi ind arestat ch iar în rren când a trecut fron
tiera. Mesagerul carlist a fost încarcerat la 
Jilava . Tot acum au fnsl a resl a ! i  �i a l ( i  carlişti 
din ţară, între care amintim pc: coloneii Ştefan 

��YQÎl!nu �i hm Axinll�; llin Ia�i. l'aul lendo= 
rescu, Ilie Arjoca şi Ion Pnvcl din Craiuva38. 
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Opoziţia a considerat arestarea lui M.  
Manoilescu drept ilegală. Comentând eveni
mentul, Al. Călinescu nota în memoriile sale 
că: ':4ctele guvernului sub imperiul unei porniri 
extraordinare care cuprinde pe toţi miniştrii 
constituie din punct de vedere legal un abuz 
extraordinar. Din punct de vedere politic el este 
o mare greşeală "39. 

La 10 noiembrie 1927 a început în faţa 
Tribunalului Militar al Corpului 2 Armată pro
cesul intentat lui M. Manoilescu. Inculpatul era 
acuzat de atentat în contra siguranţei statului, 
încercare de a provoca tulburări în ţară şi 
uneltire contra Constituţiei şi a succesiunii la 
tron. M. Manoilescu a propus pe lista marto
rilor nu mai puţin de 1 10 persoane, printre care 
şi preşedintele Partidului Naşional Ţărănesc, 
Iuliu Maniu4o. Procesul a luat pentru guvern, 
care se grăbea să rezolve problema cât mai 
repede, o turnură neaşteptată, căci s-a întors 
împotriva lui. În data de 14 noiembrie 1927, 
la ora 2 noaptea, Consiliul de Judecată a 
hotărât, cu 3 voturi pentru şi 2 contra, 
achitarea lui M. Manoilescu. Hotărârea 
instanţei a constituit o surpriză şi în acelaşi 
timp o lovitură mortală pentru P. N.L., şi mai 
ales pentru Ion 1. C. Brătianu, care se socotea 
până atunci atotpu-ternic. 

Regenţa a fost nevoită, de asemenea, să 
facă faţă acţiunilor tot mai intense ale P.N.T, 
pentru a relua puterea. Aceste manifestări s-au 
accentuat după moartea lui Ion 1.  C. Brătianu, 
survenită la 27 noimebrie 1927. În noile împre
jurări, regenţa a numit ca prim ministru pe 
Vintilă Brătianu, fratele premierului defunct. 
Iuliu Maniu a fost primit de Regenţă la 21 mar
tie 1928. Pentru a câştiga timp şi sesizând fap
tul că dorind puterea de la Regenţă, şeful 
P.N.T recunoaşte această instituţie nu numai 
de drept dar şi de fapt, patriarhul Elie Miron 
Cristea solicitându-i să facă o decalaraţie în 
acest sens<� I ,  pe care 1. Maniu nu a acceptat-o. 

P.N.T a trecut la organizarea primului său 
congres la 6 mai 1928, urmat de o mare 
adunare populară la Alba-Iulia, unde au luat 
parte peste 100.000 de oameni. Concomitent 
au avut loc alte 5 mitinguri la: Bucureşti, 
Brăila, Cernăuţi, Craiova şi laşi. 

La Alha-lulia trebuia să sosească şi fostul 
print moştenitor care urma să vină cu două 

avioane. Totodată, se precon iza să fie râspfindit 
un manifest pro-carlist. Actiunea pliin uiLă nu a 
mai avu t  loc datorită măsurilor luate de 
autorităţile române. Carol a fost nevoit să 
părăsească Anglia la 16 mai 1 928, apoi a plecat 
în Delgia, ajungând din nou în Franta41, 

Adunarea de la Alba-Iulia a fost folosită de 
conducerea P.N.T. drept un santaj politic menit 
să determine Regenţa pentru a acorda puterea. 
Sesizând acest lucru, cunoscutul ziarist Pamfil 
Şeicaru nota într-o lucrare cu caracter memori
alistic, publicată în exil, că: ':4dunarea de la 
Alba-Iulia a avut caracterul unui ultimatum 
adresat Regenţei. În acel moment, gUI•ernul libe
ral era virtualmente căzut"43. Pe bună dreptate, 
mitingul de la Alba-Iulia a netezit drumul 
P.N.Ţ, spre putere. Astfel, la 3 noiembrie 1 928, 
guvernul Vintilă Brătianu a demisionat44. Aflat 
în Regenţă, patriarhul Miron Cristea consem
nează faptul că după demisia cabinetului bră
tienist a consultat toate partidele politice, 
încercându-se formarea unui guvern de uniune 
naţională: "Dându-şi guvernul Vintilă Brătianu 
demisia, după serbările de la Constanta, la finele 
lui octombrie 1928 am consultat pe toţi şefii de 
partide: Averescu, Maniu, Dr. Lupu şi pe 
preşedinţii Corpurilor Legiuitoare (. . .  ). Toţi de 
acord cu noi: să facem guvern naţional de con
centrare, în afară de Maniu, care, într-un expozeu 
lung voia să arate Regenţei imposibilul - că uni
tatea naţională e mai puţin decât guvernul său de 
partid. A făcut Regenţei o impresie rea. Mereu 
accentua masele democrate, vocea poporului". 
Vocea întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române mărturiseşte, în continuare, că a avut 
o lungă discuţie cu Iuliu Maniu, amândoi fiind 
colegi la universitate: "I-amfăcut aspre imputări 
pentru ţinuta lui arogantă, care are o singură 
posibilitate categorică bazată pe mase cărora li 
s-au făcut promisiuni fără rost". Miron Cristea 
i-a imputat de asemenea şefului P.N.Ţ, ati
tudinea sa procarlistă. Patriarhul preciza, de 
altfel, mai departe în jurnalul său: "Făcând lui 
Iuliu Maniu grave imputări pentru ţinuta sa 
carlistă şi echivocul în chestia Regenţei, mi-a 
declarat că partidul lui a lucrat la dorinţa Regelui 
Ferdinand, care, în nostalgia familială ce l-a 
cuprins, a fost cuprins de slăbiciunea de a-1 re
aduce pe fiul său. Nu l-am acuzat, ci i-am făcut 
reproşuri că trebuia ca el şi partidul lui să judece 
înşişi ce e bine şi că prinţul Carol nu mai oferea 
garanţii de monarh serios"45. Considerăm că de 
data aceasta Miron Cristea a greşit. El 1-a 

chemat pc Maniu pentru a-1 dojeni, chiar umili, 
imputfmdu-i l ipsa de modestie. că agita masele. 
Potrivil altor surse. discutia celor doi frunla�i ai 
liiptci nătionnl� 5 romfirtilln �mJeleni n fost 
destul de dură. Patriarhul i-ar fi adus şi un alt 
repro� conducătorului national-tărăn isti lor. 
Miron CrlsLca n acuza, de asemenea, pe liderul 
P..N.Ţ. că "ar fi âcpus amrclc mmtale", devenind 
ofiţer în armata austro-ungnră şi că el nu poate 

1 86 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



să soluţioneze o serie de probleme social-eco
nomice dacă va fi adus la şefia guvernului 
întrucât "nu are o situatie bănească aranjată "46• 

Iuliu Maniu a ascultat cu calm şi stăpânire 
aceste reproşuri şi invective îndreptate împotri
va lui. Era însă cuprins de o firească decepţie, 
cu atât mai mult cu cât incriminările veneau din 
partea unui prelat ardelean, care nu numai că 
nu-i era îndatorat, dar îi cunoştea bine activi
tatea "ca fost prieten politic"41. Considerăm că 
principala explicatie a divergenţei dintre patri
arh şi Maniu era apartenenţa şefului naţional
ţărăniştilor la biserica unită cu Roma. 

Nicolae Titulescu nu a reuşit să formeze un 
guvern de uniune naţională şi a recomandat 
Regenţei ca prim ministru pe Iuliu Maniu. La 8 
noiembrie 1928, preşedintele P.N.Ţ a primit 
sarcina constituirii unui cabinet omogen rea
lizat la 10 noiembrie 1928. 

La scurtă vreme după formarea noului mi
nister, pe plan extern se vehicula problema 
închiderii chestiunii carliste. Potrivit lui Miron 
Cristea, Regele George al V-lea al Marii 
Britanii i-a declarat într-o întrevedere lui N. 
Titulescu, întrevedere prilejuită de prezentarea 
scrisorilor de acreditare, că: "Nu se amestecă in 
chestiile interne ale României, dar totuşi tine să
şi spună părerea că ar fi bine ca chestia prinţului 
Carol să fie închisă definitiv, căci gândurile de 
revenire ar face mult rău României, slăbind-o"4ll. 

P.N.Ţ a manevrat pentru a i se subordona 
Regenta. Iuliu Maniu a impus după moartea lui 
Gh. Buzdugan pe Constantin Sărăţeanu, omul 
său de încredere. Miron Cristea era nemulţu
mit de colaborarea cu ceilalţi doi regenţi. El 
i-ar fi declarat lui N.lorga: "Ţara nu merge pen
trn că n-are cap: prinţul îşi fumează ţigările, 
Sărăţeanu cercetează cărţile, eu un preot nu pot 
decât să încerc o împăcare"4Y. 

Prinţul Nicolae era un susţinător al revenirii 
în ţară a fratelui său Carol. Elie Miron Cristea 
arăta în jurnalul său că: "în octombrie 1929, 
prinţul regent Nicolae îmi spune mie, patriarhu
lui, că prinţul Carol tot are să vie mai iute, ori 
mai târziu, numai de evreică să-I putem 
despărţi". Conducătorul Regenţei era influ
enţat de adjutantul său, colonelul Manolescu, 
care era un carlist convins. Acesta, potrivit 
aceluiaşi Miron Cristea ':4 pus portretul lui ca 
prinţ În căminul cultural al prinţului Nicolae din 
Broşteni "5°. Printul Nicolae era adeptul reve
nirii lui Carol în România şi pentru faptul că e l 
era pasionat de curse au tomobilistice şi se 
îndrăgostise de Do l e i i  i Siivca n u ,  fosta soţie a 
unui parlamentar l iberal. M iron Cristea scril-, 

1 87 

Patriarhul Miron Cristea şi criza dinastică 

de altfel mai târziu că, Nicolae, ''plictisit de 
Regenţă (. . . ) în câteva rânduri, voia să se 
retragă. Trăieşte cu văduva Săveanu. Toată 
noaptea e la ea "5 1 . 

Sarcina patriarhului Miron Cristea a fost în 
aceste condiţii destul de dificilă. El a urmărit să 
menţină echilibrul şi să realizeze o colaborare 
fructuoasă cu principalele forţe politice, s-a 
străduit să menţină şi să întărească autoritatea 
administraţiei româneşti în Basarabia, să mo
dernizeze şi să înzestreze armata, să doteze 
şcolile cu materialele necesare. Din păcate, 
criza economică se simţea tot mai pregnant, 
cuprinzând aproape toate ramurile economiei, 
inclusiv sistemul financiar bancar. Impozitele 
erau tot mai apăsătoare. Veniturile statului 
s-au redus datorită inflaţiei şi valoarea produc
ţiei agricole coborâse. Situaţia Regenţei în 
noile condiţii nu era deloc de invidiat. La toate 
acestea se mai adăugau zvonurile tot mai insis
tente cu privire la revenirea prinţului Caro!52. 
Aceste zvonuri nu erau simple speculaţii, 
pentru că la începutul lunii iunie 1930, Carol a 
sosit în ţară, după o călătorie destul de lungă şi 
cu peripeţii. 

Membrii Regenţei aveau atitudini d iferite 
faţă de venirea lui Carol. Prinţul Nicolae era 
alături de fratele său, dorind să scape cât mai 
repede de obligaţiile împovărătoare ce decur
geau din poziţia sa de prim-regent. Patriarhul 
Miron Cristea părea ofensat de întorsătura pe 
care o luaseră evenimentele, de a căror 
evoluţie fusese ţinut în totală ignoranţă de 
grupul carlist din interior. La rândul său, cel 
de-al treilea regent, Constantin Sărăţeanu, 
trezit din somn de Gheorghe Gh. Mironescu la 
ora 4 dimineaţa, a rămas foarte surprins de 
vestea sosirii lui Carol53. 

În dimineaţa zilei de 6 iunie 1930, regenţii -
prinţul Nicolae, patriarhul Miron Cristea şi 
Constantin Sărăţeanu, s-au întrunit la Palatul 
regal în cadrul unei ultime şedinţe. Martor al 
evenimentelor, secretarul general al Regenţei, 
tânărul diplomat Raoul Bossy, scrie în memori
ile sale următoarele: "Unul după altul sosesc 
regenţii, în dimineaţa aceea de 7 iunie. Patriarhul 
Miron mă ia de braţ şi imi spune: <<Ce să-i faci, 
dacă-/ vrea annata? Eu îţi spun drept, m-am 
săturat!» Intră pe uşa şi, cum mă vede, îmi 
rosteşte cam aceleaşi cuvinte pe care le-am auzit 
de la colegul său ecleziastic: <<Schimbare de front! 
Dacă-l vrea annata ce să-i faci? » "54 . 

Prezenta l u i Miron Cristea în cadrul 
Regentei n u  mai era necesară. La 7 iunie I 930, 
eJ si-a prezentat demisia din cadrul ilCeStCi 
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instituţii: "Considerând că proiectul de lege ce mi 
s-a prezentat de noul guvern Mironescu pentru 
anularea actelor de la 4 ianuarie 1926 ating situ
aţia regală a regelui Mihai 1, căruia i-am jurat 
credinţă, eu mă simt îndatorat prin aceasta a mă 
demite din demnitatea de membru al Înaltei 
Regenţe"55. A doua zi, Carol era proclamat de 
parlament prin legea de abrogare a articolelor 
6 şi 7, printr-o majoritate de 182 de voturi con
tra unu, rege al României56. 

Se incheia acum o etapă importantă in 
activitatea patriarhului Elie Miron Cristea. Şi 
in această înaltă funcţie a dat dovadă de echili-
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Abstract 
Patriarch Miron Cristea and the Dynastic Crisis in Romania (1925-1930) 

The study approaches the activity of Patriarch Miron Cristea, after the dynastic crisis in Romania ( 1925- 1930), respec
tively as a member of the Regency. In thc study there are presented the position and the activity of the main politica! parties 
and of their leaders, the relations with the governments' leadership that were succeeded in Romania. In this way, it is pre
sented a main stage in the activity of Patriarch Elie Miron Cristea. In this high function he gave proof of equilibrium, sobri
ety, dignity and love towards the peop1e close to him. 

Dr. Constantin 1. Stan 
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O pagină de Învăţământ românesc În "Secuime" 
Liceul "Şt. O. Iosif" din Odorhei 

Marea Unire de la 1 decembrie 1918  
încheia o etapă din istoria românilor, aceea a 
luptei pentru independenţă şi unitate politico
statală, şi deschidea o etapă nouă, aceea a con
solidării statului naţional unitar român. Pentru 
românii din Transilvania, perioada care a urmat 
(1919-1940), a fost una a renaşterii naţionale, 
deoarece prin măsurile luate guvernanţii au 
sprijinit cele două instituţii fundamentale 
Şcoala şi Biserica, atât de vitregite sub asupri
rile străine şi vremelnice. 

Liceul de stat "Şt. O. Iosif" din Odorhei şi
a început activitatea la 1 septembrie 1923 1 ,  şi a 
primit aprobare de înfiinţue la 15 noiembrie 
1923, din partea Minister.:.�"'" ,;.nstrucţiunii 
Publice, printr-o adr:!să a Irtspectoratului 
Regiunii a IV - a Şcolare Sibiu2, căruia îi era 
subordonat. Ulterior, în diferite perioade, el va 
fi subordonat Inspectoratelor Regiunii Şcolare 
Braşov şi Cluj. 

La Conferinţa profesorală din 5 decembrie 
19243 se comunică înfiinţarea societăţii de lec
tură "Şt. O. Iosif" sub conducerea profesoru
lui de limba română, iar la 24 septembrie 
1 9254 soseşte aprobarea Ministerului 
Instrucţiunii Publice ca Liceul să poarte 
numele "Şt. O. Iosif". 

Liceul a început cu o singură clasă 1 la cur
sul inferior (gimnazial), având în primul an 
şcolar 1923/1924 25 de absolvenţi5. Conducerea 
a fost asigurată de un Comitet director, în 
frunte cu preotul Aurel Nanu. Din anul şcolar 
următor a fost numit director profesorul 
Octavian Dobrotăti. Din anul şcolar 1924/1925 
Liceul va avea cursul inferior (gimnazial), 
clasele 1 - IV şi cursul superior (liceal), clasele 
V - VIII. La sfârşitul anului situaţia elevilor la 
învăţătură se prezenta astfel: 

- clasa I A din 36 clasificaţi sunt: 31 pro
movaţi; 2 corigenţi şi 3 repetenţi 

- clasa I B din 36 clasificaţi sunt: 19  pro
movaţi; 1 0  corigenţi şi 7 repetenţi 

- clasa TI din 44 clasificati sunt: 32 pro
movati; R corigenţi şi 4 rqx:lcnti 

- clasa I I I  din 25 clasi fica l i  sunt: 19 pro
movaţi; 5 eorige n !  i �i 1 repetent 

- clasa IV din 27 clasifiea!i sunt: 16 pro
movati ;  9 corigenti si 2 repetenţi 

1� 1 

- clasa V din 20 clasificaţi sunt: 17 pro-
movaţi; 3 corigenţi 

- clasa VI din 1 1  clasifica ţi sunt: 8 pro-
movaţi; 3 corigenţi 

- clasa VII din 5 clasifica ţi sunt: 4 pro-
movaţi; 1 corigent. 

Elevii particulari se puteau înscrie la exa
menele de absolvire a unei clase, plătind o taxă 
de 1200 lei pentru cursul inferior şi 1 500 lei 
pentru cursul superior7. Cu aprobarea Consi
liului profesoral, la cerere, elevii cu situaţie 
materială precară8 erau scutiţi de taxă. 

La acest Liceu învăţau elevi ai familiilor de 
români şi din familii mixte, dar provenind şi din 
familiile de �tnie maghiară. Întregt:l personal 
didactic depunea eforturi susţinute pentru ca 
activitatea instructiv-educativă să se desfăşoare 
în condiţii bune, iar elevii să dobândească 
cunoştinţe temeinice, lucru dovedit de rezul
tatele obţinute la examene. 

Activitatea deosebită desfăşurată este pusă 
în evidenţă şi cu ocazia inspecţiilor efectuate de 
forurile tutelare, încheiate prin procese ver
bale. La 4 noiembrie 1924 inspectorul Ion 
Bratu de la Inspectoratul Şcolar Regional Sibiu 
consemna: "Liceul, care în anul trecut avea o 
singură clasă, a fost completat, din ordinul dom
nului ministru, în anul şcolar curent, la 8 clase, 
înfiinţându-se un internat cu 40 de bursieri. 
Liceul şi internatul sunt plasate în clădirea 
propie, zidită în anul 1891, anume pentru scop
urile unui liceu complet''9. La 6 mai 1927 inspec
torul Gh. Zugrăvescu nota: "Constat că la acest 
liceu se lucrează serios şi cu folos, datorită în 
mare parte priceperii şi energiei domnului direc
tor Steriopol, care nu unnăreşte decât înălţarea 
lui la nivelul liceelor de elită "10. Doi ani mai târ
ziu, la 2 mai 1929, şi inspectorul general Emil 
Ionescu scrie în registrul cu procese verbale: 
"Liceul St. O. Iosif este una dintre acele şcoli în 
care intrând, simţi de îndată ce treci pragul, că 
este înăuntru un ochi care veghează şi o inimă 
care vibrează. nomnului director Steriopol i se 
cuvine toată lauda pentu munca devotată şi 
inteligentă ce depune, cu rezultate atât dt· fru 
moase pentru cauza culturii româneşti prin 
aceste părti "I I .  
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Într-adevăr, cea mai fructuoasă perioadă 
din activitatea Liceului este legată de direc
toratul profesorului Ion Steriopol (octombrie 
1926 - septembrie 1940), licen{iat în litere şi 
filosofie al Facultăţii de Litere şi Filosofic din 
Bucureşti, în octombrie 1922. A funcţionat ca 
profesor suplinitor la Liceul "Sf. Sava" din 
Bucureşti în intervalul 1 septembrie 1923 - 1 
septembrie 1924, iar în perioada 1 septembrie 
1 924 - 1 septembrie 1 925 şi ca profesor la 
Liceul "Gh. Lazăr" din Bucureşti la clasele 
extrabugetare. De asemenea, a funcţionat ca 
profesor titular la Liceul "Sf. Nicolae" din 
Sighişoara în perioada 1 septembrie 1925 - 1 
septembrie 1926, apoi la Liceul "Gh. Lazăr" 
din Sibiu, de unde a fost detaşat la Liceul "St. 
O. Iosif" din Odorhei, unde a predat limba 
francezăt2. 

Prin grija şi strădania sa a fost tipărit 
Anuarul Liceului, care datorită �reutăţilor 
financiare apărea cu intermitenţe. In paginile 
sale se oglindesc toate aspectele legate de 
activitatea instructiv-eduativă, extraşcolară 
(excursii, comemorări, aniversări), situaţia 
nominală a elevilor la învăţătură, personalul 
didactic şi administrativ ş.a. Comitetul şcolartJ 
al Liceului în anul şcolar 1929/1930, era format 
din: 

- Ion Steriopol, directorul Liceului 
- preşedinte; 

- profesor Francisc Kulcsâr 
- secretar; 

- profesoara Maria Steriopol 
- membră; 

- director de bancă Iuliu Mafteiu 
- membru; 

- avocat Victor Stoian 
- membru; 

- avocat Gheorghe Bărbat 
- membru; 

- directorul şcolii primare Iuliu Botco 
- membru; 

- administrator financiar D. Râpeanu 
- cenzor; 

- profesor Carol Bak6czi 
- cenzor; 

- Petru Caţaveiu 
- cenzor. 

Un capitol importan t al activităţii cxtra
scolarc îl rcpn:Lentau excursiilc. O amintim 
doar pe aceea cfcet uatii de 33 de elevi ai 
Liceului, conduşi de profesorul Andrei Ehcrt, 
în Lilclc de 1 - t iunie 1930, pe traseul Braşov -

C'âmp\lhmg - Pitc!jli - Curtea de Arges -
Riimnicu Vâlcea - Călimăneşti - Cozia - Sibiu -
Mcdiaş - Sighi�uara - Odorht:i 14, elevii vi7.itând 
numeroase lucuri şi mon umente ist orice 
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(Biserica Neagră, Castelul Bran, Biserica şi 
Mânăstirea Curtea de Argeş, Mânăstirea 
Cozia, Muzeul Bruckenthal, ş.a.). 

De o deosebită cinstire se bucura ziua de 1 
Decembrie, ziua naţională a României, sărbă
torită în fiecare an de elevii şi personalul didac
tic al Liceului. Se evoca însemnătatea Marii 
Uniri de la 1 decembrie 19 18, se organizau con
cursuri de cântece şi recitări, se jucau piese de 
teatru. La sărbătoarea din 1 decembrie 1937 a 
participat şi inspectorul Pamfil Georgescu, care 
a avut numai cuvinte de laudă la adresa profe
sorilor şi elevilor Liceului t5. 

O preocupare permanentă era aceea a 
pregătirii religioase a elevilor. Protopopul 
Gheorghe Maior, profesor-inspector al 
învăţământului religios ortodox, nota la 30 
martie 1937: "Instrucţia religioasă se face destul 
de temeinic, iar educaţiti religioasă nu e scăpată 
din vedere. . .  Constat apoi că elevii sunt conduşi 
la biserică regulat duminica şi sărbătorile de către 
profesorul de religie şi se spovedesc şi cuminecă 
de două ori pe an "t6. 

După Dictatul de la Viena, în anii războiu
lui (1940-1945) liceul şi-a încetat activitatea. 
Mare parte din mobilierul şi arhiva liceului au 
fost transferate la şcoli din Sighişoara, 
Dumbrăveni şi Rupea. 

La 14 decembrie 1945t7 s-a hotărât unirea 
celor două şcoli româneşti din Odorhei, 
Gimnaziul teoretic de fete şi Liceul teoretic de 
băieţi "St. O. Iosif", rezultând Liceul teoretic 
mixt "St. O. Iosif". 

La 6 septembrie 1946, inspectorul financiar 
din Ministerul Educaţiei Naţionale, Vasile 
Bitea, constata: "Redeschiderea şcoalei, după 
incetarea vremelnică din septembrie 1940, s-a 
inaugurat în ziua de 13 ianuarie 1946 şi a 
funcţionat în anul şcolar 1945/1946 cu un număr 
de 196 de elevi, din care 160 de băieţi şi 36 de 
fete"tH. În continuare, el arată că localul şcolii a 
suferit mici stricăciuni în timpul războiului, 
necesitând reparaţii, dezinfectare şi curăţenie 
generală. În scopul executării lucrărilor nece
sare s-a cerut de la Minister subvenţionarea cu 
fonduri şi s-a aprobat suma de 71 milioane lei. 
Comun itatea românească din zonă a sprij init 
cu han i şi m a teriale repararea �i  dnlarea 
localu lu i scoli i .  

Timp de două decenii şi jumătate ( 1923 -
1948), Liceul "Şt.  O. Iosif" din Odorhei a 

reprezentat o oază de cultură românească, 
pn;gătind zeci de generatii de tineri, care sii 
du!:ii mai depa rte n adiHI Spiritual i tă�i i  
rorn:încşti în secuime. 
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983/1933 30 ianuarie 1934 

Ministru, 

La ordinul Dvoastre No.167.252/1933, - avem onoarea a Vă înainta aici alăturat Fişele personale 
ale O-lor profesori dela liceul nostru, precum şi Fişa pentru şcoală în două exemplare, completate 
cu toate datele cerute. 

Asupra istoricului şcoalei, comunicăm următoarele: 
"În Octomvrie 1923 OI. Inspector Şef al Regiunii Sibiu, deplasându-se din ordinul O-lui Ministru 

Dr. C. Angelescu în Odorheiu, unde o mână de români însufleţiţi cereau înfiinţarea unui liceu româ
nesc în edificiul fostului liceu real de stat maghiar, constată că deschiderea unui asemenea liceu este 
reclamată de interese superioare de stat, şi această şcoală ar fi bine organizată, o santinelă înaintată 
într-un post înstrăinat al acestei ţări, în adunarea generală din 5 Octomvrie 1923 se instituie primul 
comitet şcolar care se compune din Domnii: Dr. Cornel Cărpinişan, Ilie Maftei, Petre Dregătoriu, 
D. Dumitrcscu, pe lângă cari când cursurile şcoalei se vor începe vor intra doi profesori din partea 
corpului didactic si directorul viitoarei instituţii. Cu ordinul no. l28.350/1923, Ministerul aprobă 
propunerea O-lui Inspector Bratu, de a se deschide cursurile şcoalei cu o singură clasă şi în adevăr, 
prin concursul neprecupeţit al O-lui Profesor Andrei Eber, care deşi minoritar face o intensă pro
pagandă pentru noua instituţie, cursurile încep regulat în ziua de 8 Noembrie 1923. Până la 1 ianu 
arie 1924, când liceul este trecut în bugetul statului, comitetul şcolar îl susţine. Primul director 
Profesor titular al liceului a fost Preotul A. Nanu. 

Cu ordinul No:67.368/1924, Ministerul a aprobat funcţionarea pe 1 Septembrie 1924 a întregului 
curs inferior. Tot în acest timp, cu ordinul No: 6.666/1924 din 25 August, Inspectoratul şcolar face 
cunoscut direcţiunii că se aprobă şi funcţionarea cursului superior. Fiind printre elevii şcoalci mulţi 
minoritari, se aprobă predarea limbii maghiare pentru aceşti elevi. Şcoala arc un internat în care 
încap 120 de elevi. 

Liceul funcţionează în edificiul său propriu, care este foarte bine păstrat. Ani de ani şcoala s-a 
îmbogăţit cu colecţii pentru studiul ştiinţelor naturale, material didactic pentru fizica-chimice, bib
lioteca s-a sporit apreciabil, fiecare clasă are de asemeni bibliotecă sa de clasă, iar de curând liceul 
posedă şi o sală de teatru. Corpul didactic s-a completat treptat, aşa încât astăzi liceul cu excepţia 
catedrelor de Gimnastică, Desen, Caligrafic şi Muzică are tot restul catedrelor ocupate cu profesori 
titulari". 

Proces-verbal 
Astăzi 1 Dccemvrie 1937 

Am visitat Liceul de Băeti "Şt. O. Iosif" din Odorhei, de sub conducerea O-lui Praf. Ion 
Steriopol. 

Am avut satisfactia sufletească de a mă găsi la acest liceu în ziua de 1 Decemvrie, zi naţională în 
care se sărbătoreşte Unirea Ardealului cu patria mamă şi mi-am putut da seama de chipul în care 
se munceşte, pentru ca asemenea serbări să fie în cel mai perfect grad dătătoare de încredere în viaţa 
neamului românesc şi în rosturilc lui istorice. 

Domnul Director Steriopol a ales această zi ca să serbeze şi ridicarea pavilionului naţional al stră
jerilor. După slujba religioasă şi după solemnitatea impunătoare a ridicării tricolorului, O-Sa în cali
tate de comandant, a ţinut o cuvântare ocazională, explicând rolul cel mare al mişcării străjeşti şi 
dând îndemnuri străjerilor stolului Liceului. Pe fetele tuturor se pute citi încrederea cu care păşiau 
în viaţa străjerească, însufleţiţi de cuvântul Comandatului lor şi de sublimul devizei: "Credinţă şi 
muncă pentru patrie şi Rege" care sta scrisă cu litere mari pe frontispiciul şcoalei.  După festivitatea 
stri'ljercască a urmat serbarea şcolarii. bine organizată şi desfăşurată într-o atmosferă de cald �i inalt 
patriotism. Cuvântul ncazional a fost ( inut,  cu mul l;i insutlc�in; de D-1. Al. Calotii - profesor llt: isto
rie la Liceu. Coruri le au fost bine executate, sub conducerea D-lui  Profesor Robert Trausch. 

in :sala de tc.alru a liceul ui s-a j u cat seara piesa de teatru l·c�mcia îndărătnică de Shakespeare. 
Elevii liceului şi cii l  iva dintre fu�t i i  c.:levi, lega� i suneteşte de şcoală, au interpretat roluri It! din piesă. 
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Nu mi-aş fi putut închipui vreodată că s-ar putea realiza cu elevii ceea ce am văzut realizat aici. Toată 
pregătirea piesei, jucată în costumele epocii, a fost făcută de Dl. Director Steriopol. 

Aceste sărbători sunt urmărite după un program bine stabilit de ani de zile; rostul lor, în aceste 
părţi de ţară este foarte mare. Cuvintele de laudă şi felicitările pe care le aducem Dl.-ui Director 
Steriopol nu vor fi niciodată nici prea multe şi nici destul de puternice, pentru activitatea cultural
natională pe care D-sa o desfăşoară aici. 

Din câte centre cunosc până acum, pot afirma că nicăieri n-am găsit această activitate; de aceea 
ea trebuie dată ca exemplu tuturor celor ce sunt chemaţi să activeze în şcoala românească din regiu
nile acestea. 

Am vizitat Liceul şi Internatul Liceului: un cuib românesc foarte bine organizat şi condus. 
Impresionat de tot ceea ce am văzut în această şcoală, şi neputând traduce în cuvânt toată mulţu

mirea mea, mă mulţumesc să închei cu vorbele: "Omul sfinţeşte locul" - care aici sunt înfăptuite - iar 
omul este OI. 1. Steriopol. 
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Abstract 
A Page of Romanian Study in "Secuime". The "Şt. O. Iosif High-School" 

The Great Unification on December 1st 1 9 1 8, endcd a stage in the history of thc Romanians and opened a new one, that 
of consolidation the Romanian national unitary state. For the Romanians in Transylvania the following period ( 1919-1940), 
was one of national revival because thc measures taken by the leaders cndorscd thc two fundamental institulions. thc School 
and the Church, that were under the foreign rule. 

The state high-school "St. O. Iosif' in Odorhci started ils activity on Scptember 1st 1923. In the article thcrc arc 
presented the structure of the classcs in school years, the structure and thc activity of the teaching staff, the school rcsults 
and thc cxtru-".;hool activitics, etc. After the Vicnna Dictate, tlu riug l hc war ( 1 940-1945) thc high school stoppcd its activity. 
Mosi of thc furniturc antl thc arch ive uf thc high schoul wcrc transferred tu schools in Sighisoara, Dumhraveni antl Rupea. 

On Dc::ccmbcr 14th 1945 i l  wus decidcd upon thc two Romanian schools in Odndu:i. n1c Ciymnasiurn of girh ;o mi 
thc "Sr. O. Iosif " Thcorctical I Iigh-School of buys rcsulted in the mixcd "St. O. Iosif' Jligh School. On Scptcmhcr 6th 1 946 
thc financtal inspector from thc Ministry of National Education - Vasile Ritca conduded: "ll1c re-opening of thc 'chnnl, aftcr 
thc temporary closing in Scptcmher 1940, was inaugurated un Septcmher 1 3th 1 946 and funcliunctl tluring the school ycar 
1 945/1946 w ith 196 studcnls, from which 1 60 hoys and 36 girls". 

Fur two and a half dcc>ulcs (1923- 1 94H) the "St. O. Iosif' High Schuul in Odmhei reprcscntcd a nudeus of 
Rnmanian cult urc, preparing lcns ,)f young gcncrations, tu takc on the "flame" uf thc H.nmanian spirituality in ··secuime". 

Vulentin lstratc 
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REPARTIŢIA ORELOR PE ANUL ŞCOLAR 1 929- 1 930 

1\r. Numele şi Titlul cu care ....... Specialităţile · ;:::: Obiectul, clasa şi orele la cari 
Crt pronumele funcţionează 

t:: 
cu cari este 

� 
funcţionează (� (.) E 

profesorului ·� abilitat � ........ -)� > t:: .... 
,_ o 
t:: d:i ,_ .... 

· - o ....... ........ 
· - � 

Materii şi ore cari Materii şi > _ bO  .... ::s ;.:  Gol "-' ,ta .o constituie catedra ore 
·

- E o 
·

-
prof. suplimen-t:: ::s � <: z � tare 

,_ 

� 
1 .  Ion N. Steriopol Titular definitiv 6 Franceză, 1 0  Franceză VI'\ 

Română Vlf 
Română ne, V3 

2. Maria 1. Titular definitiv 4 Franceză, 1 5  Franceză 1.1
2 

II.�, 
Steriopol Drept 1113, IV2, V 

Dirigentie II 1 

3. Carol Bakoczi Titular definitiv 27 Maghiară, 1 2  Maghiară III-IVj 
Germană V-VI-VII3 

4. Andreiu Ebert Titular definitiv 22 Germană, 1 5  Germană IV2, V-
Maghiară VI-VIe, 

5. Samuil Halmagy Titular definitiv 25 Şt. Naturale 1 2  Şt. Naturale 1-11- Materna-
Matematică ne tiei 1 
Şt. Fizico- Şt.fiz.chim. II-ne Dirigen-
chimice Matematică 13, ţie 1 

DirigenHe 1 1 

Tota- Observări 
lul 

orelor 
pe can 

le 
predă 

Directorul 
liceului 

1 0  

1 5  

6 Corn pl. 
Cated. în 
Şcoala de 
Arte şi 
Meserii 

1 5  

14 

l . 

a 

�-
s:::,, 
� 
S' "<: .a( 
s:::,, 3 
s:::,, � 
C:l 1 3  
s:::,, 
;:s � 
S' 
� 
$::: §" (1:1 , 
t""" �-$::: -
-"l !'"' 
o 
O" "" � 
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\C C\ 

6. 

7. 

8.  

9. 

1 0. 

I L  

1 2 .  

Dionisie 
Jaklovsky 

Nicolae lliescu 
dr. 
Ioan Kosa dr. 

Francisc Kulcsar 

Aurel Nanu 

Dimitrie Stan 

Dumitru 
Stoenescu 

Titular definitiv 

Suplinitor 

Titular definitiv 

Titular definitiv 

Titular definitiv 

Suplinitor 

Suplinitor 

22 Latină 1 2  
Elină 

- Drept 1 5  

24 Geografia 1 2  
Istoria 

26 Şt. Fizico- 1 2  
chimice 
Şt. Naturale 

1 4  Istoria 1 5  
Geografia 

15  Muzica 15  

3 Română 15  
Filozofia 

Latină IV-V-VI-
VII3 
Elină VI-VII1 

Dirigenţie V1 

Drept III-IV 1 , 
VII 
Geogr 1-II-III-IV-
vz vnz ' ' 

Dirigenţie IV1 

Şt.fiz.chim. IV-
v-ve 
Şt.naturale V-VI-
VII2 

Istorie II-II-III-
IV-V-VI2 

Dirigentie III 1 

Muzica 1-11-III-
IV-V1 VI-VII 1 

Română r'j II'*, 
IV-VI-VII 
Filozofia VI-VII2 
Dir. VII 1 

Elina 2 
Dirigenţie 
1 

Dirigenţie 
1 

Şt.naturale 

Româna 3 
Filozofia 4 
Dirigenţie 
1 

1 5  

3 

1 3  

1 4  

1 5  

9 

23 

Plătit cu ora 

Compl . 
catedrei în 
Şcoala de 
Arte şi 
Meserii 
Decedat la 
1 5  apr. 1 930. 
Până la sf. 
Anului a 
funcţ. Dş. M. 
Drăguţescu 
şi Dr. N. 
Il iescu 

1 �  
z :j z 
-t/) :d 
� 
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..... 
'-D ....: 

1 3 . 

1 4. 

1 5 . 
1 6. 

1 7. 

Traian Ţiţeiu 

Gustav 
Zavodsky 
Eug_en Bohm dr. 
Ludovic Nemeth 

Arnold Hatszegi 

--

Suplinitor 

Suplinitor 

Medicul liceului 
Suplinitor 

Suplinitor 

L___ --

1 Religia 1 5  

5 Matematica 1 5  

4 Higienă 1 5  
1 Educ.fizică 15  

- Desemn 1 5  
Caligrafie 

Religia 1-11-111- 1 2  
I\T-\T-\TI-\TII2 

Matematica 11-111- Matematic 1 6  
I\T-\T-\TI-\TII2 a 1 
Higienă \Tie 1 
Gimnastică 1-11- 1 4  
Ill-1\!2 \T-\TI-\TII2 

Desemn 1-11-111- 9 
I\T-\T-\TI-\TII1 

Caligr.j:_![_ 

Compl. 
catedrei în 
Şcoala de 
Arte şi 
Meserii 

a 
� s· 
::::,, 
� 
-· ;:o 

�( ::::,, ::: !:;, 
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VALENTIN ISTRATE 

Liceul •ŞI. O. Iosif• Odorheiu 

Vedere cu Liceul "St. O. Iosif" din Odorhei 

POET111. " fT. O. IOSIF " 

• 

ANUAIWL LICEULUI 

"ŞT. O. IOSIF" 
O D O R H E  

P E  A N U L  1929 - 1 930 

P U B L I C A T  D E  

I O N  N. S T ER I O P O L  
D I R E C TO R U L  LI C E U L U I  

p .:t_ ... 
TIPOGRAFIA "MINEf«VA• OOCRHEJ 

,;/,., ".? ;c /-. n 9-'/ 

Coperta anuarului Liceului, pe anul 1929- 1 930 

1 98 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 8, 2004, Istorie, pag. 199-204 

Ideal şi acţiune în spirit naţional: publicistul Octavian M. Dobrotă şi 
situaţia românilor din Harghita în anii interbelici 

Problemele complexe privitoare la situaţia 
românilor din zona numită în mod curent 
"Secuime" (deşi mai aproape de realitatea 
istorică ar fi, după unii cunoscători ai stării de 
lucruri "Regiunea Secuizată", - teritoriul 
judeţelor interbelice Ciuc, Trei Scaune, 
Odorhei şi parţial Mureş) au stat în atenţia 
unor istorici, etnografi, sociologi ai unor 
reprezentanţi ai mass-mediei şi, evident şi a 
politicienilor. O autoritate în cercetare, 
istoricul şi filologul clujean este Ion 1. Russu, 
cunoscut în primul rând pentru valoroasa sa 
lucrare Etnogeneza românilor-fondul auto
hton traco-dacic şi componenta latina-roman
ică, apărută în urmă cu două decenii. Dar i-a 
apărut relativ recent o lucrare postumă, la 
care a solicitat şi colaborarea cercetătoarei 
Ioana Cristache-Panait, pentru analiza 
monumentelor arhitectonice ale zonei, 
urmărite comparativ cu cele prezente în alte 
regiuni ale României 1 .  

Concomitent cu  filonul principal a l  
cercetărilor dedicate problemelor de istorie 
veche, cercetătorul clujean a urmărit, cu pasi
une şi tenacitate, timp de decenii, mărturiile 
privitoare la prezenţa, ponderea, locul şi ros
turile populaţiei româneşti din răsăritul şi sud
estul Transilvaniei. În dinamica convieţuirii şi 
raporturilor cu populaţia secuiască maghiaro
fonă a acestei zone. Pornind de la cunoaşterea 
şi relevarea antecedentelor istorice antice şi 
medievale, urmărind dovezile prezenţei la 
venirea şi aşezarea secuilor, raporturile social
economice, juridice, etnice şi lingvistice stator
nicite între români şi secui în decursul Evului 
Mediu, cercetările lui Ioan 1. Russu se concen
trează - îmbinând fericit rezultate şi metode de 
studiu filologice cu cercetările de istorie veche, 
asupra ultimelor trei secole. Prin folosirea unor 
surse informative mai bogate este înlesnită o 
abordare cu şanse sporite de reuşită a chestunii 
proporţici reale a populaţiei româneşti din 
această parte de ţară, supusă unui proces 
accentuat de disimi la1 ie naţională. Cu recunos
cutul şi temutul său spirit critic (ccrcctătorul 
cl ujan dr. Ladislau Gyemant) , Ion 1. Russu 
rclcvii cu îndreptăţire tendin ţele marcante din 
istoriografia maghiară din epoca dua l ist iî � i  din 
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anii interbelici, înspre o minimalizare a pon
derii şi rolului populaţiei româneşti din părţile 
secuieşti, înspre o justificare prin mijloace 
ştiinţifice a unor interese politice de dominaţie 
şi deznaţionalizare. 

Socotindu-şi cu modestie lucrarea Românii 
şi secuii, ca şi "schiţa provizorie în patru capi
tole", savantul clujean a trasat cu multă clarvi
ziune un program al cercetărilor viitoare, care 
să ofere "o adevărată istorie a aşezări/ar şi pop
ulatiei", pledează pentru o "amplă cercetare 
monografică ", urmărind nu numai diverse 
documente istorice, pentru a analiza asimilarea 
lentă şi cea forţată, şi a accentuat analiza 
lingvistică, arătând importanţa studierii antro
ponimclor şi gentilicelor. Atât înainte de 1918, 
cât şi după întregire, unele preocupări de 
"radiografiere" a stării românilor din această 
zonă le-a avut şi Nicolae Iorga. Recomandă 
participarea la acest efort de explorare, pe 
lângă istorici şi a geografiilor, sociologilor, 
etnografilor, ca şi a unor intelectuali din 
judeţele zonei2. Tot în anii interbelici şi-au 
desfăşurat activitatea şi alţi istorici (Popa
Lisseanu, Sabin Opreanu, Ştefan Meteş şi 
alţii), etnografi, etnologi, biologi (în contextul 
cercetărilor bio-rasiale specifice acelor ani). 
Procupările de cercetare istorică continuă şi 
astăzi, urmărind relaţiile interetnice, ca şi cele 
din domeniul sociologiei, urmărindu-se ele
mentele de menţinere a identităţii minorităţii 
române, ca şi situaţia generală a românilor. 
Este cazul lucrării d-nei. M. Cobianu-Băcanu, 
S.O.S. Românii din Harghita si CovasnaJ, dar şi 
numeroaselor studii ale d-lui. dr. 1. Lăcătuşu şi 
altor cercetători locali. 

Studiile, respectiv articolele realizate de 
unii intelectuali români locali, ziarişti, activişti 
culturali sau reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale - pentru anii interbelici, sunt 
apreciate de Ion l. Russu ca parţiale, lipsite de 
metoda de suprafaţ{i şi insuficient documen
tate. Cauzele unei asemenea stări de fapt erau 
numeroase (unele vom încerca să le schiţăm �i 
noi după sursele de care dispunem) . 

În anii  interbelici, in Ordohei au dcsfiisurat 
activităţi de acest gen Octavian M. Dobrotă, 1. 
Stc.:riopol, 1.  Salanţiu, M. Cionca, a lăt uri de alti 
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intelectuali din Trei Scaune, Ciuc şi Mureş. 
Pierderile catastrofale suferite de populaţia 
românească timp de 2-3 secole în Secuime, 
fenomen social-istoric straniu, dacă nu para
doxal pentru epoca modernă, nu se putea recu
pera cu "reromânizarea " înţeleasă ca revendi
care şi recuperare a pierderilor de populaţie -
într-o anumită postură ca fenomen demografic 
şi etnic-confesional, interesant însă şi după 
manifestările sale politice şi propagandiste. În 
acest sens, Octavian Dobrotă arată într-un 
articol al său din Glas Românesc în Regiunea 
Secuizată (nr. 184 din 10 aprilie 1936) " . . .  nu 
vrem să românizăm nici un ungur, cerem însă 
reromânizarea secuizaţi/or", deci acţiuni de 
reducere la matcă a românilor care "şi-au pier
dut graiul strămoşesc si astăzi declară în limbă 
străină (maghiara) că sunt români". Actul de 
restituire începe sporadic în anul 1930 de 
autorităţile româneşti prin "Astra", biserică, 
şcoli, presă, conferinţe, etc. În cadrul unui 
remarcabil şi deplin justificat interes şi entuzi
asm colectiv, a rămas însă adesea, după cum se 
remarca, o manifestare a intenţiilor de tip 
general, abstract4. De fapt, întregul context al 
derulării acestor activităţi - atât climatul social
politic intern, cu dificultăţi de ordin obiectiv şi 
subiectiv, dar nici conjuctura politică interna
ţională şi situaţia militară, la sfârşitul anilor 30, 
nu era favorabilă unor asemenea iniţiative. 

O. Dobrotă a trăit 1 6  ani în Odorhei 
activând ca ziarist şi profesor între anii 1923-
1940. În anul şcolar 1923!1924 era profesor la 
liceul "St. O. Iosif" din Odorhei, însă a 
funcţionat mai înainte şi la Deva (are un mate
rial adresat elevilor liceului "Decebal" din 
Deva, publicat în anuarul acestui liceu). 
Activitatea sa este reflectată sintetic într-un 
manuscris pe care 1-a finalizat în anul 1976 la 
Timişoara, intitulat Strană de strigăt românesc, 
de aproximativ 450 de pagini dactilografiate. 
Aici concentrează reflecţii asupra anilor 1930-
1940 (parţial şi înainte de anul 1930), frag
mente selecţionate din articolele apărute în 
publicaţiile al căror ziarist şi director a fost, 
opin i i  ale unor personalită�i politic�. biseri
ceşti, ştiinţ ifice, păreri aparţinând unor confraţi 
<!:iarişti, reprezen tând mass-media d in multe 
oraşe a le Regatu lui Român iei . 

La frageda vârstă de I R  ani trebuie sii-şi 

întrerupă st udiilc si  să îmbrace hainele militare 
al� I mperiului bicefal austro-ungar, iar după o 
instrucţie de aproximativ un an este trimis la 
Sarajevo, ont�ul unde s-a produs incidentul 
care a declan!$at p1 ima conflagratie mondială. 
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A ajuns apoi la Cetinje (Muntenegru), pe fron
tul din Volhinfa rusească şi apoi pe frontul ita
lian. Aici, pe fronturi " .. . (trebuia-n.n) să aperi, 
cu focul tunului, o situaţie străină sufletului tău, 
tot latin, faţă de dreptatea fraţilor tăi de sânge . . .  
Căznindu-te să-ţi aperi cumva şi propria viaţă". 
Finalul fericit (şi dorit) al marelui război a per
mis tânărului combatant să participe la 
grandioasa Adunare Naţională de Ia Alba
Iulia. Nu după mult timp, era trimis cu unităţile 
dincolo de linia de demarcatie fixată de 
Antanta în vestul Transilvaniei şi participă la 
campania armatei române, care, conform 
obligaţiilor asumate faţă de aliati, neutraliza 
belicoasa Ungarie roşie, condusă de Bela Kun 
care, în înţelegere cu bolşevicii ruşi şi 
ucrainieni, ameninţa interesele României 
întregile. Aceşti ani sunt evocaţi în Frânturi din 
gânduri le destinate foştilor mei elevi, reintâlniţi la 
Odorhei, la 40 de ani de la absolvirea liceului (7 
iulie 1979)5. 

Din anul 1925, în Odorhei apare ziarul 
Harghita, bilingv (româna-maghiar) , prima 
publicaţie în limba română din zonă. Incepând 
cu anul 1930, apare ziarul Secuimea şi, din ian
uarie 1935, Glas Românesc în Regiunea 
Secuizată, sub direcţia lui O. Dobrotă, membru 
al Societăţii Ziariştilor Români din 
Transilvania - în total 277 de numere. A doua 
publicaţie avea ca subtitlu Organ de luptă 
românească şi de documentare asupra 
Românilor secuizaţi, fiind dedicată acţiunii de 
recuperare a românilor secuizaţi (maghiari
zaţi), altfel spus, înstrăinaţi prin diverse metode 
şi procese de asimilare. O. Dobrotă a profesat 
un naţionalism constructiv, arătând o înţele
gere constantă şi preocupare pentru interesele 
omului de rând, căci, spune el în "Credo"-ul 
său, intitulat ':4m strâns acest mănunchi de pagi
ni .. ", " . .  noi, cei mici, cunoaştem cinstea în gând, 
în vorbă şi în fapte ", "în contradicţie cu 
parazitismul antinaţional, duşmănos prin întrea
ga-i ţinută intereselor ţării, ca şi, mai ales, a 
reprezentanţilor lor localnici (unii) dintre ei fiind 
inocenţi parazitari şi abuzivi". 

Este o realitate faptul că nu a făcut concesii, 
n ici comprom isuri cu rcprezentan�ii partidelor 
politice �i n ic i a administratiilor vremi i .  În 
paginile publicaţii lor sale prezintă informaţii 
care să constituie "balsam, îmbărbătare venită 
de la fratii mai mari (profesori universitari, acad
emicieni, publicisti de marcă), dezinteresaţi în 
cancanurile politice ". Reromân izarca ar fi avut 
e fecte dacă ar fi activat toţi prefectii , prim-pre
torii . notarii,  r�vizorii , profesorii şi învă tii torii, 
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Publicistul Octal'ian M. Dohrotă din Odorheiu Secuiesc şi situaţia . . .  

imediat după instaurarea administratiei 
româneşti şi nu doar sporadic, cum s-a încercat 
în anii 1935- 1936. Concomitent se manifesta 
"confesionalismu/ preferenţial" şi s-a menţinut 
un climat de sterilitate intelectuală, "trăind 
via{a în stearpă nelucrare", fapt care n-a produs 
"resurecţia românească". Guvernele au aplicat 
mai mult paleative decât măsuri efective şi 
reînnoirea "metodei cârpe/ii". Dar vină au şi 
românii din Secuime, care "s-au restrâns doar la 
dorinţe şi cereri . . .  până când nu vor alcătui un 
program se1ios şi nu vor aduce ei înşişi toate jert
fele" (cei cu stare materială, mai ales), "singura 
cale de a depăşi marasmu/"6. 

Era firesc ca memoriul românilor din 
Odorhei să găsească toată simpatia guvernului 
prezidat de Gh. Tatărescu, care declara că spri
jină "resurecţia din Secuime". Liberalii căzură 
de la putere şi rămase doar "simpatia " şi 
"hotărârea ". Aceste declaratii, ca şi altele de 
aceeaşi factură, arată că "democra{ia 
românească este o pepinieră de demagogi, iar o 
caracteristică a ei este liche/ismul" (praf. secun
dar Ioan Banu, Odorhei). Tot paradă de vorbe 
a făcut şi minstrul liberal al Învăţământului, dr. 
C. Angelescu, ca şi AL Lepedatu, secretarul de 
stat Cancicov, dar şi un prefect de Odorhei, 
care "a deziluzionat prin jocul politic şi mascara
da de vorbărie". Nu s-au finalizat nici inter
venţiile deputaţilor l iberali, avocatii M. 
Constantinescu (Odorhei) şi dr. A. Baciu din 
Tg. Mureş, care, neprimind răspunsuri la prob
lemele ridicate guvernului nu au făcut inter
pelări parlamentare, aşa cum au declarat?. 

Din partea opozanţilor liberalilor, naţio
nal-ţărăniştii, Octavian Dobrotă constată mani
festarea unor duplicităţi ( "cârdăşii") politice 
între V. Solomon, prefectul S. Balint şi un opor
tunist maghiar, E. Rhety, conducător al unui 
Partid Maghiar Democrat (partid de manevră), 
care se prezenta ca fila-român şi a ajuns, 
negociind în zonă deputat, iar în anul 1929 pri
mar al Odorheiului, arătând abilitate, cu bani 
proveniţi din sumele pentru alegere (şi nu 
numai), cumpăra unele simpatii şi îşi crea unele 
obligatii, inclusiv cu bani primiţi de la ţărănişti, 
a căror conducere a lăsat "mână liberă " 
reprezentantilor locali.  Ulterior, se deharasă 

de tu tela tărănistă - mult timp i'i C<Înta osanc lc 
pn.:l�ct u lui Bal in t, pe care îl flata ca ''politician 
cu �·ederi lary;i ·•. În calitate..: de primar, în anul  
1 929, Rhcly d ispune in tro d u cerea l imhi i  
maghiare..: in  prim;hia Odorheiului, încăldmci 
Jispozitilic M i n is teru lui uc..: I n t erne. Aceasta 
d in urmă ar fi folo�i tă în parale..: ! cu limba 
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română, corespondenţa oficială trebuia să 
conţină extrase, etc. (cu precizarea că 
nefolosirea va atrage sancţiuni disciplinare). 
Secretarul general al primăriei, Petru Caţavei, 
a refuzat să contrasemneze ordinul şi se adresă 
ministerului. De aceea a fost persecutat şi tre
bui să se prezinte personal la secretarul de stat 
Mirto, ca situaţia să revină la normal�. A 
"jucat" un rol distinct şi Partidul maghiar al 
contelui Bethlen, cu care şi menţionatul Rethy 
era în relaţii strânse; acest partid avea reven
dicări îndrăzneţe şi 'jongla subiectiv" (Ioan 
Avram) cu suportul său electoral, urmărind să 
câştige mandate, practicând "o pemwnentă 
mistificare" şi folosea în interesul său procede
ele democraţiei politice, însă practica un "ire
dentism naiv" şi susţinea obiective revizioniste. 
Combaterea acestor tendinţe cerea mobi
lizarea de "elite morale şi intelectuale, (manife
starea) abnegatiei, dezinteres, muncă asiduă ", 
care, din nefericire, nu s-au concretizat9. 

Eforturile unor modeşti ziarişti de la 
gazetele din Ciuc, Sf. Gheorghe şi Odorhei -
Ţinuturi Secuizate, Gazeta Ciucului, Oituzul, 
Glas Românesc, au rămas fără răsunet. 
Guvernele ţării nu-i sustineau moral, dar şi 
material, iar presa locală de limbă maghiară, 
datorită unor "inginerii politice" - ca cea mai sus 
menţionată, urmărea, desigur, atragerea 
voturilor minorităţii maghiare - de fapt, majori
tară în zonă, în cadrul "pertractărilor" politiceto. 

În paginile publicaţiilor din Odorhei s-a 
urmărit şi chestiunea vechimii, existenţei 
istorice şi predominării numerice a românilor 
autohtoni (majoritatea asimilaţi în timp), 
mijloace de regăsire a identităţii lor, dar şi 
greşelile, lipsurile şi reflexe ale politicianismu
lui. Şi-au făcut cunoscute opiniile intelectuali 
de frunte, ca Onisifor Ghibu, Sabin Opreanu -
din Cluj, praf. dr. Popa-Lisseanu, Simion 
Mehedinţi, Ştefan Meteş, Atanasie Motogna, 
care au adus argumente dezinteresate, pentru a 
mări interesul autorităţilor pentru zonele unde 
se intensifica maghiarizarea şi se accentua 
chiar ameninţarea la adresa suveranitătii ţării. 
N. Iorga scrie despre "Reromânizarea în 
Secuime " şi despre românii secuizaţi 
(maghiarizati) în m a i  multe rânuuri, dar ia 
pozitie �i fată de atitudini le lu i Mussol ini. 
(rezumat, cu titlul "Dl. prof N. Iorga devm� 
Mtts.mlini"), prof. un iv. 1 .  Lupas scria "Răspuns 

d-lui. Mw;·solini" şi se publica si "�xpozeul prc�f 

M. Mmwilescu, miNistrul o;tc:m�lnr", Se publi� 
cau desigu r si op in i i le cap i loi  bisericest i, 
respectiv ;1 patriachului Miron Cristea ş i  a 
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mitropolitului Nicolae Bălan, în legătură cu 
interesele natiunii. S-au publicat extrase din 
articolele lui R. Seişanu, de la Unil'ersul (între 
altele Au dispămt secuii), ale lui Horia Stanca 
(Resurectia românismului), dar şi părerile lui 
Aurel Gociman, de la Cluj - preşedintele Ligii 
Antirevizioniste, în legătură cu asasinatele 
politice din câteva localităţi din Munţii 
Apuseni, instigate din Ungaria. Se evidenţiau 
aprecierile unor ziare din Bucureşti - Curentul 
şi Refomw, timişorene - Redeşteptarea şi Viata 
Ilustrată. În legătură cu presa română din 
Odorhei, dar şi din materialele publicistului 
sighişorean, profesorul Horia Teculescu, nu 
s-au ignorat nici munca şi iniţiativa unor 
oameni de suflet, intelectuali din zonă. 

Diverse condiţii au influenţat negativ acţiu
nile proiectate de "reromânizare", iar unii fac
tori au făcut doar declaraţii formale de actiune. 
Între anii 1921- 1940, la prefectura Odorhei s-a 
făcut de 25 de ori oficiul de "predare-primire ", 
în funcţie de câştigătorii campaniilor elec
torale. Între cei numiţi - O. Dobrotă, au fost 
unii fără calităţi, dar şi fără pregătirea necesară 
(economică şi administrativă n.n.), care s-au 
înconjurat de subalterni supuşi - mulţi minori
tari, alţi necunoscători ai stărilor de lucruri, toţi 
preocupati de exploatarea diverselor capitole 
de buget, opresând categorii care nu puteau 
riposta la acte arbitrare (cazul văduvelor de 
război), verificările fiind făcute de delegaţi ai 
Ministerului de Interne, "sensibili" la diverse 
atenţii. Semnificativ pentru înţelegerile de 
culise e faptul că Partidul maghiar, aşa de gri
juliu în alte privinţe, n-a reclamat niciodată 
afaceri necinstite, fiind el însuşi interesat în 
aceste aranjamente, participând pe listele elec
torale în alianţe cu liberalii sau cu naţional
ţărăniştii. Preoti români au folosit, datorită lip
sei de preocupare a autorităţilor, mult timp 
capele improvizate, iar preoţi noi au venit în 
judeţ abia în anul 1936 1 1 .  Preoţi ortodocşi erau 
vreo 4-5 la număr în tot judeţul şi erau ţinuţi în 
umbra prcfecţilor, având si alte ocupatii (revi
zor şcolar, sau activită.ti de desfacere-comert), 
mărturie cii oamenii bisericii �::ra u în afara pre
ocupării reale a autorităţi lor. 

Se arată că în cele 150 de comune din 
Odorhei nu functionau n ici  5% învătiitori 
rom;i n i ,  iar în functia uc l'Cvlzor �cular a 
funcl ionat o perioadă o persoană care, a 
"stigmatizat cu trădătorii de patrie pe acei îm·c'i(ă
tori români care s-cw ri'frll.\' miU/li cu armata 
română ". Cu depl in;! just i licarc, preot u l  (s i  
învăt;Hor totodată) Ioan Popa din Oarght:s 
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cerca ca şcoai::l "să fie românească ", în sensul 
de a avea învăţători stabili. cărora să ''li se ceară 
cât mai mult posibil, În schimb să fie recompen
sa fi, iar nu expuşi la milă si ajutor". În 16 ani, 
arată el, pc la şcoala primară d in mentionata 
localitate s-au perindat vreo 30 de învăţători l2. 

Liceul românesc din oraşul rcşcdinţă de 
judeţ a ajuns, Ia un moment dat, loc de refugiu 
pentru unii elevi cu "protecţie", care, neavând 
loc în liceele din Capitală sau din alte oraşe 
(datorită sia bei pregătiri sau situaţiei proaste 
pe plan disciplinar - n.n.), primeau burse de 
stat si promovau clasele pe bază de intervenţii. 
Fii ai celor secuizati (0. Dobrotă) erau doar 
doi la număr, iar la un moment dat, sub minis
teriatul lui Dimitrie Gusti, s-a pus problema 
desfiinţării unor şcoli secundare publice. 
Atunci unele ziare au susţinut că menţinerea 
lor s-ar justifica pe motive economice şi 
gospodăreşti, nu nationale. Nici încadrarea cu 
personal nu era cea mai potrivită, intervenind 
influenţe mai mult sau mai puţin suspuse. 

În administraţie, situaţia dovedea practi
carea aceloraşi jocuri de interese. R. Seiţanu, în 
Universul din 21 aprilie 1936, arată că în acţi
unea de "reromânizare" nu s-au înregistrat 
progrese şi principala cauză a acestei situaţii o 
constituia menţinerea vechiului aparat admi
nistrativ (anterior lui 1918 - n.n.) şi practicarea 
unor metode "netransparente". În Sfântu 
Gheorghe erau 16 funcţionari maghiari în 
primărie şi 8 români, în Targu Secuiesc 16 şi 
respectiv 8, în Miercurea Ciuc 12 şi 2, la fel în 
Odorhei (total 70 funcţionari maghiari şi 12 
români), iar  în localităţile rurale ale 
Odorheiului erau 224 maghiari şi 96 români. În 
anii interbelici, oraşul Odorhei nu a avut pri
mar român. 

Au fost prea puţini şi şefii administraţiei 
care si-au onorat funcţiile. Între cei cu 
prestanţă a fost dr. Macedon Ciovică care, ca 
prim-pretor, fără a lua în seamă revizorul 
şcolar, a strâns în jurul său notarii şi învăţătorii, 
construind în câţiva ani în plasa Ocland bise
rici. sprij i nind rcînfi intnren de noi parohii şi a 
adus noi preoti .  Din ndcricire, aceste ("'rogresc 
- atiî tca C<Îlt: a u  fust. au fost anihilate uc ocu
patia hortystă a anilor 1940- 1 C:144, cousccintă a 
dictatului de la Vicna 1 3. 

În cuval1lar�[l Je dcch idcrc a adun{trii 
eparhialc din 16 apri l ie 1 937, I . P. S .  Sa 
M itropolitul  1\rdcalului N icoi<Je B;ilan cvu�.:a 
acţiunea desfăşurată de R iscrica Ortodoxă în 
zona arcu l u i car patic, prin act i u n i  specifice, 
confesionale �i pastoralc. Din singurul pro-
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Puhlicistul Octavian M. Dobrotă din Odorheiu Secuiesc şi situaţia . . .  

topopiat (ortodox) aflat la Breţcu s-au consti
tuit două: la Sfântu Gheorghe şi Targu 
Secuiesc, iar ulterior, după multe eforturi, se 
înfiintă şi al treilea protopopiat, la Odorhei. S
a manifestat transpunerea în realitate a punctu
lui de vedere care susţinea rolul prioritar al insti
tuţiei bisericeşti ca factor spiritual, educativ şi de 
menţinere a identităţii indivizilorl4. 

Prefigurarea încheierii activităţii publicis
tice a lui Octavian S. Dobrotă se contura încă 
din anul 1939. O primă suspendare a Glasului 
Românesc a venit după publicarea articolului 
"Încuraja(i-i fraţilor, căci noi tot nu descurajăm ", 
în care a înficrat ostilelc şi necugetatelc îndem
nuri ale lui Bcnito Mussolini, cu promisiuni pe 
seama Ungariei, referitoare la revizuirea 
graniţelor nu doar a României, dar şi a altor 
state din spaţiul fostului imperiu bicefal. Tot 
atunci era suspendată şi o altă publicaţie locală 
Turda, din oraşul omonim. A doua suspendare 
se produse odată cu publicarea, în aprilie 1939, 
a articolului "La Pesta ", în care se afirma că 
armata română cunoaşte drumul capitalei 
Ungariei din anul 19 19. Această aluzie a fost de 
fapt motiv al suspendării, căci "s-au încălcat 
nomzele de politică externă ale guvemului"l5 .  
Situaţia politică a României se înrăutăţea pe 
plan extern, climatul intern era de asemenea 
încordat. Cenzura îşi spune cuvântul, coman
dată de prefectul de atunci al Odorheiului, 
colonelul în rezervă 1. Pleşoianu, care-I 
înlocuise pe dr. Emil Pop. Pleşoianu nu i-a 
aprobat tipărirea unei modeste broşuri 
"Românii secuizaţi şi Regiunea secuizată ", 
motivând că nu e în acord cu unele izvoare 
istorice ungureşti şi, în plus, că polemizează cu 
profesorul universitar Ioan Nistor de la 
Cernăuţi. Pentru a plasa răspunderea şi a nu-şi 
indispune superiorii, recomandă (şi cxpedie 
actele) unui subsecrctar de stat de Ia Ministerul 
Propagandei din Bucureşti. Ca urmare, O. 
Dobrotă se adresa în 18 iulie 1940 ministrului 
de resort, profesor Nichifor Crainic, protestând 
contra acestei cenzuri arbitrare, făcută în plus 
şi într-un judeţ cu asemenea probleme. Nu 
primi răspuns la cererea de audienţă, dovadă a 
prcmeditării refuzului exprimat lti. 

Se continuă o "luare de poziţie " anterioară, 
căci zi;uist ul  afişasc In redacţia Glas . . .  ului un 
com un icat al Pan.:hct u l u i  Militar al Corpu l u i Il 
de Armntil, difuzat de Radio Bucureşti la 30 
noicmhrie 1939, în leg<i l ură cu împuşcarea lui  
Zclca Codrcan u  �i a unora dintre a propiatii săi. 
Afisu l a fost inlatura t de ma iorul comandant i! l  
j a n d a rrncrici si  wf al  pol i1 ici  j u dd u l u i  
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Odorhei, iar Dohrotă cercetat pentru că a cerut 
rezidcntului regal din Alba-Iulia cercetarea 
cazului său. În septembrie 1939 i se comunică 
oficial că este suspectat de colaborare cu 
legionarii. A contribuit la această învinuire 
(neprobată, evident), faptul că, în calitate de 
vicepreşedinte al Ligii Antirevizioniste locale, a 
tinut o conferinţă publică după împuşcarea lui 
Moţa şi Marin în Spania, in anul 1937, când au 
fost aduşi şi înmormântaţi cu ceremonie în 
ţară, dar, acest act era un gest minor pe lângă 
diverse manifestaţii ale unor organizaţii 
politice, respectiv şi de alt gen (inclusiv in 
mediile universitare). Pentru ofiCialii inco
modaţi de oameni ca Dobrotă, a fost prilejul de 
replică. La inceputul lunii septembrie 1939 
acesta era concentrat la şcoala de artilerie de 
Ia Timişoara, iar la inceputul lunii octombrie 
era percheziţionat atât la domiciliu in 
Odorhei, cât şi la redacţie, fără a fi 
descoperite nici un fel de dovezi. A avut şansa, 
astfel, de a nu fi vizat de măsurile represive 
luate, când au fost împuşcaţi câte 2 legionari 
pc fiecare judeţ şi alţii au intrat în detenţiet7. 
Oricum, la 10 august 1940 apărea ultimul 
număr al Glasului Românesc la Odorhei. 

Gama temelor trasate in Glas Românesc 
este diversă. În problemele de politică externă 
se publicară articole care fac aprecieri asupra 
politicii Italiei mussolinene faţă de România 
(apartinând lui N. Iorga, lui 1. Lupaş), sau 
expunerea (selectivă) a ministrului Manoilescu, 
atitudini ale contelui Bethlen, şef al Partidului 
maghiar, unele aspecte de politică ungară, 
ecouri ale acestor chestiuni în parlamentul 
englez. În acţiunile cu caracter antirevizionist -
legate însă de iniţiativele de reromânizare, in 
afara unei intervenţii a lui Aurel Gociman, 
(menţionată anterior) se prezintă opinii ale lui 
Nicolae Iorga despre românii secuizaţi (in 
Parlament, dar şi in Academia Română), opinii 
ale universitarului clujean Sabin Oprea, ale lui 
Atanasie Motogna (Cluj), unele aspecte de 
politică locală, sau românizarea numelor de 
localităţi din zonă. 

Un loc distinct îl ocupau problemele care 
tratează chestiunile Bisericii - protopopiatele, 
starea parohiilor şi situaţia preoţilor, "Frăţia 
Ortodoxâ " de la S ibiu şi init iat ive le ei, rapor
tur i le  credinţă-moral;1, cheltuiel i l e  privind 
învătămâ n t ul şi cdu<.:a(ia. În lcgătun1 cu rapor
t u rilc demogra fice şi etno-religioase din 
Secu i me-, se urm<i rcsc unele aspecte ale or igini i  
se<.:uilor şi  istoriei lor ( la  Pllpa Lisscanu, St. 
Mete15), con ti nuan.:n deznationalizilrii minori-
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tăţii româneşti (la R. Seişanu, P. Chinezu ) , dar 
şi originea (etimologică) unor toponime locale 
şi relatiile dintre numele de localităţi şi modi
ficările etno-culturale şi religioase intervenite 
în decursul timpului în interiorul comunităţilor. 

Ceea ce au început a întreprinde O. 
Dobrotă şi alţi câţiva inimoşi confraţi ai săi 
rămân în atenţia unor cercetători contempo
rani: istonc1, sociologi, specialişti în 
demografie, etc. O parte au fost anterior 
menţionaţi. O contribuţie valoroasă şi-a adus în 

1 .  IoN I, Russu, Românii şi secuii, Editura ştintifiică, 
Bucureşti, 1990; 

2. L. GYEMANT, Cuvânt înainte, la 1 .1 . Russu, lucr. cit., 
p. 9-14, Preocupări ale lui N. Iorga le-am urmărit în Opinii 
ale lui N. Iorga privitoare la situaţia românilor din Harghita 
in perioada interbelică, de N.V. Fola, în Lumea carpatică, 
Suceava, volum 1, fascicol l ,  martie-mai 2002, p. 72-75; 

3. M. COBIANU·BĂCANU, Românii minoritari din 
Harghita şi Covasna. Despre o posibilă strategie a păstrării 
propriei lor identităţi naţionale, în Re�·i.l·ta română de soei· 
ologie, nr.3·4, an X, 1999; 

4. La 1.1. Russu, lucr. cit., p. 134-135; 
5. Glas Românesc în Regiunea Secuizată, nr. 150 / 24 ian. 

1935; 
6. Articolul "Resurecţia din Secuime ", după Naţiunea 

Română, Cluj, 1 3  aprilie 1935, reluat în Glas Romtinesc . . . , 
nr. 159 / 1935; 

7. Prof. 1. BANU, Doctrina naţională în ţinuturile 
secuizate, în revista Ţara noastră, ca şi subcapitolul din man· 
uscrisul De ce nu s-a rea/iZJit reromtinizarea chiar in margin· 
ile posibilităţilor reduse, ce existau ?, în Glas Romtinesc . . .  
(câteva selecţiuni din articole); 

acest sens şi dr. Ioan Ranca de la Tg. Mureş, 
care a urmărit într-un prim volum antropo
nimcle româneşti din scaunul Mureşului - între 
anii 1 699-1821, iar în volumul al doilea tratează 
zona Odorheiului şi alte părţi din Secuime. 
Interesul pentru decantarea adevărului istoric 
obiectiv este puternic azi, când au dispărut 
unele obstacole în calea cercetării, dar se cer 
depăşite unele clişee de interpretare şi, mai 
ales, aplicarea consecventă a principiului vechi 
"sine ira et studio". 

Note 

8. Pentru o politică mai românească, din capitolul Ct'l'a 
din ale târgoveţilor politici ai nt'amului, în Glasul 
Românesc . . .  , nr. 1 89 din anul 1 936 şi prof. Serban Comilă, 
Un preşedinte al Comisiei imerimare a orasului Odorllei 
Îl/cearcă să introducă cu ajutorul prefectului romtin limba 
română in administraţie, în Glas Ronrtint'sc . . .  nr. 187/I936; 

9. Învăţător I. AvRAM, Panidele politice si problema 
românilor secuizaţi, în Glasul Româ11esc. . .  , nr. 186/1936; 

10. Prof. 1. BANU, Doctrina natională. . .  în Glas 
Românesc . . .  , nr. 160 din 9 mai 1935, capitolul Ct'l·a din ale 
târg01·eţilor politici... şi prof. SERBAN CORNILA, Un 
presedinte al Comisiei interimare . . .  

1 1 .  O .  DoBROTĂ, capitolul din manuscris, ':4 m  scris acest 
mănunchi de pagini ... " 

12. Glas Românesc . . .  nr. 187/1936; 
1 3. O. DOBROTĂ, capitolul din manuscris Dor şi zbucium 

de român ...  

14. Ibidem, capitolul Secuii .Htlll români secuizaţi 
15. Glas Românesc . . .  , nr. 199/1938; 
16. Capitolul din manuscris Dor şi zbucium de românş 
17. IbiLicm. 

Abstract 
Ideal and actions in national spirit; the journalist Octavian M. Dobrotă and the situation 

of the romanian minority from Harghita in the period between the two wars 

Because of the intolerable situat ion of the Romanian minority. in this p�rt of the country was born thc ideas of "re-roman· 
isation"; more precisly, the refinding of ethnical, national, cultural and rcligious identity of those who had lost their nation
ality, being pushed away from Romanian communities. There are planned not only the interna! national and local elements, 
but also the externa! unfavorable influence which curbed and shattered initiative bclonging to sume intcllectualc from thc 
region - the case of the journalist Octavian M. Dobrota, whose the hurrid autocrat ends them up at Vienna in august 1940. 

Dr. N icolae Victor l<'ola 
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Refugiaţi transilvăneni la Râmnicu Sărat şi Buzău 
(1940 -1941) 

După cum este cunoscut, Consi liul de 
Coroană, convocat în noaptea de 30 august 
1940, a hotărât cedarea fără luptă a peste 
40.000 km2 din teritoriul Transilvaniei, deşi unii 
oameni politici de marcă precum Iuliu Maniu 
sau Nicolae Iorga s-au opus acestui rapt terito
riaf l .  La 30 august 1940, Dictatul de Ia Viena a 
fost semnat. 

Prima manifestare anti-dictat a izbucnit la 
Cluj în seara zilei de 30 august 1940. Acţiuni 
similare au avut loc şi în alte oraşe ardelene sau 
bănăţene: Oradea, Braşov, Bistriţa, Baia Mare, 
Alba Iulia, dar şi în vechiul Regat, în Bucureşti, 
Iaşi, Constanţa, Craiova. Guvernul a luat 
măsuri severe pentru a domoli aceste mitinguri 
de protest. De asemenea, pentru a evita haosul, 
dezordinea în timpul evacuării, chiar în ziua de 
30 august, Ministerul de Interne a stabilit 
modul şi locul de evacuare a autorităţilor 
judeţene. Prin telegrama nr. 1755, acest orga
nism a hotărât ca judeţul Satu Mare să fie eva
cuat la Lugoj, Clujul la Turda, Sălajul la Deva, 
Mureş la Blaj, Odorhei la Sighişoara, 
Maramureş la Făgăraş, Bihor la Caransebeş şi 
Beiuş, Trei Scaune la Braşov, Ciuc în judeţul 
Prahova, Bistriţa Năsăud la Râmnicu Vâlcea, 
judeţele Somcş şi Dej la Alba Iulia, instituţiile 
din Cluj la Sibiu2. 

Deşi nu figurau în lista menţionată mai sus, 
judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat au primit 
refugiaţi transilvăneni din diverse judeţe. Cei 
mai mulţi au plecat din faţa urgiei hortyste. 
Astfel, refugiatul Petre Il ie din comuna 
!băneşti, judeţul Murcş, stabilit la Râmnicu 
Sărat, declara autorităţilor locale că: "Sub nici 
o formă nu puteam rămâne în Ardealul ocupat, 
deoarece eu am fost intotdeauna duşmanul 
neîmpăcat al ungurilor''3. 

Prigoana la care au fost supuşi românii tran
silvăneni de noii stăpânitori 1-a determinat pc 
tânărul învăţător Ion Eftimie de la şcoala pri
mară din comuna Dăneşti, situată în apropi
erea oraşului Mi�.:n:urea Ciuc. si:\ aleagă calea 
pribegiei .  ' l ă n;'hul  dascăl, 01 iginar de pe 
melcăgî.irac buzoil:!nc, consemna in rnemoriiic 
"ale inca incdi le cii a pil răsit lm:alilalt:a cu 
pnpu latie majoritar sccuiască intr-o atrnosrerii 
irH:<.:ndiară, fi ind h u iduit  si apostrofat de săteni. 
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După ce a trecut Carpaţii revenind pe 
meleagurile natale, a fost încadrat la Şcoala 
primară din satul Lopătari4. La 1 iunie 1 941,  
deci cu puţin înainte de sfârşitul anului şcolar, 
el a fost concentrat în Regimentul 8 Dorobanţi 
Buzău, cu care a participat la luptele pentru 
eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord5. 

Un alt slujitor al şcolii, învăţătorul Ion G. 
Moisiu din judeţul Trei Scaune, a poposit pe 
meleagurile buzoiene, fiind repartizat în anul 
şcolar 1940-1941 la şcoala primară din comuna 
Policiori6, judeţul Buzău. Cei mai mulţi dintre 
refugiati au sosit însă în oraşul şi judeţul 
Râmnicu Sărat. Numărul lor a crescut de la o 
lună la alta. Dacă în octombrie 1940, potrivit 
unor date, pc plaiurile râmnicene se aflau 131  
de transilvăneni, în  decembrie acelaşi an  efec
tivele lor au sporit la 493, iar în ianuarie 1941 
conform aceloraşi surse erau 550 de persoane, 
din care 161  capi de familie şi 389 membri7. De 
asemenea, în oraşul Râmnicul Sărat, în 
octombrie 1940 erau înscrişi 103 refugiaţi, iar 
în ianuarie 194 1  numărul lor s-a ridicat la 2871l. 
Aceste cifre nu sunt însă exacte, deoarece unii 
refugiati se deplasau dintr-o regiune în alta 
unde aveau rude sau prieteni. Astfel, la 3 1  ian
uarie 1941 ,  Gheorghe Marinescu, originar din 
oraşul Sfântu Gheorghe şi având functia de 
maistru la Manufactura de tutun de la 
Râmnicu Sărat s-a mutat pe un post similar la 
Manufactura de acelaşi profil din orasul Iasi9• 

Unii refugiaţi au trecut clandestin graniţa 
nedreaptă fixată României de Germania şi 
Italia prin Dictatul de la Viena din 30 august 
1940, ajungând în Regatul Român. Astfel. 
Toader Arghir, în vârstă de 45 de ani, născut şi 
crescut în comuna Valea Salciei, judetul 
Râmnicu Sărat, stabilit încă din anul 1919 în 
comuna Zagon, judeţul Trei Scaune, a părăsit 
localitatea de domiciliu în seara zilei de 14 
noiembrie 1940, potrivit unei note informative 
din 20 noiembrie 1940 a Legiunii de jandarmi 
Buzău, dtre o inst i tu ţ ie similară din juJetul 
Rrn. S;'ira t :  "a mers numai p1i11 păduri pcinil a 

- • 1 

treclll frnntir•m in România şi a fost prins de o 
pulruliî a postului de jandanni Şu'iu i11 :z.iua tk 16 
noiemhric 1 940, de unde a fost dus la IAXillnra 
de ;anclarmi Huziiu ". Fugarul a decla rat 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



CONSTANTIN l. STAN 

autorităţilor jandarmereşti buzoiene că "s-a 
refugiat din cauză că toţi românii, şi în special cei 
ce nu �·orbesc limba maghiară, sunt arestaţi, 
bătuţi, trimişi la Targu Secuiesc, unde sunt jude
caţi şi condamnaţi". Pentru o cât mai atentă 
urmărire a activităţii românilor "aceştia sunt 
împărţiţi pe sectoare de supra1·eghere ". Procesul 
de deznaţionalizare a românilor era revigorat 
de autorităţile de la Budapesta. Toader 
Arghir, care şi-a asumat mari riscuri trecând 
clandestin frontiera, afirmă în continuare că 
"populaţia maghiară terorizează în mod pemw
nent populaţia românească, stricându-le 
noaptea cu topoare uşile şi ferestrele şi aruncând 
cu pietre în casele lor". El arată, totodată, că 
"Românii sunt izgoniţi din toate exploatările 
forestiere şi industriale şi nici un român nu 
poate găsi de lucru cu plată". Autorul decla
raţiei informează autorităţile române că "în 
comuna Boroşneul Mic se sapă tranşee şi se 
întind reţele de sâmză pe valea Borozneiului, se 
construiesc stâlpi de ciment şi obstacole anti
tanc "W. Deci noii stăpânitori se pregăteau de 
război. Fireşte că cea vizată era România. 

Ministerul de Interne a luat măsuri pentru a 
evita aceste deplasări şi a avea un control, dar 
mai ales o evidenţă strictă a refugiaţilor. El a 
elaborat în data de 13  noiembrie 1 940 Ordinul 
nr. 19215A, prin care solicita prefecturilor de 
judeţe: "a) situatia statistică a refugiaţilor şi 
expulzaţi/or români din Ungaria în România de 
la data cedării Ardealului şi până în prezent; b) 
situaţia ungurilor refugiaţi din România în 
Ungaria, cu aceleaşi date". Documentul cerea 
ca "Lucrarea să fie întocmită pe zile şi pe cate
gorii de refugiaţi: intelectuali; profesionişti; 
muncitori, etc. "I I . 

Autorităţile statului s-au preocupat cu 
plasarea refugiaţilor, la nivel guvernamental 
existând un comisariat general. O problemă 
foarte dificilă o constituia repartizarea funcţio
narilor de stat. Astfel, potrivit unui document 
din 4 noiembrie 1940 al prefecturii judeţului 
Rm. Sărat, la această instituţie au fost încadraţi 
22 funcţionari în cadrul celor trei servicii jude
ţene: Administrativ, Financiar şi Tehnic. Acest 
fap t  a dus la supradimensionarca schemei de 
incadrarc. Numărul total al funcţionarilor s-a 

cif'rai la �R. ăfărâ ele pcrsăiliiliil �c sciViciu cHf� 
a ajuns la 1 4 1 2. De asemenea, la Manufactura 
de Tu tun Rm. Sărat au fost încadrati 22 de 
muncilori  calificaţi: tllmplari, fm.:histi. meca
nici,  electricieni din oraşul Sfiin l u  Gheorghe si 
a l t i  1 2  din Cluj. La aceea�i fabrică s-au trans
l'erat 23 de muncitori n ecal ificati din judetul 

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

Trei Scaune şi 1 6  din judeţul Cluj. Lor li s-au 
a lăturat 37 lucrători d in orasul Sfântu 
Gheorghe, dar şi 45 din Cluj. Tot la 
Manufactura de Tutun din Rm. Sărat au fost 
repartizati 1 6  funcţionari. din care 14 din 
oraşul Sfântu Gheorghe, 1 din Miercurea Ciuc 
şi altul din Cluj iJ. Cei angajati lucraseră la 
întreprinderi similare în localitătile lor şi erau 
salariaţi ai statului. 

În oraşul si judeţul Rm. Sărat, dar şi în 
judeţul Buzău, au sosit numeroşi învăţători din 
teritoriul cedat de România prin Dictatul de la 
Viena. Astfel, învăţătorul Grigore Gheba din 
comuna Strâmbătura, judeţul Maramureş, a 
fost transferat împreună cu soţia sa, Elena. tot 
învăţătoare, în comuna Chiojdeni la 14 septem
brie 1940. O altă familie de dascăli, Ana şi 
Constantin Constantinescu, a ajuns la 8 sep
tembrie 1940 în comuna Buda1-t. În comuna 
Ghergheasa din plasa Boldu, potrivit docu
mentelor vremii, s-a refugiat o familie de 
învăţători fără a-i indica numele, la 1 noiembrie 
1940, el fiind originar din localitate si lucrând 
la scoala primară din comunăiS. 

La rândul lor, jandarmii refugiaţi din terito
riul cedat Ungariei hortyste au ajuns pc 
meleagurile râmnicene. Plutonierul Vasile 
Văcaru, şef de post în comuna Omari, judeţul 
Satu Mare, a venit în comuna Pleşesti. Colegul 
său, plutonierul Nicolae Lungoci, având 
aceeaşi functie în comuna bihoreană Sântireu, 
a ajuns în comuna Buda. Tot în judeţul Râmnic, 
în comuna Plăneşti, a sosit plutonierul 
Constantin Pascu, sef de post în comuna Bogza, 
judeţul Mures i6, iar exemplele pot continua. 

Cu toate eforturile făcute, existau încă refu
giaţi neplasaţi. Numărul lor era însă în scădere, 
deoarece mulţi îşi găsiseră locuri de muncă, iar 
alţii fuseseră repartizati de autorităţile centrale 
şi locale pe posturile vacante existente. Dacă la 
începutul lunii decembrie 1940 în judeţul 
Rm. Sărat existau 19  capi de familie fără sluj
bă, la finele lunii ianuarie 1941 întâlnim în 
statistici doar 5 1 7_ 

20() 

De menţionat că pc teritoriul judetului 
Buzău existau o serie de lucrători sezonieri din 
Ardealul de Nord. Astfel. în comuna Pârlagcle 
se găsea u ! rei ast:rm: nca persoane; sotii Vasile 

�i �H:tH Ciu�fut'i d in  Tonlira (ali judetul 
Harghita ) ,  precum si Erechcş Si am, d i n  j udetul 
TI-ei Scaune.  La Nchniu, în data de 7 septem
brie 1 940 t:rau 12 cdătcni români  de etnie 

tiiaghiMfi: 2 din SfânLu Ghcmghc, 4 din comu
na M :lrtinas. 2 din Brateş (jud. Trei Scaune), 2 
din Gh i mes, j udeţul Ciuc (azi jud .  Harghita ). 2 
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Refugiaţi transilvăneni la Râmnicu Sărat şi Buzău (1940- 1941) 

din Reghinul Săsesc, jud. Mureş ts. Ulterior, cei 
mai multi au părăsit localităţile buzoiene, 
înd�eptându-se spre meleagurile natale. 

In Munţii Buzăului au fost surprinşi unii 
mocani cu numeroase turme de oi. Aceştia, 
potrivit presei locale, dorind să se întoarcă la 
casele lor din ţinuturile ocupate, erau nl.!voiţi să 
vândă oile măcelarilor de pc valea Buzăului sau 
celor din Buzău. "Se pierde astfel o avere pro
ductivă pe care avem datoria să o menţinem ca 
să producă şi în viitor: oile fiind de bună calitate, 
lâna şi laptele lor sunt absolut necesare econo
miei naţionale". Din motive naţionale, Consiliul 
de Conducere al Băncii Federale Buzău 
"socoteşte că este foarte necesar ca aceste ani
male să fie cumpărate de slitenii noştrii"l9. 

Refugiaţi i  se confruntau cu numeroase 
probleme. Cele mai acute erau de ordin finan
ciar. Cererile de ajutor erau extrem de 
numeroase. Astfel, Florea Teodor şi Ilie Petre 
din Targul Mureş au adresat la începutul lunii 
octombrie 1940 petiţii în care solicitau sprijin 
material. O cerere similară a depus şi 
Laurenţiu Emil din Satu Mare, care a primit 
1000 de lei2°. O situaţie asemănătoare avea şi 
Victor Gabor, notar în comuna Valea Mare, 
judeţul Trei Scaune, care fusese expulzat de 
autorităţile maghiare, şi a ajuns în oraşul 
Râmnicu Sărat la 20 noiembrie 194021 . 

Autorităţile râmnicene nu puteau însă face 
faţă acestei avalanşe de solicitări şi de aceea au 
cerut o suplimentare a fondurilor cu încă 
50.000 lei22. Situaţii asemănătoare existau şi în 
alte judeţe ale ţării unde sosiseră refugiaţi. La 
7 decembrie 1 940, prefectul judeţului Turda, de 
pildă, informa superiorii prin raportul nr. 
20477 arătând: "Cu evacuarea, funcţionarii au 
avut cheltuieli care au deplişit posibilităţile lor 
materiale, care în majoritate se rezumă la sala
riul /unar. În urma acestor situaţii, toţi au rămas 
fărli lucnt, trăind pe credit si din împrnmuturi". 
Semnatarul documentului îşi informa superi
orii că refugiaţii trimit multe cereri în care 
solicită ajutoare23. 

La rândul lor, autorităţile centrale erau 
asaltate de nenumăratele cereri de ajutor. 
Optica noii conduceri a statului era grăbirea 
încadrării în serviciu a refugiaţilor în funcţie de 
pregătirea şi salarizarea acestora. În şedinţa 
Consiliului de Miniştri din 18 septembrie 1940, 
generalul  Ton Antonescu a ridicat rrnhlcma 
afirmând: "Principiul pc care /-am pus este st1 lut 
se Crt't'Zt' din aceste elenwntt� t:ar(' s-au Cl'acuat 
paraziti ai statu/w, care 1 ·or da statul peste cap ". 
Ei ln:bui..: să fi�: plătiti  cât mai rcpt.:lk, uar sii 
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presteze serviciu, căci: ':4vem biserici fără preoţi, 
avem şcoli fără învăţători, comune fără percep
tari. Fiecare trebuie plasat după pregătire, pentrn 
�a să presteze serviciul pentru care este plătit''24. 
In acest sens, conducătorul statului cerea lui G. 
Antonescu, subsecretarul de stat al evacuărilor, 
să întocmească tabele cu refugiaţi pe categorii: 
preoţi, profesori, învăţători, funcţionari, care 
nu au fost încă încadrati în serviciu, urmărind 
apoi modul cum s-a realizat repartizarea25. Din 
motivele menţionate, ajutoarele acordate de 
stat s-au limitat considerabil. Într-o circulară 
din 3 martie 1941  a Ministerului Economiei 
Naţionale se preciza că se vor da alocatii de 
întreţinere "numai în cazuri excepţionale, când 
vă veţi conl'inge că acest mijloc de existentă este 
absolut necesar. În nici un caz Însă nu se vor 
acorda persoanelor apte de a munci"26. 

De asemenea, unii refugiaţi şi expulzati 
aveau familiile în teritoriile cedate Ungariei si 
au înaintat cereri necesare obţinerii autorizaţi
ilor de trecere a frontierei, în vederea aducerii 
în România liberă a soţiilor şi copiilor sau 
părinţilor. Autorităţile române nu au aprobat 
asemenea solicitări, deoarece exista pericolul 
arestării lor de către grănicerii maghiari. 
Ministrul român de interne a expediat, la 
începutul lunii octombrie 1940, ordinul nr. 
20698 autorităţilor locale în care se precizează: 
"Nu se pot elibera autorizatii pentrn trecerea 
frontierei În Ardealul cedat. Românii expulzati 
urmează a fi sfătuiţi să nu se înapoieze în 
Ardealul cedat până la rezolvarea acestor dife
rende, întrncât riscă să fie arestaţi de autorităţile 
maghiare ''27. În schimb, guvernanţii români au 
indicat autorităţilor locale să sfătuiască pe 
ungurii originari din teritoriile cedate, aflaţi în 
judeţele din Regatul Român, să plece în locali
tăţile de origine. O astfel de telegramă a pri
mit la 10 septembrie 1940 poliţia oraşului 
Buzău de la Inspectoratul de Pol iţie al 
Ţinutului Bucegi2H. 

Organele locale, primăriile, prefecturile, 
Crucea Roşie şi alte societăţi filantropice au 
luat măsuri în vederea colectării de alimente, 
medicamente, articole de îmbrăcăminte, 
lenjerie, sume de bani. Ele s-au preocupat, 
totodată, de asigurarea cazării şi hrănirii 
zecilor de mii de refugiaţi. La Râmnicu Sărat, 
spre exemplu, prefectul a fost nevoit să evacu
ezc temporar serviciul  sanitar din clăd i rea pre
fecturii, cam�.:rd..: respective fi i n d  clcslinal�.: la 
inceputul l u n i i  nuiemhrk 1 1,140 functionarilor 
transilvă neni  repartizati l a  acea si ii institutie 
pu blică29. l 'upu b L i a  rfunniccană a r:1spuns 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



CONSTANTIN 1. STAN 

deselor apeluri donând bunuri şi importante 
sume de bani celor năpăstuiţi. Astfel, până la 
15 aprilie 1941 ,  potrivit documentelor de 
arhivă, organizatiile caritabile au reuşit să 
strângă donaţii în valoare de 383.363 lei, la care 
se adaugă 383 metri stofă şi 1 .272 kg de 
cereale3u. La rândul ei, prefectura judeţului 
Rm. Sărat a colectat de la persoane particulare 
şi o scrie de comercianţi 2 1 ,75 m stofă pentru 
copii şi alţi 13,1 m destinaţi celor maturi, aces
te materiale fiind predate beneficiarilor la 5 
februarie 19413 1 .  

Filiala Buzău a Crucii Roşii s-a interesat de 
ajutorarea refugiaţilor transilvăneni, colectând 
până în decembrie 1940, 1 1.000 lei şi 134,70 m 
de stofă32. 

În acţiunea de ajutorare a fraţilor transilvă
neni, basarabeni şi bucovineni s-a implicat şi 
'�jutorul legionar", înfiinţat la Buzău în 
octombrie 1940 sub conducerea unui fruntaş 
local al Gărzii de Fier - Gheorghe Bârsan. Cu 
acest prilej, şeful organizaţiei legionare 
buzoiene - Eugen Iliescu, a lansat un apel inti
tulat în mod semnificativ Fraţi buzoienii 

Documentul solicita locuitorilor de la cur
bura Carpaţilor să nu-i uite pe cei sosiţi din 
teritoriile cedate Uniunii Sovietice şi Ungariei 
hortyste, exprimându-şi speranţa că vor dovedi 
şi acum un alt spirit civic, omenie şi solidaritate 
cu fraţii năpăstuiţi. "Veţi ţine şi de astă dată să 
faceţi dovada că sunteţi buni români !ii buni 
creştini şi că veţi jertfi o părticică din avutul 
vostru pentru ajutorarea fraţilor noştri lipsiţi de 
mijloace din cauza vitregiei vremurilor şi În spe
cial al refugiaţi/ar din ţinuturile căzute sub robia 
duşmană "33. Apelul a avut unele ecouri. Astfel, 
la 29 octombrie 1940, ':4sociaţia învăţătorilor 
buzoieni" a donat pentru ':4jutoru/ legionar" 
suma de 20.000 lei, iar cea a profesorilor secun
dari 20.000 leiJ4. 

Dificultăţile erau amplificate de faptul că 
numărul refugiaţilor ardeleni creştea vertigi
nos. În oraşul Rm. Sărat, documentele de 
arhivă indică în octombrie 1940 un număr de 
103 refugiaţi, iar la 10 ianuarie 1941 se găseau 
287 de persoane35. Şi în judeţ s-au înregistrat 
creşteri ale numărului de refugiati transilvă
neni, dar m a i  puţin spectaculoase. Dacă în 
octombrie 1 940 se găseau 417 persoane , la 3 
decem hric 1 940 statisticile i ndică 493 c..k 
suflete. La 1 0  ianuarie 1941 int:i.l nim în scripte 
1 6 1  capi de fami l i e  !)i 3S9 de memhri, deci 550 
de oamen i . În 31 martie 194 1  era u îmcgistrali 
229 capi de familie şi 34R ele mcmhri, adică 577 
de pcrsoane3"'. Aceste creşteri se datora u fap
tului că din zonele de t riere erau trimi�i mereu 
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refugiaţi. Unii înfruntau numeroase riscuri, 
punându-se în primejdie şi trecând clandestin 
frontiera. Aşa a ajuns. de pildă, săteanul David 
Nicolae din comuna Soimeni Uud.Cluj) în 
oraşul Rm. Sărat37. În acelasi timp, deşi existau 
destul de multe restrictii, unii refugiaţi se 
mutau dintr-un oraş în altul. Astfel, la 3 ianu
arie 1941, Gheorghe Marincscu, originar din 
Sfântu Gheorghe, angajat ca maistru tipograf 
la Manufactura de Tutun din Rm. Sărat, s-a 
transferat pc un post similar la Manufactura de 
Tutun din laşi311. Nu trebuie să neglijăm faptul 
că resursele României erau cu mult diminuate, 
deoarece ţara noastră a cedat vecinilor fără 
luptă aproape 100.000 kmp din teritoriul său, cu 
o populaţie de circa 6,8 milioane de locuitori. 

Pe lângă refugiaţii şi expulzatii români, 
autorităţile de la Budapesta au strecurat în 
Regatul Român şi o serie de agenţi unguri, 
având drept scop procurarea de informaţii mai 
ales de natură militară. Potrivit lui Eugen 
Cristescu, "S.S.I. (pe care-I conducea - n.n.) a 
avut mult de luptat cu spionajul maghiar, care 
acţiona atât prin elementele aflate în ţara noas
tră, cât şi prin altele trimise din afară. Ungurii 
activau prin persoane singulare sau grnpuri foarte 
restrânse ( . . .  ). S.S.I. a reuşit să descopere /6 
aparate TFF ungureşti clandestine ( .. . ). Pe teri
toriul României se găseau 43 de centre de infor
maţii maghiare, toate Înzestrate cu aparate de 
transmisie "3Y. Chiar ajutorul sectiei de contra
spionaj din S.S.I. era Horia Butucescu, specia
list pc linia contraspionajului maghiar, şef fiind 
maiorul de stat major Bălteanu"'o. Încă din sep
tembrie 1940, Poliţia oraşului Buzău era infor
mată de Direcţia Generală a Poliţiei că un 
număr de maghiari din Ardealul cedat 
Ungariei vor opta pentru cetăţenia română 
"spre a putea astfel re1·eni În România, unde să 
activeze în favoarea intereselor maghiare". Cei 
semnalati proveneau din Cluj (7), Oradea (5) şi 
Tg. Mureş (2)4 1 .  

Agenţii unguri au trecut, din păcate, la  acţi
une. Într-un referat din 28 septembrie 1940, 
înaintat de comisarul C. Rădulescu şefului 
Poliţiei oraşului Buzău, arată că în scara zilei 
de 23 septembrie 1940 a fost adus rănit în stare 
gravă, fiiml internat în spitalul m i l itar buzoian, 
soldatul Gheorghe Bec, din Regi m e n t u l  5 
Grăniccri Pază. El a fost hătu l :;i aruncat din 
tren de t rei civil i  unguri înl l e  stat iile Buzău si 
Cilibia. Mil ita ml se �iisea in t renul  personal de 
Galati 12.  

Act iunile de spionaj a u  continuat şi în l un ile 
următoare. Inspectoratul Regional de Poliţie 

Bucuresti arată, intr-u circulară nr. l Jiu 3 1  
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ianuarie 1941 adresată Poliţiei Buzău, că au 
fost semnalati de organele de specialitate unii 
spioni: Arpad Szatori de 21 de ani, Cserei Blaju 
de 46 de ani, unguri de naţionalitate, care în 
cursul lunii septembrie 1940 "au plecat din 
comuna Georgiu Uud. Hunedoara) în teritoriul 
cedat Ungariei, înrolându-se în bandele teroriste. 
Suntem informati că sus numiţii intenţionează să 
se întoarcă în România cu misiuni speciale". 
Documentul solicita organelor în drept luarea 
măsurilor necesare ca sus menţionaţii agenţi 
"să fie arestaţi în caz de înapoiere în ţară ( . . .  ) şi 
înaintaţi Direcţiunii Generale a Poliţiei, 
raportând şi acestui inspectorat"43. De aseme
nea, politia buzoiană era informată prin nota 
secretă din 10 ianuarie 1941 că unguroaica 
Marghit Kunat din Bistriţa era încadrată în ser
viciul maghiar de informaţii. Tanăra, în vârstă 
de 23 de ani, făcea dese drumuri în teritoriu 
cedat Ungariei, stabilind legături cu diverse 
persoane din serviciul secret de la Budapesta44. 

Chiar unii membri ai organelor de ordine, 
români de origine, au fost recrutaţi drept 
agenţi de serviciul maghiar de informaţii. 
Astfel, Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi 
informa, Ia 24 februarie 1941 ,  Poliţia oraşului 
Buzău prin adresa nr. 2884 că fostul ofiţer de 
poliţie Gheorghe Mihuţ şi gardianul public 
Gheorghe Luca au fost racolaţi de autorităţile 
ungureşti : "În urma serviciilor aduse - se arată 
în document - la data de 1 martie a.c. numiţii 
urmează să fie trimişi la o şcoală specială la 
Budapesta, după absolvire urmând să fie între
buinţaţi în serviciul de spionaj"45. Unii funcţio
nari publici români au colaborat, înainte de 
impunerea Dictatului de la Viena României, cu 
autorităţile maghiare, având sentimente pro
ungare. Într-o notă informativă a Marelui Stat 
Major al Armatei române din 18 iunie 1940 
expediată Ministerului de Interne, se arată că 
notarul Marchescu Gheorghe din comuna 
Brezeasca, de lângă Orşova, judeţul Caraş, "are 
sentimente mult spre maghiari care s-au manife
stat mai ales în ultimul timp ". Documentul 
atrăgea atenţia organelor în drept că "propa
ganda ce o face a prins şi la mulţi români din 
comună". Având în vedere aceste realităţi, nota 
informativă amintită propunea, dat fiind că 
"notarul Marchescu Gheorghe este un element 
periculos intereselor şi siguranţei statului, să fie 
mutat în comuna Beciu. judetul Ruzău "46. Nu 
şt im dacă s-a materializat accast;i propunere, 
obscrv:im în�ă eri 1nopagarula maghiară Ci-tHtiga 
aderenţi si în rfindurile unor demente 
româncsti. Asa se explica poa te şi faptu l ciî unii 
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salariaţi ai statului român au rămas în terito
riul ocupat de unguri. Potrivit informaţiilor 
deţinute de poliţia buzoiană, învăţătorul 
Gheorghe Ciubotaru de la Şcoala Primară din 
comuna Dobrin, judeţul Bacău "a dat o decla
raţie scrisă că voieşte să rămână în teritoriul 
cedat Ungariei şi deci optează pentru cetăţenia 
ungară. Faţă de cele ce preced, vă rugăm a dis
pune măsuri în circa dumneavoastră pentru a fi 
considerat şi tratat ca supus străin "47. 

În schimb, unii refugiaţi animaţi de senti
mente patriotice s-au înrolat în armata română, 
luptând pentru eliberarea Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord. Învăţătorul Ion Eftimie, 
sublocotenent în Regimentul 8 Dorobanţi 
Buzău, a trecut cu emoţie Prutul în fruntea plu
tonului pe care îl comanda. El notează cu sin
ceritate în memoriile sale despre acest eveni
ment cu ample reverberaţii: "Păşind pe pămân
tul Basarabiei, unde nemţii făcuseră deja o breşă 
de circa 20 kmp, îngenunchem din nou şi 
sărutăm pământul nostru străbun pentru care 
mergem hotărâţi să învingem sau să murim "48. 

Până la 26 iulie 1941, întreg teritoriul 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord a fost eliberat 
Mulţi refugiaţi basarabeni şi bucovineni au 
revenit pe meleagurile natale, la fostele locuri 
de muncă. Unii slujitori ai şcolii din teritoriile 
cedate Ungariei doreau să meargă în provinci
ile recent eliberate, reînnoind tradiţia începută 
în 1917 când un grup de refugiaţi ardeleni, 
bănăţeni şi bucovineni, în frunte cu profesorul 
şi cărturarul Onisifor Ghibu, s-a aflat la 
Chişinău, contribuind la strângerea legăturilor 
sufleteşti între toţi românii. Învăţătorul Ion G. 
Moisiu, originar din Secuime Uudeţul Trei 
Scaune) "unde am functionat pat1u ani până la 
tristele evenimente din toamna anului 1940" 
solicita să fie trimis ca învăţător în Bucovina de 
Nord, judeţul Cernăuţi . El îşi motiva cererea 
prin faptul că, fiind necăsătorit "mă pot deplasa 
cu uşurinţă şi cred că-mi voi putea face datoria 
aşa cum o cer vremile de astăzi în acele locuri"49_ 
Nu ştim dacă cererea sa i-a fost aprobată sau 
nu, dar trebuie să subliniem că atitudinea aces
tui tânăr dascăl este o dovadă elocventă a spi
ritului patriotic de care erau animaţi intelectu
alii români în acele grele împrejurări, educaţia 
superioară primită în şcoală şi societate. 

După 23 august 1944, când România a 
întors armele impotriva Germaniei, prin lovitu
ra de pa lat care a dus la înliiturarea Mareşalu
lui Antonc!-:�lr, Lt:ritoriile cedate Ungariei prin 
1 )ictalul de la Viena au fost eliberate de arma
La romtmii şi reun itc la patriu mamă. Rcfugia!ii 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



CONSTANTIN 1. STAN 

ardeleni s-au întors la vetrele lor jefuite, dis
truse de ocupanţii vremelnici hortişti şi de 
război. Cei mai mulţi dintre ei nu s-au putut 
bucura prea mult de revenirea Transilvaniei 

Anexa 1 

răpite la România, deoarece norii negri ai 
comunismului şi-au făcut apariţia pe nesimţite 
şi pe meleagurile româneşti, aducând multă 
tristeţe şi suferinţe. 

Anexe 

Telegrama nr. 577 din 10 septembrie 1940 a Inspectoratului de Poliţie al Ţinutului Bucegi către 
Poliţia oraşului Buzău. 

Inspectoratul Regional de Poliţie 
Bucegi-Bucureşti 

Nr. 577 din 10 septembrie 1940. 

Luaţi măsuri ca ungurii originari din teritoriile cedate să fie sfătuiţi a pleca în localităţile de origine. 
În acel timp să se tragă atenţiunea publicului românesc şi diferitele întreprinderi să se disperseze de 

serviciile lor. 
În această chestiune trebuie să se procedeze cu tot tactul şi fără să se recurgă la violenţă. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Poliţia oraş Buzău, dosar 18/1940, f. 140. 

Anexa II 
Referat din 28 septembrie 1940, întocmit de Comisarul ajutor C. Rădulescu şi înaintat şefului 

Poliţiei oraşului Buzău, M. Roseteanu. 

Domnule şef, 

Am onoarea a raporta că în seara zilei de miercuri, 23 septembrie a.c., orele 16, cu trenul personal de 
Galaţi a fost adus rănit în stare gravă şi internat în spitalul militar din acest oraş soldatul Bec Gheorghe, 
contingent 1940, din Regimentul 5 Grăniceri de Pază. 

Din in formaţiuni, am aflat că sus numitul soldat, pe când mergea cu trenul personal spre Galaţi, între 
staţia Buzău - Cilibia a fost bătut şi aruncat din tren de trei civili unguri. 

Comisar ajutor 
C. Rădulescu. 
D-sale 
Domnului Sef al Poliţiei oraşului Buzău. 

Sursa: Arh. Naţ. Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, dosar 15!1940, f.484. 

Anexa IU 
Adresa Poliţiei oraşului Buzău, nr. 305 1 4  din 30 septembrie 1940 către Comisariatul de poliţie 

Mizil. 

Poliţia oraşului Buzău, 
Nr. 3054/!30 septembrie 1940 

Domnule :;r:f, 
În confonnita/e cu Ordinul Jmpectoratului R,·�ional de Pt)/ifii! Bucegi, Nr. llJ689/1940 Direcţiu 

Generală a Politiei a fost infonnatcl precis că Llll numiir de maghiari din Ardealul cedat Un�-:arit'i vor opta 
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pentru cetăţenia română, spre a putea astfel reveni în România, unde să activeze în favoarea intereselor 
maghiare. 

Redăm mai jos lista acestor maghiari care au fost agenţi informatori principali sau locali şi care 
lucrau cu Legaţia maghiară din Bucureşti, aceştia sunt ing.Hexner Bela, Barty Zoltan, Megyesy 
Aladame, Ovary Elemer, Mihaly Torday, Emeric Szgo, Francisc Zilagyi, toţi din Cluj, Iuliu Vamos, Geza 
Romeny, Roszo Koppany, Ştefan Telegduyi, Arpad Varady şi Andrei Sukosd din 1ărgu Mureş. 

Comunicând cele ce preced vă rugăm a dispune măsuri pentru supravegherea îndeaproape a acti
vităţii semnalate şi a ne raporta la timp rezultatul. 

Seful Poliţiei. 
M. Roseteanu. 

D-sale, 
Domnului şef al Comisariatului de Poliţie Mizil. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Poliţia oraş Mizil, dosar 3/1940, f. 156. 

Anexa IV 
Adresa Nr. 3 1013 din 30 octombrie 1940 a şefului Poliţiei Buzău către Comisariatul de Poliţie 

Mizil. 

Domnule şef, 
În conformitate cu Ordinul Inspectoratului Regional de Poliţie Bucegi - nr. 20109!I940 onoare a vă 

face cunoscut că numitul Ciobotaru Gheorghe, născut în comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, actualmente 
învăţător în comuna Dobrin, judeţul Sj, unde funcţionează de 16  ani, a dat declaraţie scrisă că voieşte 
să rămână în teritoriul cedat Ungariei şi deci optează pentru cetăţenia ungară. 

Faţa de cele ce preced vă rugăm a dispune măsuri în circa dumneavoastră pentru a fi considerat şi 
tratat ca supus străin. 

Şeful Politie 
M. Roseteanu 

D-sale, 
Domnului şef al Comisariatului de Poliţie Mizil. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Poliţia oraş Mizil, dosar 3/1940, f. 152. 

Anexa V 
Ordinul Nr. 19215 a/13  noiembrie 1940 al Ministrului de Interne. Direcţiunea Administraţiei de 

Stat NR.19215A 1 1 3  noiembrie 1 940 

Domnule Prefect, 
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne înainta de urgenţă următoarele date, fiind cerute de Domnul 

General Ion Antonescu, conducătorul Statului. 
a) Situaţia refugiaţi/ar şi expulzaţilor români din Ungaria în România de la data cedării Ardealului 

până în prezent. 
b) Situaţia ungurilor refugiaţi din România în Ungaria, cu aceleaşi date. 
Lucrarea va fi întocmită pe zile şi pe categorii de refugiaţi: 
intelectuali; profesionişti; muncitori etc. 

Ministru 
ss. indesdfmbil. 
A cest ordin s-a amwnicat 
LJ-Ior Pnfr�cri de judeţe. 
Domnului l'rcfect al jude/ului Rm . . \'lirat. 
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Sursa: Arh.Nat.Buzău, fond Prefectura jud.Rm.Sărat, dosar 12/1940, f.22. 

Anexa VI 

Ordinul nr. 24122/16 noiembrie 1940 al Inspectoratului Regiunii 1 de Poliţie Bucureşti către şeful 
Poliţiei Buzău. 

Inspectoratul Regiunii 1 de Poliţie, 
Bucureşti. 

Nr. 24122 1 16 noiembrie 1940 

Domnului şef al Poliţiei Buzău, 
Avem onoare a vă face cunoscut că D-1 General Antonescu a luat următoarea hotărâre în şedinţa 

Consiliului de Miniştri de la 22 octombrie a.c. 
Toţi refugia ţii trimişi trebuiesc cercetaţi pentru ca nu cumva să fie agenţi. 
Comunicându-vă de la ce preced, cu onoare vă rugăm să dispuneţi măsuri de executare a acestei dis

poziţiuni în regiunea D-voastră, raportându-ne la timp de rezultat. 

Inspectoratul Regiunii 1 de Poliţie 
s.s.indescifrabil. 

Şeful Serviciului de Siguranţă 
s.s.indescifrabiL 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Poliţia oraş Buzău, dosar 22 1 1940, f. 173. 

Anexa VII 
Ordinul de informaţii Nr. 50 din 20 noiembrie 1940 al Legiunii de Jandarmi Rm.Sărat către sub

unităţile din subordine. 

Comunicat 
Tuturor subunităţilor. 
Ordin de informaţii nr. 50 din 20 noiembrie 1940. 

Legiunea deţinea de la Legiunea judeţului Buzău Nota informativă nr.33 din 19 noiembrie urmă
toarele informaţii: 

Locuitorul Toader Arghir de ani 45, născut şi crescut în comuna Valea Salciei, judetul Rm.Sărat, fiul 
lui Ion şi al Mariei, ambii decedaţi, stabilit încă din anul 1919 în comuna Zagon, judeţul Trei Scaune, 
căsătorit cu Maria Florian, din comuna Zagon, cu care are trei copii, refugiat în România, informează. 

A plecat din comuna Zagon, judeţul Trei Scaune în seara zilei de 14 noiembrie 1940 şi a mers numai 
prin păduri până a trecut frontiera în România; a fost prins de o patrulă a postului de jandarmi Şiriu în 
ziua de 16 noiembrie 1940, de unde a fost dus la Legiunea de jandarmi Buzău. 

S-a refugiat din cauză că toţi românii, şi în special cei care nu vorbesc limba maghiară, sunt arestaţi, 
bătuţi şi trimişi la 1ărgu Secuiesc, unde sunt judecaţi şi condamnaţi. 

Pentru ca supravegherea activităţii românilor să fie cât mai atentă şi permanentă, sunt împărţiţi pe 
sectoare de supraveghere. 

Ştie că Nicolae Coşneşeanu din comuna Zagon a fost bătut foarte rău, din care cauză era în agonie 
la plecarea lui din comuna Zagon. 

Populaţia maghiară terorizează în mod permanent populaţia românească, stricându-le noaptea cu 
topoarele uşile şi ferestrele şi aruncând cu pietre în casele lor, deseori le fură noaptea şi ziua tot ce au în 
jurul caselor. 

Românii sunt izgoniţi din toate r.xp/oatiirile forestiere şi industriale, nici un român nu poate găsi de 
lucru cu plată. 

În comuna Zat.:on este un post de doi jandanni unguri şi un post lle grăniceri (probabil un pichet 
grăniceresc). 

Am auzit că tn comuna Boroşneiul Mic se sapă lrall.)'l�e şi se imind reţt:/e de .wîmu'i .. pe vall!a 
Borusm::iul"i �f. �onstmiesc stâlpi de cimelll şi obstacole antitcmc. 

Săptămdna trecută s-a bătut toba că se vor concentra opt conlingl!llli!, numai unguri; �·ulumari de la 
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18 ani În sus au fost echipaţi. 
Ungurii discută între ei că în curând vor lua tot Ardealul, românii aflaţi azi în Ardeal vor fi izgoniţi în 

Vechiul Regat. 
Faţă de cele de mai sus, faceţi cele mai intense investigaţiuni şi toate cazurile semnalate să fie rapor-

tate imediat Legiunii. 

Comandantul Legiunii de jandarmi Rm.Sărat. 
Maior Ilie Ionescu. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Legiunea de jandarmi Rm.Sărat, dosar 18 1 1940, f.24. 

Anexa VIII 
Adresa nr. 4421 1 28 noiembrie 1940 a Preturii Plasei Boldu către Prefectura jud.Rm. Sărat. 

Pretura Plasei Boldu 
Judeţul Rm.Sărat. 
Nr. 4421 1 28 noiembrie 1940. 

Domnule Prefect, 
La ordinul Domniei voastre Nr. 15971/1940 de astăzi avem onoare a vă raporta că în această plasă 

se află numai o familie de refugiaţi din Ardeal şi anume: 
Un învăţător cu soţia învăţătoare, fără copii şi care era cu serviciul în Ardea� el fiind din comuna 

Ghergheasa şi unde are serviciu. 
Numitul este refugiat de la data de 1 noiembrie 1940. 

PRETOR 
s.s. indescifrabil 

D-sale Domnului Prefect al Judeţului Rm.Sărat. 

Secretar. 
s.s.indescifrabil 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Prefectura jud.Rrn.Sărat, dosar 12 1 1940, f.52. 

Anexa IX 
Adresa nr. 1 din 3 ianuarie 1941 a Inspectoratului Regional de Poliţie Bucureşti către şeful 

Politiei Buzău. 

Inspectoratul Regional de Poliţie 
Bucureşti. 

Nr. 1 1 3  ianuarie 1941 

Domnului şef al Poliţiei Buzău 
Avem onoare a vă semnala pe numiţii Szatori Arpad, de 27 ani, Szelesi Andrei, de 31 ani, Herchel 

Carol de 21 ani, Czerei Blaju de 46 ani, unguri care în cursul /unii septembrie a.c. au plecat din comu
na Georgiu, judeţul Hunedoara în teritoriul cedat Unganei, înrolându-se în bande teroriste. 

Suntem infonnaţi că sus numiţii intenţionează să se reîntoarcă în România cu misiuni speciale. 
J.1i rngăm a dispune măsuri in regiunea Dvs. pentrn a fi arestaţi în caz de înapoiere în ţară, sem

nalându-i in acest scop poliţiştilor Punctelor de Frontieră din circa dumneavoastră şi înaintaţi 
Direcţiunei Generale a Poliţiei, raportându-i şi acestui inspectorat. 

Inspector regional de poliţie, 
s.s. indescifrabil 

Sursa: Arh.Nat.Buzău, fond Politia oraş Buzău, dosar 21 1 1941,  f.6. 
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Anexa X 
Scrisoarea Prefectului judeţului Rm. Sărat din 5 februarie 1941 către Comisariatul General al 

refugiaţilor din ArdeaL 

Prefectura jud. Rm.Sărat. 
Serviciul Financiar. 
5 februarie 1941. 

Domnule Comisar General, 
La telegrama nr. 55826 1 1941 
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că refugiaţii ardeleni în acest judeţ au fost ajutaţi cu efecte 

după cum urmează: 
1) Stofa pentru copii în cantitate de 21, 75 m. 
2) Stofa pentru maturi în cantitate de 13, 10  m. 
Ajutoare în bani până în prezent nu s-au acordat. 

Prefect, 
Colonel C. Tenescu 

Şeful Serviciului Financiar 
P. Drugescu. 

Domnului Comisar General al refugiaţi/ar din Ardeal, str. Brezoianu - Bucureşti. 

Sursa: Arh. Naţ. Buzău, fond Prefectura jud. Rm. Sărat, dosar 52 1 1941,  f.36. 

Anexa XI 
Adresa Nr. 2884 a Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi din 24 februarie 1941  către şeful 

Poliţiei Buzău. 

inspectoratul Regional de Politie 
Galaţi. 

Nr. 2884 1 24.02. 1941 

Domnule şef, 
MI aducem la cunoştinţă că: 
Fostul agent de poliţie Gheorghe Mihuţ şi gardianul public Gheorghe Luca au fost angajaţi de 

autorităţile maghiare. 
În urma serviciilor aduse, la data de 1 martie a.c., numiţii urmează să fie trimişi la o şcoală specială 

la Budapesta, după absolvire urmând să fie întrebuinţaţi în serviciul de spionaj. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Poliţia oraş Buzău, dosar 21  1 1941,  f. 134. 

Anexa XII 
Adresa nr. 10944 a Ministerului de Interne din 22 aprilie 1941 către Prefectura jud.Rm.Sărat. 

Ministerul Afacerilor Interne. 
Nr. 10944 1 22 aprilie 1941. 

Domnule Prefect, 
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri ca toate organele din suhordinele dumneavoastră să 

dea tot concursul delegatilor Subsecretariatului de ,\'tat al colonizăn"i şi populaţiei evacuare relativ la exe
cutarea misiunii de aşezare a refugiaţi/ar în viaţa publică şi administrarea bunurilor gennane, bulgare şi 
evreieşti. 

Veţi dispune ca să se execute întocmai di�;pozi(itmile şi directii--ele date de sus numitul Subsecretar de 
Stat dându -i tot concursul În misiunea lui de românizare. 

Secretar General. 
Colonel N Pătnt(oiu. 
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Sursa: Arh. Naţ. Buzău, fond Prefectura jud. Rm. Sărat, dosar 20 1 1941, f.6. 
Anexa XIII 
Cererea învăţătorului Ion G. Moisiu, refugiat din Transilvania şi aflat în comuna Policiori, judeţul 

Buzău, adresată la 4 august 1941  Ministrului Culturii Naţionale şi Cultelor, pentru a lucra în 
Bucovina. 

Domnule Ministru, 
Subsemnatul Ion G. Moisiu, învăţător utilizat din Transilvania, de origine etnică român, cu onoare 

vă rog să binevoiţi a dispune trimiterea mea ca învăţător În Bucovina, judeţul Cernăuţi. 
Am fost până acum în Secuime - judeţul Trei Scaune, unde am funcţionat patru ani până la tristele 

evenimente din toamna anului 1940, şi, fiind necăsătorit, mă pot deplasa cu uşurinţă şi cred că-mi voi 
putea face datoria aşa cum o cer vremile de astăzi în acele locuri. 

Nota ultimului examen - definitivat: 8,33 (opt şi treizeci şi trei). 
Calificativul procesului verbal de inspecţie: foarte bine. 
Nr. Carnetului C.F.R. 384383 eliberat de Serviciul de Învăţământ Braşov. 

Cu deosebită stimă, 
Ion G. Moisiu, 
Învăţător 
Comuna Policiori, jud. Buzău. 

4-VIII-1941. 

D-sale D-lui Ministru al Culturii Naţionale şi Cultelor Bucureşti. 

Sursa: Arh.Naţ.Buzău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Buzău, dosar 35 1 1941, f.24. 

1. IoN MAMINA, Consilii de Coroană, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1 997, p.226-248. 

2. Arhivele Nationale Istorice Centrale, fond Ministerul 
Afacerilor Interne (în continuare se va cita A.N.I.C., fond 
M.A.I), dosar 442/1940, f.55. 

3. Arhivele Naţionale Buzău (în continuare se va cita 
Arh.Naţ.Buzău); fond Prefectura judeţului Rm. Sărat, dosar 
62/1941 ,  f.87. 

4. IoN EFriMIE, Amintiri, (manuscris aflat în posesia 
familiei), f. l3. 
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Abstract 
Transylvanian Refugees in Râmnicu Sărat and Buzău 

(1940-1941) 

The study discusses the problem of the Transylvanian refugees who lcft their native places duc to thc intolerance towards 
the Romanians, set up in the localities ceded at the Vienna Dictate. The Romanian Government adopted severe measures in 
order to avoid chaos during the evacuation of the Romanian Administration in the ceded tcrritory. Right on 30th august, The 
Ministry of Interior established the way and the place of evacuation of the county authorities. 

Although they were not on the list of the counties that were supposed tu get refugees, the counties of Buzău and Râmnicu 
Sărat got many Transylvanian refugees from different counties. Most of them left because of the Horthyst irc. Within the 
study, as weU as in the 13 annexes there are presented definite aspects of the resolving the issues of work and life of the 
refugees, by tbe care of the central and local authorities of the public administrat ion. 

After 23rd august 1 944, the Transylvanian refugees carne back to their houses dcstroyed by the temporary Horthyst occu
pants. Most of them were not able to be happy too long for this, because gradually, the communism was set in, bringing a lot 
of sadness and sufferings. 

Constantin 1. Stan 
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Încercarea de maghiarizare a ceangăilor 
în anii 1946 - 1947 

Ceangăii - populatie de origine românească, 
ce suferise cu secole în urmă un început de 
maghiarizare a limbii şi, ca să rămână români 
se refugiaseră peste munţi, în Moldova - au 
înfruntat, în perioada contemporană, repetate 
momente de presiuni pentru a se declara 
maghiari ! .  Unul dintre aceştia este situat în anii 
1946-1947. 

În 1946 şi 1947, Legiunea de Jandarmi 
Bacău anunţa trimiterea unor emisari din 
Ungaria în zona locuită de eeangăi, aducând 
instrucţiuni pentru maghiarizarea acestora. 
Totodată, unii dintre ceangăii câştigaţi de 
şovinismul maghiar erau chemati în Ungaria, 
unde erau instruiţi, revenind apoi în România. 
La 6 februarie 1947, Legiunea anunţa 
Ministerul Afacerilor Interne, cu raportul nr. 
44.564, că "trimişi din Budapesta cutreeră satele 
de ceangăi din judeţul Bacău", ca reprezentanţi 
ai iredentismului maghiar, transmiţând ştiri şi 
instrucţiuni2. Astfel de rapoarte urmează şi în 
lunile martie, aprilie, maiJ. Legiunea anunţă 
Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, căruia îi era 
subordonată direct, prin nota nr. 1 789/21 feb
ruarie 1947, că o parte a ceangăilor din comu
na Gârleni întreţine legături cu centrul ireden
tist maghiar din Ungaria; de aici primesc 
instrucţiuni, prin intermediul unor emisari4. 
Avizată asupra acestui fenomen, Direcţia 
Generală a Poliţiei, Poliţia de Siguranţă, va 
cere Inspectoratului General al Jandarmeriei, 
pe 8 martie 1947, să i se comunice şi ei rezul
tatele cercetătorilor privind activitatea ireden
tistă a Ungariei în zona Moldovei5. Situaţia a 
fost considerată atât de alarmantă încât, pe 1 1  
martie 1947, I .G.J. trimite o informare şi 
M.A.U•. În unele documente apar şi numele 
emisarilor veniţi de la Budapesta. Unul dintre 
�:i, ŞLdan Dogaru, era men tionat In nota nr. 
200o/26 martie 1 947 a Legiun i i  de Jandarmi 
Bacău; ajunsese în Romfmia după o sedere de 
putru ani în Unga1ia7• Îu alt documcn l e�tc 
prezentată acLivitatea lui ' loth Gheorghe, care 
"a l 'enit cu instnu.:riuni precise de felul cum sii 

acţioneze pc tera1 iredcntist ''ll. Mai erau mentio
nati Frâncu Gheorghe, Valdoc Miha i, Duma 
Ghenrghe'J. Dirijarea lor In 'lhrii era fiieu l :i ele 
c:l l re Uniu nea l 'opu lară Maghiar;i (urmaşă a 
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MADOSZ-ului), organizaţie creată şi condusă 
de PCR. 

În judeţul Bacău, U.P.M. era organizată, Ia 
17-18 august 1946, în comunele Fărăoani, 
Cleja, Luizi Călugăra, Lespezi, unde emisarii 
conducerii centrale au fost ajutaţi de Stefan 
Dogaru. Populaţia, însă, a răspuns nefavorabil, 
doar câţiva locuitori au acceptat să se înscrie în 
organizaţia maghiară. Acţiunea va reîncepe 
după 14 septembrie 1946; de data aceasta, prin
cipalul ei conducător va fi Frâncu Gheorghe, 
venit din judeţul Alba, unde fusese cantor la o 
biserică romana-catolică maghiară; adusese cu 
el şi importante sume de bani, pe care le 
folosea pentru atragerea ceangăiloriO. Toată 
iarna şi primăvara lui 1947, Legiunea de 
Jandarmi Bacău anunţă că agenţii iredentismu
lui maghiar "îndeamnă localnicii să nu asculte 
de preoţii şi învăţătorii români şi să ceară 
înlocuirea lor cu cei de naţionalitate maghiară ". 
De asemenea, se cerea înlocuirea limbii 
române cu cea maghiară în biserici, şcoli, 
primării. Toate acestea I-au făcut pe secretarul 
Episcopiei Catolice din Iaşi să întreprindă o 
anchetă în zonă, referitoare la "opunerea popu
laţiei de a se introduce limba maghiară la sluj
bele religioase". Centrul agitaţiei era comuna 
Gârleni, iar principalul ei susţinător preotul 
Minut Ianoş. Ancheta a descoperit că preotul 
avea doar cinci adepţi. În altă comună, însă, 
Parincea, atrase de anunţatele avantaje materi
ale, 14 familii de ceangăi începuseră să-şi 
întocmească actele pentru a emigra în Ungaria; 
de asemenea, din comuna Sănduleni, până în 
aprilie 1947 plecaseră în Ungaria 3 1  ceangăi i i . 

La fel ca în Transilvania de Nord-Est, 
majoritatea propagandiştilor iredentismului 
maghiar îşi duceau acţiunea sub steagul 
democratici şi, ca să nu rie deranjati de autori
uiţi, cei mai mulţi se inscriseseră nu doar In 
U. P. M . ,  ci şi în Frontul Plugarilor si, mai ales, în 
P.C.K Fapt ul era ndcscâ cons�mnat l 2 :  un 
raport Jin 8 marLie 1 94 7 mentiona "elementele 
ircdemiste, membrii ai Panidului Comunist din 

judetul Bacău "; la 4 aprilie se scria despre 
"in.\·tiwaori veniti din llnw1ria, unii nwmhrii ai 
PC.R. "; la 7 mai se scria că "cei mai mulţi insri-
1{atmi iredenlişti SUfll inscrisi Îfl P.C.R. o)i F.P; Si la 
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acest adăpost suspectează orice intervenţie a jan
dannilor". Fiind membrii ai P.C.R., semnalarea 
activităţii lor antistatale era imediat interpre
tată ca o acţiune anticomunistă şi antidemocra
tică - în viziunea autorităţilor din acel moment, 
democraţi fiind doar comuniştii şi aliaţii lor. 
Aceia care făceau asemenea semnalări erau 
repede etichetaţi drept reacţionari, fiind pasi
bili de represalii. De aceea, însuşi comandantul 
Legiunii de Jandarmi Bacău, căpitanul Fasie 
Nicolae, printr-un raport către I.G.J. din 4 
aprilie 1947, se vedea nevoit să întrebe cum să 
acţioneze: "În unna acestor rapoarte, subsem
natul mă văd suspectat de Organizaţia PC.R. 
Bacău. Faţă de cele de mai sus, cum şi de faptul 
că ceangăii din raza acestui judeţ susţin că sunt 
români şi nu le trebuie limba maghiară, vă rugăm 
să binevoiti a dispune să ni se comunice dacă 
acţiunea Organizaţiei politice MADOSZ 
(U.PM.) este legală printre ceangăii din acest 
judeţ, spre a şti in viitor modul de procedare în 
această privinţă, pentru a nu fi expuşi la 
neplăceri"13. La 16  aprilie, Inspectoratul de 
Jandarmi laşi intervine în aceeaşi problemă la 
I.G.J., cerând să se dea ordin de urmărire a 
U.P.M., "care intensifică propaganda iredentistă 
în rândurile ceangăilor din judeţul Bacău. 
Solicităm aceasta pentru ca organele jandar
mereşti să fie puse la adăpost de orice surprize, mai 
ales că anumiţi indivizi, sub masca partidelor 
democrate, activează în direcţia iredentismului 
maghiar". I.G.J. s-a temut să ia singur o 
hotărâre; de aceea, a făcut raport la M.A.I. ,  pe 
7 mai 194714. Dar, cum ministrul de Interne era 
un reprezentant al P.C.R., Teohari Georgescu, 
aprobarea urmăririi U.P.M. nu a venit. 

Constatând faptul că Jandarmeria doar 
înregistrează activitatea lor, fără a lua măsuri 
pentru a o stopa, propagandiştii U.P.M. şi-au 
intensificat acţiunile. Un raport al I.G.J. către 
M.A.I., din 21 aprilie 1947, semnat chiar de 
inspectorul general, general i. Alistar, constata 
că propaganda şovină maghiară din judeţul 
Bacău s-a amplificat, "dedându-se la manifes
taţii cu caracter rasial, care cauzează nemulţu
miri in rândul masei locuitorilor"; ceangăilor l i  

se cerca imperativ să intre i n  U.P.M.; î n  j udet 
soseau propagandişti maghiari din Transil
vania. Cu luate acestea, se aprecia, rezultatele 
ofensivei erau minore: "in ceea ce priveştl� ati
tudinea ceangăilor localnici, parte sunt pentru 
MAUOSZ, însă o majoritiJle cuvârşitoare solicită 
asimilarea c:u poporul romdn "1 � .  Fără efecl a 
rămas şi răspftTu.lirca u nei broşuri de propa

gandă cu titlul Nemzeti Kivdns&gok (Dorinlt 

naţionale); printre "dorinţe" erau folosirea lim
bii maghiare în instituţiile publice (p. 4 ), la 
C.F.R. şi poştă (p. 7), în localităţile cu 20 copii 
maghiari să se declare maghiari, etc. U.P.M.-ul 
nu putea solicita îndeplinirea acestor "dorinţe"! 
De aceea, pentru a-i impulsiona, s-a ajuns chiar 
la violenţă fizică. În comuna Lespezi, câţiva 
propagandişti maghiari în frunte cu preotul 
Minut Ianoş, au pătruns în biserică în timpul 
oficierii slujbei religioase, i-au bătut şi alungat 
pc enoriaşi, pentru că se slujea în limba 
română. Acest sacrilegiu a dus la o nemaiîntâl
nită încordare în comunăi7. Protopopiatul 
romano-catolic din Bacău a fost nevoit să inter
vină şi să-I suspende pe preotul iredentist. Dar, 
"suspendarea nu s-a efectuat, întrucât în unna 
intervenţiilor MADOSZ-ului, a fost menţinut mai 
departe în serviciu ". Un reprezentant al condu
cerii U .P.M. a venit în grabă de la Bucureşti şi, 
împreună cu prefectul, au mers la Gârleni şi 
Lespezi; au vorbit cu protopopul Talmăcel, cu 
preotul Dumău, locţiitor al protopopului, cu 
preotul Minut. Ameninţător, preotul Dumău 
este întrebat de ce s-a opus introducerii limbii 
maghiare în biserică. Consemnând ancheta şi 
presiunile ce se făceau dinspre P.C.R. şi U.P.M., 
comandantul Legiunii de Jandarmi Bacău 
aprecia: "Semnalăm această acţiune ce se duce 
pentru introducerea limbii maghiare în biserică în 
mijlocul populaţiei ceangăie$ti, întrucât reuşita 
acestei acţiuni într-o comună ar atrage după sine 
introducerea limbii maghiare în toate comunele 
ceangăieşti din acest judeţ şi din Moldova, motiv 
după aceea de expansiune teritorială în Ardeal, 
prin schimbul de populatie ceangăiască din 
Moldova în Ardeal şi a populaţiei româneşti din 
Ardeal în Moldova, în locul celei ceangăieşti. De 
asemenea, ar atrage după sine şi considerarea 
populaţiei ceangăieşti ca populaţie minoritară"!�. 
Cazul a ajuns şi în Parlament, unde Eduard 
Racovită, deputat de Bacău îl prezintă şi-i tri
mite o telegramă ministrului Cultelor şi 
Artelor, tătărcscianul Radu Roşculet; acesta va 
răspunde tol printr-o telegramă: '54m dat ordin 
cu dispozitiuni ca slujba religioasă dr la parohia 
catolicii Lespezi-Gârlcni, Bnciiu, .w1 se facă în 

limba romană. În acest sens s-a comunicat 
l:.:piscopiei Catulice din lasi �-i Eparhici Catolice 
de Bacău "19. Lucnuile n u  s-au liniştit; actiunea 
iredenti!;tă avusese deja efect. Într-un raport 
către M.A.I., din 18 mai 1947, I .G.J. anunţa cii 
"ceangdii din l·atul l .rspr•zi, perulintc de comuna 
Gârlrmi. judetul Bacău, s-1111 împărţit fn două 
tabere. rmii l'oiml a introduce limba maxlziară in 
bisentli si w�onlti. iar a/fii cer m imistcfl(ri lnlatu-
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rarea acesteia ". S-a ajuns la permanente certuri 
pe această temă şi chiar la bătăi, situaţia fiind 
foarte încordată; "Se Întrevăd incidente 
sângeroase într-un viitor foarte apropiat ''2°. 
Ambele tabere au trimis Ministerului Cultelor 
şi Artelor câte un memoriu, prin care-şi 
susţineau cauza. Dar, deşi autorii se certau 
între ei, amândouă memoriile demonstrau 
conştiinţa românească a ceangăilor. În memo
riul ceangăilor care susţineau introducerea lim
bii maghiare, se scria: "Posedăm toate notele 
esenţiale ale naţionalităţii româneşti, dintre care 
cel mai caracteristic şi fundamental este portul. 
Aspiraţiunile noastre au fost întotdeauna 
româneşti, sunt şi astăzi .# vor fi şi în viitor. În 
decursul veacurilor am avut şcoli româneşti. ( . . .  ) 
Ar fi cu cale să se folosească în serviciile bisericei, 
pe lângă limba ţărei şi limba populaţiei 
ceangăieşti. ( . . .  ) Folosirea acestei limbi nu o 
cerem ca un drept în baza Statutului naţiona
lităţilor, deoarecem ne considerăm români. (. . .  ) 
Vrem să nu se ştirbească naţionalitatea 
românească a masei catolice care o formează 
ceangăii, prin privilegiul ce s-ar acorda prin 
folosirea limbii ceangăieşti în biserică". La rân
dul lor, cei care se opuneau înlocuirii limbii 
române scriau (în numele "locuitorilor din 
comunele şi satele judeţului Bacău, de religie 
romana-catolică " - aşadar, nu doar în numele 
locuitorilor din Lespezi-Gârleni): "De când ne
am cunoscut pe aceste meleaguri, şi Istoria arată, 
am fost socotiţi de români şi trataţi ca atare. 
Portul, obiceiurile, datinile strămoşeşti la nunţi, 
înmormântări etc. sunt româneşti. Aspiraţiunile 
noastre au fost totdeauna româneşti. Nu putem 
ţine seama de limba vorbită în familie - jargonul 
ceangăiesc, derivat din limba maghiară - şi care 
nici o clipă n-a putut altera simţământul nostrn 
naţional românesc. Stiut este, limba maghiară nu 
poate fi considerată criteriu al naţionalităţii. 
Astfel, în Ardeal sunt sate ortodoxe care vorbesc 
numai în limba maghiară, totuşi nu încetează a 
se simţi si a fi români. La fel nu discutăm de reli
gia noastră, căci nici confesiunea nu determină 
naţionalitatea şi nici nu o condiţionează. Astfel, 
un catolic poate fi: român, italian, belgian, 
francez, ungur, gemwn, etc.; precum şi un orto
dox poate fi: român, bulgm; rns, etc. aşa că noi ne 
considerăm români de naţionalitate şi ongine 
etnică, Însă de religie romana-catolică. S-a 
dovedit În der.u�ml Feacurilor că ccangăii s-au 
distins in razboaiele cu Vn1:uria. În baza principi
ilor democratice, nu putetn cerc decât libertate 
dC'p/inii pmllnl i/'llensificarea limbii române, 
clziar ş"i in materie de rcli�ie. !'rin ÎflltÎit�WtC'a ce 
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s-ar da limbii maghiare, pe motiv că e limba 
noastră de familie, s-ar face mare greşeală şi 
aceasta pentrn simplul fapt că limba maghiară e 
departe de jargonul nostrn, atât literar cât şi 
dialectal. Iar ca să se introducă cărţi ungureşti, 
putem spune că ni s-ar impune o nouă limbă, 
ceea ce nu a fost niciodată. Orice tentativă de 
acest fel o socotim că ar fi un început de dez
naţionalizare. Şcoliile noastre au fost totdeauna 
româneşti. Să nu se înţeleagă că facem aceasta 
din ură de rasă "21 .  

În vara lu i  1947, acţiunile vizând maghia
rizarea ceangăilor din Moldova au continuat. 
Expresia folosită de I.G.J., în buletinul infor
mativ din 28 august, era: "U.P.M. forţează pe 
ceangăi de a cere introducerea limbii maghiare în 
toate instituţiile publice". În acelaşi sens erau 
transmise "îndemnuri"  şi din Ungaria: "În 
ultimul timp, postul de radio Budapesta a 
ameninţat, pe calea undelor, că se vor lua măsuri 
împotriva preoţilor catolici din Moldova care se 
opun introducerii limbii maghiare în biserici ''22. 
Altă emisiune, cu acelaşi subiect, era transmisă 
de Radio Budapesta la începutul lui septem
brie 1947; de data aceasta era ameninţat şi per
sonal unul dintre preoţi - Hajdu, din Cleja23. 
Tot asupra preoţilor îşi concentrau atenţia şi 
comuniştii maghiari din P.C.R., folosind meto
da aducerii acestora în faţa unor adunări popu
lare, unde să li se impună "voinţa maselor". La 
10 august 1 947, secretarul Organizaţiei P.C.R. 
din Plasa Răcăciuni, Dogaru Ştefan, a convocat 
o astfel de adunare în satul Fundul Răcăciuni, 
judeţul Bacău, având ca pretext constituirea 
organizaţiei locale a U.P.M. Invitat la adunare, 
preotul Susanu Carol a fost somat de reprezen
tanţii P.C.R. să ţină slujbele în limba maghiară. 
Preotul a răspuns: ':4tâta timp cât am ordin de la 
Sfânta Episcopie să săvârşesc slujba în limba 
română, sunt obligat de a executa ordinele 
şefilor". A fost susţinut de majoritatea popu
laţiei, care nici nu a vrut să se înscrie în U.P.M. 
Raportul Legiunii de Jandarmi Bacău con
cluziona: "Ceangăii nu văd bine înfiinţarea aces
tei organizaţii şi nici nu doresc limba maghiară". 

Constatând rezistenţa la procesul de 
maghiarizare, U.P.M. şi-a adus în zonă artileria 
grea: câţiva deputaţi unguri, din Parlamentul 
de la Bucureşti, au colindat judeţul în vara şi 
toamna lui 1947, înfiinţând organizaţii locale şi 
încercând s{t !mpună limha maghi�r:i în locul 
celei române în toate institutiile. Rezultatul a 
fost contrar aşteptărilor. În raportu l  I . G .J.  
către M.A. I . ,  din 17 august 1 947, se constatau 
'fricţiuni În/re locuitorii cean!{rli din judeţul 
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Bacău, în urma propagandei desfăşurată de 
diferiţi agenţi $i deputaţi maghiari, pentru intro
ducerea limbii maghiare în bisericii şi în şcoli, şi 
(pentru) formarea organizaţiilor politice 
MADOSZ"25. "În ultimul timp, datorită influ
enţei propagandei iredentiste maghiare, care se 
desfăşoară prin agenţi speciali trimişi în rândurile 
ceangăi/or din Moldova, pentru a-i detemzina să 
opteze la cetăţenia maghiară, aceştia s-au 
despărţit în două tabere în judeţul Bacău, majori
tatea cerând menţinerea limbii române în şcoli şi 
biserici, iar o parte infimă susţinând limba 
maghiară. Pe acest considerent, reprezentanţi ai 
P.C.R. Maghiar (U.P.M., care, fiind creată şi 
subordonată de P.C.R., era identificată cu aces
ta) cutreeră satele de ceangăi, îndemnându-i să 
ceară înlocuirea limbii române cu cea maghiară 
în instituţiile de Stat". Pe 13 iunie 1947, la Cleja 
apare, la o adunare populară, deputatul Farcaş 
Carol, pentru a susţine acţiunea de maghia
rizare; dar, din toţi cei prezenţi, a obţinut 
numai 20 de semnături pentru introducerea 
limbii maghiare "ca limba oficială". O altă 
adunare de acelaşi tip, pe 23 iunie 1947, în 
comuna Ferdinand, judeţul Bacău, avea loc în 
prezenţa deputatului maghiar Sicu (din Sibiu); 
acesta le-a spus celor adunaţi: "Patria mamă a 

1. Vezi volumul Originea ceangăilor din Moldol'a, de 
DUMITRU MARTINAŞ, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1 958, şi volumul Încercări l'iolente de 
maghiarizare a "ceangăilor" români (1944-1997), de BucuR 
IOAN Mlcu, Edit. Bravo Press, Bucureşti, 1997. 

2. ANIC, fond Inspectoratul General al Jandanneriei 
(J.G.J), dosar 86/1946, f. 339. 

3. ldem, dosar 7 1/1947, f. 144. 
4. ldem, dosar 86/1946, f. 339-340. 
5. ldem, f. 338. 
6. ldem, f. 337. 
7. ldem, dosar 71/1947, f. 148. 
8. ldem, dosar 86/1946, f. 339. 
9. ldem, dosar 7 111947, f. 140. 
10. ldem, f. 148· 149. 
I l. ldem, f. 134 şi dosar 86/1946, f. 339. 
12. ldem, f. 338 şi dosar 7 1/1947, f. 141-142, 144. 
13. ldem, f. 1 44. 
1 4. ldem, r. 143; I.G.J. relua cu exactitate formulele din 

raportul Inspectoratului de Jam.lunni laş:, fapl ce demon· 
strează că socotea informatia corectă �i cererea justa: 
-veour.-, . ., locuitorii ccanglli din raza ac.-.<tui juder in majori
tate su.<tin că sufll rom;Îni si se opun introducerii limbii 
nraghiare in bi.ft.·n·că, e.\·Je nece.•wr 11 !U' dilpun� dacă uctid
tarea Of80IIi=ario:i politia MADUSZ este 1.-gnlâ primre 

ceangăilor este Ungaria, deci toţi trebuie să vă 
alipiţi la Ungaria, pentru a vi se reda drepturile, 
întrucât sunteţi persecuta ţi de poporul român ". 
Ccangăii nu s-au lăsat amăgiţi: numai 16 s-au 
înscris în U.P.M., ceilalţi numindu-i "rătăciţi". 
La fel s-a întâmplat în toate localităţile străbă
tute de propagandiştii maghiari26. De aceea, 
îndreptăţit, în finalul raportului I.GJ. se scria: 
"Cele de mai sus sunt primite cu mare ură din 
partea majoritătii ceangăilor, care afimză că nu 
doresc Partid Comunist Maghiar" şi nici limba 
maghiară27. 

Deşi cu consecvenţă, tot fără succes s-a 
desfăşurat acţiunea de maghiarizare a ceangă
ilor şi în anii următori. Un episod caracteristic 
s-a petrecut în martie 1949 în comuna Fundu 
Răcăciuni: când s-a încercat, din nou, introdu
cerea limbii maghiare în biserică, corul paro
hiei i-a întâmpinat pe emisarii maghiarizării cu 
cântecul "Mult e dulce şi frumoasă limba ce vor
bim,/ Altă limbă armonioasă ca ea nu găsim " iar 
la consultarea populaţiei, sugerată de Episcopia 
Catolică, ce a avut loc în aceeaşi lună, din cei 
4096 capi de familie, din 14 sate, au votat pen
tru limba româna 3731 (91,08% ), iar pentru 
cea maghiară 365 (8,92% )28. 

Note 
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ceangăii din judeţul Bacău, pentru a nu crea suspiciuni sau 
rec/amaţiuni la adresa jandomrilor care unnăresc orice actil'· 
itate de extindere a iredentismului maghiar" - Idem, f. 141·  
142. 

15. ldem, f. 146-147. intre ceangăii din comuna Lespezi 
fusese răspăndit zvonul că va veni să le vorbească despre 
originea lor maghiară şi un ministru din Guvernul de la 
Budapesta - ldem, f. 134. 

16. ldem, f. 60-61 .  
1 7. ldem, f. 134. 
18. ldem, f. 136. 
19. Idem, dosar 86/1946, f. 341 .  
20. ldem, dosar 7111947, f .  1 1 1-1 12. 
2 1 .  ldem, f. 1 14-1 15. 
22. Idem, dosar 106/1945, f. 153. 
23. ldem, dosar 7 111947, f. 141 - notă a Lcgiunii de 

Jandanni Bacău din 5 septembrie 1947. 
24. ldem, f. 142 · notă a Legiunii de Jandarmi Bacău 

din 27 august 1 947. 
D. Illcm. f.l55, 
26. ldcm, dosar 75/1 947, f. 1 56. 
27. ldem, f. 158. 
2!1. Conform notelor lui  V. M. Ungun:anu din Vt>lumul 

lui DUMITRIJ  MARTIN·'"- op.cit., p. 14'\ (reluate �i de HUClJR 
IOAN MICU, up.cit., p. l!lt<-IIN). 
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Abstract 
The Attempt of Conversion the Csangos to Hungarians 

in 1946-1947 

Thc c�angos arc a population of Romanian origin that suffercd centuries ago an altcmpt to conversion into Hungarian 
their languagc. In ordcr to remain Romanians thcy ran into thc mountains. In Moldavia thcy faced du ring the contemporary 
period rcpcated momcnts of prcssurc in order to declare thcmselvcs Hungarians. O ne of these moments is situated in 1946-
1947 whcn it was introduccd by force thc Hungarian language in school and church. 

A� in the north-castcrn Transylvania most of thc propagandists of thc Hungarian irrcdentism acted under the flag of 
dcmocracy and in order not to hc disturhed hy the authoritics most of them signed not only in the Hungarian Popular Union 
but also in thc Front of thc Ploughmcn and cspccially in P.C.R. 

In 1946-1 947, thc actions conccrning thc convcrsion to Hungarians of thc Csangos in Moldavia continucd. Observing the 
resistancc to thc process of convcrsion, UPM brought somc Hungarian deputies from thc Parliament in Bucharest and 
formcd local organisations trying to impusc thc Hungarian language instead of the Romanian onc within ali the institutions. 
The resul! was contrary to thc cxpectations. 

Although with consistency, thc samc attcmpt in thc following years failed. An important episodc took place in March 1949 
in Fondu Răcăciuni commune when it was aga in tried the introduction of thc Hungarian language in thc church. The chorus 
of thc church mcct these "cmissarics" with the song: "The language that we speak is so sweet 1 another hannonious one like this 
we won'tfind". At the population consultation, suggested by the Catholic Bishopric that took place in the samc month, out of 
4096 family hcads from 14 villages, for the Romanian language there voted 3731 (91,08%) and for the Hungarian one 365 
(8,92%). 

Dr. Petre Ţurlea 
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L-am cunoscut pe istoricul David Prodan 

Se ştie că istoricul David Prodan s-a reven
dicat mereu "arhivar" şi "bibliotecar". Modestia 
aparentă a acestor profesiuni nu are nimic în 
comun cu valoarea lor reală. Şi ştia aceasta. 
"Meseria mea e cea de arhivist, din anul III de 
studenţie " spunea, studenţie a cărei boemă a 
fost cea a iernilor fără foc în sobă, a gazdelor 
itinerante, a meditaţiilor în schimbul banului 
de buzunar şi a lucrului în Arhivele Statului. 
"Mi-a fost greu să renunţ la ea, chiar în schimbul 
profesorului la Universitate. Arhiva istorică . . .  o 
parte din viaţa mea, o parte esenţială. Am fost 
legat de ea fie conducând-o, fie beneficiind de 
sursele ei inepuizabile de domeniul specialităţii 
mele". �m învăţat istorie de la materialul docu
mentar. Siguranţa muncii mele se întemeiază pe 
ştiinţele auxiliare ale istoriei. Ele sunt uneltele din 
atelierul meu de lucru. Să ştii mă copile, că eu în 
ceea ce am făcut am fost un cărămidar. Marii 
sculptori ai gotic ului au fost pietrari, fără şcoala 
de belle-arte. Si, bagi de samă, din munca 
pietrantlui a ieşit catedrala gotică ". Făcând u-şi 
mulţi ani ucenicia istorică în aceste profesiuni a 
rămas ataşat lor toată viaţa, precum instituţiilor 
şi rosturilor lor. 

Câţiva dintre bibliotecari 1-au ajutat pe 
istoric în zidăria operei sale, în corvoada din 
şantierul lucrului zilnic. Acele, de-acum 
faimoase, 13.000 de pagini scrise de Dânsul au 
trecut cel puţin de trei ori prin litera maşinii de 
scris. Ne-a cerut s-o facem în timpul nostru 
liber, iar munca nu ne-a rămas nerecompensată 
(dintr-un buget de pensionar!). 

Detesta acea mentalitate colhoznică ce se 
practică şi pe la noi, în ştiinţă; munca unor colec
tive întregi de specialişti devenea proprietatea 
intelectuală a şefului. David Prodan a lucrat sin
gur o operă monumentală. Câţiva dintre noi ne
am bucurat de prietenia Profesorului. Colbul de 
aur al înţelepciunii sale s-a aşezat peste spiritele 
şi sufletele noastre, înnobilându-Ie. 

Câţiva dintre noi i-am fost devotaţi. Eram 
poftiţi în "agora prodaniană " din Strada Mică 
nr. 1 ,  unde. mai ales în ultimii zece ani de viată. 
îşi îngăduia bucuria "sti schimbe o vorhii '' cu 
istorid �! �mm�mi lll.: litere. filmofi, �a�t i ,  
artişti, m u zicicni, etc., d i n  Cluj, Bucureşti, laşi, 
Rohi;� si Llc rwstc hutilrc, mai ales lu an lvcrsă-
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rile de naştere din 1 3  martie. După vârsta de 80 
de ani, socotea un dar ceresc aceste bucurii. 

De prin 1975, Academicianul făcea parte 
din viaţa noastră cea de toate zilele, la 
Biblioteca Academiei, în clădirea nouă. 
Prezenţa sa silenţioasă, retrasă în camera de 
lucru încărcată cu "hârtii" şi documente, ne 
dădea sentimentul armoniei coabitării câmpiei 
cu vecinătatea muntelui. Vedeam în El un sim
bol al dăinuirii noastre la masa de scris a isto
riei. Unde era personajul de legendă studen
ţească, profesorul auster, inflexibil, de care nu 
se trece la examen cu o istorie recitată, numai 
cu una gândită temeinic. Dincolo de rigorile 
creaţiei istorice şi ale responsabilităţii faţă de 
formarea tinerilor istorici, D. Prodan, omul de 
toate zilele, ducea dorul oamenilor. Mai ales în 
anii senectuţii, în care l-am cunoscut. Era 
deschis spre oameni, foarte modest în mani
festări, desăvârşit de onest în relaţiile de 
muncă. Începând cu portarul, care închidea 
poarta zilnic la ora 21  rxl, după ultimul e i  lucră
tor, Academicianul şi continuând cu artizanii 
cărţilor sale (bibliotecari, traducători, editori, 
tipografi, etc.), pentru toţi, pentru munca lor 
avea un sentiment şi un gest de gratitudine. 
Mesele cu tipografii erau lege, după fiecare 
carte ieşită din tipografie. Darul, la El, nu era 
niciodată un gest frivol. Era omagiul muncii, 
trebuia să-1 meriţi. Doar florile, ele omagiau 
altceva. Frumuseţea şi eternul feminin. 

În zilele când tăcerile sale prelungi erau 
semn de mari combustii interne, exprima puţin 
sau deloc ceea ce nu merita exprimat. 
Judecăţile sale erau scurte, tăiate perfect şi 
după ce le enunţa rupea brusc firul discuţiei 
făcându-te să înţelegi că nu mai e nimic de 
spus. Te trezeai cu "un noroc bun" sec şi-1 
vedeai depărtându-se. În zilele de sărbătoare, 
stimulat de dragostea şi preţuirea celor din jur, 
spontaneitatea discursului său oral era străluci
toare. Curgea în fluviu înţelepciunea. Cât eram 
de uimiţi în admiratia noastră şi cât de fericiti 
să-I ascultăm, să-i sorbim vorbele. 

De la o vreme rn-am simţit ispitită să nott;:?;: 

�;ugd&rlle :suie, culese în cursul anilor Jin con
vorbirile obişn uite ce; !e pyrtam împreuni! . Era 
de ne iertat sii le las in risipire. Îmi piircau "apa 
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vie a basme/ar" ce te putea scoate din mare 
necaz, chiar din moarte. Îmi dădeam seama de 
extraordinara cursivitate orală a discursului 
său plin de aforisme şi maxime, colorat uneori 
cu snoave cu tâlc. Ce alimenta această spon
taneitate orală? Cu siguranţă spiritul reflexiv, 
ce distila în tăcere şi singurătate, esenţe 
istorice, concentrate de înţelepciune. Am 
convingerea fermă că, într-o zi, toată gândirea 
prodaniană va circula esenţializată în aforis
mele şi cugetările sale, rămase în opera sa şi în 
consemnările orale. 

În câmpul culturii istorice, manifestarea 
feluritelor anomalii devenea un fenomen grav, 
nociv, în anii postbelici ca şi în cei de dictatură 
ceauşistă. Suferea în tot acest timp de lipsa 
spiritului critic în cultură, de lipsa criticii sănă
toase a textelor, a lucrărilor. "Există un singur 
punct de vedere în toate domeniile - spunea - de 
la vârful piramidei. Catastrofal, paranoic. Azi, 
aceeaşi paranoia colectivă. Se judecă cu pasiu
nile politice, istoria. N-au ce căuta în ştiinţă pasi
unile politice". Pentru David Prodan, raţiunea 
criticii este vitală într-o cultură. Ea curăţă 
locul, stârpeşte buruieni şi tăciuni paraziţi. 
Asigură sănătatea acestei culturi, mântuind-o 
de bălării şi de mirosul greu al bălţii stătute. 
Actul critic identifică valorile, le asigură vitali
tatea prin formularea judecăţilor de valoare, cu 
autoritate profesională şi conduită etică. Nu 
se poate lipsi de vigoarea afirmaţiei şi cea a 
negaţiei. În nici un caz nu era pentru critica 
inflamată, febrilă, ci numai pentru cea sănă
toasă, dreaptă. Nici pentru trecerea în tăcere 
a minciunii, a imposturii. "Dumnezeule 
Doamne, să taci ca să nu-l superi pe impos
tor(!). Cine a mai auzit de una ca asta?". "O 
critică falsă, călduţă are metehne morale, vine 
din incompetenţă. N-are perspectivă nici 
istorică, nici filosofică, să ştii asta ". 

Nefiind binecuvântat cu proprii copii şi con
strâns să se despartă prematur de tineretul uni
versitar, prin pensionare, şi-a dorit mereu 
tineretul prin preajmă. Nu 1-a avut, însă i s-a 
adresat adesea. Nouă, care-I aveam în preajmă 
ne purta de grijă. Ne îndemna să ne dăm doc
toratele, "să nu domzim ca paznicul lângă 
comoară ". Avcrtizăm.Ju-ne de capcanele uceni
ciilor noastre, de disperare în prea multe teme, 

direcţii atrăgătoare, spunea: llfjc la o C�iiW1iilt1 
�-remc nu rw mai �-ade bine atotstiin(a. F. dnvadii 
de necunoaştere. Înseamnă cii n -ai ajuns la un 
control deplin al .�tiifl(ei tale. Nu s-a sedimentat. 
Să renu1l(i la atotştiintă, la tot felul de subiecte 
ce se pierd în această baltă mare, publicistica 
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ştiinţifică. Să îm·eri să selectezi, să te sintctizezi 
la subiecte mai mari si puţine. Poate să fie şi 
unul. Şi încă ceva, trebuie să te deprinzi să 
gândeşti cu mintea ta, nu cu a altora. Să 
gândeşti la mintea omului aceasta însemnă -
raţional, limpede şi fără echimc. Pentru 
izvoarele cercetării, ne sfătuim - cine merge la 
izvor, nu trebuie să meargă la ulcior". 

În decembrie 1989 a urmărit zi si noapte 
Revoluţia română la televizor. '/1m fost preocu
pat să nu plec, până nu văd sfâ1"$itul . . .  «dictaturii 
ceauşiste»" spunea profesorul. "Mă surprinde 
pentnl prima dată în istorie, tineretul. E con
fomzist. Mişcările tinereşti care au făcut Garda de 
Fier, fascismul, comunismul au fost mereu non
confomziste. Am fost pornit împotriva tineretului. 
Acum mi-a pus inima la loc. S-a-ntâmplat 
istoriceşte, nomzal. Nu e anomalie. Tineretului 
român îi doresc să crească în cultul prestigiului 
valorilor româneşti trecute". 

"- Să ştiţi, Domnule Profesor, că lumea 
istorică şi ceilalţi aşteaptă acum un semn de la 
Dumneavostră, cuvântul Magistrului. Opinia 
publică este derutată de efectele libertăţilor demo
cratice, de anarhia în care ne-au aruncat. Ce să 
poţi înţelege la mintea omului cum spuneţi, citind 
gazetele şi ascultând televizorul - despre Revoluţia 
română sau evenimentele de la Tărgu Mures din 
martie 1990, de pildă. 

- Da, poporul român nu e pregătit pentru aşa 
ceva. Democraţia e greu lucru de însuşit. Eu sunt 
istoric. Istoria vine in umza evenimentelor. Eu 
nu-mi pot pemzite să am păreri, fiindcă nu le văd 
istoriceşte, încă. Mai trebuie să treacă timp. 
Revoluţiile nu se judecă ca delict penal. Cine a 
judecat pe revoluţionarii Revoluţiei franceze?" 

"Gazetarii? Se cred mai deştepţi decât istoria 
şi evidenţa ei. Nu se poate face istorie la nivel 
gazetăresc. Nu se poate vorbi de Antonescu la 
nivel gazetăresc. A fost cea mai bună adminis
traţie din toată istoria noastră. Am fi fericiţi să-/ 
avem astăzi. Scrisul istoric e altul decât scrisul 
revuistic, mă copile, chiar când e vorba de reviste 
de ţinută. Darămi-te să te cobori la nivelul 
gazetăresc. Amestecat in balta asta mare, totul e 
zadamic. Nu te mai auzi, orice ai spune". 

DE ftCCCil i1 refHl;tU �Q!!�!��ţ acest tip de 

scris şi în partea com unistă şi În cea postrevo
l uţionară. La fel şi interviurile. Era foarte îngri
jorat şi suferea constat:ind echivocurilc poliLi
cianislc ale "noii noastre libertăţi", o an ume 
slăhirc/aburire a coczi u n i i  nationale în numele 
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------------------------------------

democraţiei şi al drepturilor omului - cât a apu
cat să vadă până în 1992. 

"După atâta istorie, după o mie de ani de 
somnolenţă naţională, idealismul, bâjbâia/a şi 
laşitatea sunt inadmisible. Vezi, veacul XVIII şi 
XIX au fost treze. Militantismul momentului 
Supplex şi mesianismul luminismului românesc 
aveau substanţă. Cei din veacul al XIX-lea au 
înţeles mai bine să lupte pentru destinul unui 
popor. În numele acestei voinţe poţi sacrifica 
orice, absolut orice. Nu există altă etică în afară 
de etica sacrificiului. Cei din veacul al XVIII-lea 
şi al XIX-lea n-au dezertat de la munca creatoare, 
n-au dezertat din istorie. Astăzi nu avem nevoie 
atât de savanţi cât de cercetare". 

Nu putem admite nici o sustragcre de la 
postulatele noastre istorice, care "nu se discută, 
nu se negociază, se afirmă. Răspicat. Adevă
rurile noastre fundamentale, ideile cheie ale 
poporului român - să crezi în ele ca în Christos. 
Să ţii orbeşte de ele ". Unul din acestea e 
Transilvania. "Transilvania e cheia statului 
naţional unitar. Fără Transilvania nu se poate 
Închipui existenţa Statului unitar român, nici 
viitorul lui. Transilvania nu e numai poveste. De 
aici a pornit daco-românismul". 

Se ştie că David Prodan a cutezat să spună 
tot adevărul în istorie. El a fundamentat 
direcţia naţională prin acţiunea lui Inochenţie 
Micu şi mişcarea Supplex-ului. A întregit apoi 
imaginea fiinţei istorice a românilor prin 
impunerea dimensiunilor muncii ca factor de 
civilizaţie, în toate lucrările închinate muncii, 
epopeii Ardealului iobăgit. Cu munca de trei 
secole şi jumătate a românilor s-au cumpărat 
toate valorile culturale ale Transilvaniei. Astfel, 
"Legea na(ionalizării din 1948, cu referinţă spe
cială la bunurile culturale ale Transilvaniei, făcea 
un act de dreptate vechii nedreptăţi istorice. Nu e 
«lege comunistă>>, spunea cum se grăbesc politi
cienii de azi s-o califice din laşitate istorică". 

Ca martor al politicii primilor ani de după 
1989, de la care aştepta un constructivism 
pozitiv al ţării, lasă câteva întrebări grave, la 
care n-a apucat să primească răspunsuri până a 
trăit. "Politica noastră de azi? Aruncă din covată 
apa, cu copil cu tot. Ne tratează cum îşi trata 
sasul cânele. Îi tăia coada, în fiecare zi câte o 
bucată. <<Da ce faci jupâne, de ce nu i-o tai deo
dată>>, întreabă mmânul. Sasul, milos: «M-am 
gdndit să-I doară mai putill». O politică de stat 
fără recensiimânl clar şi stiinţffic? Un f{UI'ern .w'i 
tolereze mai departr acea!>·tii debandadii econo
mică? Slăbiciuni scandaloase! " 
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Ce preţuia mai mult la oameni. Înainte de 
toate, devotamentul. Era semnul unei înalte 
relaţii spirituale între oameni. Cu cât ataşa
ment vorbea de Nicolae Iorga, cu câtă evlavie 
de Ion Chinezu, Vasile Băncilă; cu câtă frăţi
etate despre I.D. Sârbu ş.a. În faţa devotamen
tului se emoţiona şi cuprindeai pe chipul său o 
smerenie, foarte rară, poate singura religiozi
tate pe care o trăia în afara religiozităţii muncii 
şi cea a muzicii. 

La aniversarea celor 85 de ani ai săi, m-am 
făcut zob să-I pot aduce în casă pe Dumitru 
Fărcaş cu taragotul lui. Lucru aventuros când te 
mişcai pe un teren neprevăzut din partea 
boemului rapsod. Dar am reuşit. Casa din 
Strada Mică s-a umplut de toată muzica ce 
putea s-o încapă. Efectul a fost devastator . . .  
tremura . . .  d e  bucurie, d e  fericire . . .  Când rap
soclul nu cânta, îl ţinea strâns de mână cu o 
îngrijorare copilărească. Nu-l pierdea din ochi, 
parcă păzea o nălucă. Şi povesteau, şi 
povesteau fără încetare. De-ale satului, de-ale 
lumii, de-ale cântecului, de parcă ar fi fost doar 
ei doi în încăpere. O singură dată l-am mai 
văzut pe Profesor aşa de emoţionat. Lucra la 
Horea. Într-o după-masă de primăvară, în 
liniştea cărţilor, vorbind de câte-toate, a prins 
să mă întrebe iscoditor dacă iubesc muzica 
noastră populară, dacă ştiu ce este o "trişcă ". 
l-am răspuns afirmativ, doar şi eu vin din 
lumea satului. "De unde?", m-a întrebat. "Din 
Topliţa " i-am răspuns. "Din Topliţa? Acolo am 
mulţi prieteni, de prin 1 7851. Pe Stoian, Duşa, 
Vulcan, Ciobotea, Pui, Zbârcea, Buruş, Zbanca 
îi ştii?" "Cum să nu? Sunt neamurile mele". 
Bucuros de regăsirea unei nepoate de-a ioba
gilor lui Bornemiza, Telek.i, Banffi, Kemeny, 
Bethlen şi ceilalţi, zise: ':4colo bărbaţii-s ca 
brazii şi fetele ca un steag de frumoase. Da. 
Plutaşii de pe Mureş, îi cunosc bine". Apoi între
bă brusc: ':4i vrea să-ţi cânt ceva la fluier?" Fără 
să mai aştepte vreun răspuns, descuie sertarul 
din mijloc al mesei de scris şi scoase, într-ade
văr, un fluier. "Să ştii că am exersat în primăvara 
asta, să mă prezint bine". 

Eu, mai mult m-am speriat de Academi
cianul care cânta la fluier. Emotia aceea 
adâncă şi pură, căreia i se lăsase în voie, religio
zitatea doinitului, parcă nu erau pentru urechi 
păm;întcsti. 

Stingheritii, mi-am n.:Lezat cu ingratitudim: 
bucuria rczonanţci. O fac acum domnule 
Profesor, când pot primi cu detasan: darul pe 
care mi 1-a�i făcut. Şi când înţeleg cuvintele ce 
le rosteati ascultând-o pc.: Maria ""Tii nasc, 
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Lucreţia Ciobanu sau Dumitru Fărcaş -
"doinele noastre, rngile noastre". 

Cu altă ocazie m-a întrebat, '/li citit Supplex
ul.72 Să-I citeşti, că te întreb". M-am şi executat 
în săptămânile următoare cu creionul în mână 
şi cu toată atenţia. Ce revelaţie! M-a testat, 
într-adevăr, discutând, mi-a spus şi povestea 
particulară a naşterii acestei cărţi, primejdiile şi 
riscurile existenţiale prin care a trecut. La 
împlinirea a 200 de ani de Ia naşterea acestui 
text fundamental al istoriografiei ardelene, 
Supplex-ul, m-am învrednicit să scriu despre 
cartea istoricului D. Prodan, o carte de căpătâi 
a românilor, una din primele zece cărţi ale pat
rimoniului naţional culturaP. "E una din cele 
mai bine scrise despre Supplex", mi-a spus sim
plu. Nu-mi venea să-mi cred urechilor. 
Trecusem abia acum un examen foarte impor
tant din viaţa mea. 

Am avut şansa să fiu cititorul cărţilor pro
daniene ieşite calde de sub teasc şi ucenicul ce a 
pus în pagină ultimele sale lucrări. Pentru David 
Prodan "iubitul cititor" era o varietate a lui 
Homo sapiens, cu însuşiri diferenţiate - Homo 
lector. Omul cititor nu era un personaj amorf, ci 
omul treaz şi cu atitudine. Lui i se adresează 
testamentar. "Să nu piardă nicicând sentimentul 
istoriei. Să nu-şi piardă nicicând istoria". 

Aţi citit cartea Supplex-ului, cartea istoriei 
naţiunii române? S-o faceţi, degrabă şi cu luare 
aminte, că ne întreabă la scadenţă, istoria. 
Citiţi Răscoala lui Horea, o capodoperă istorică 
şi literară. Priviţi volumele masive (şapte la 
număr) închinate ţărănimii şi iobăgiei din 
Transilvania, din secolul XVI până în secolul al 
XIX-lea (1848) şi veţi afla singuri, iubiţi cititori, 
cheia acestei monumentale opere istorice -
munca tăcută de benedictin, fără zgomot, mon
denităţi. Onestă şi responsabilă. 

Ce detesta mai mult între minusurile omu
lui: minciuna, obrăznicia, megalomania, impos
tura, pseudo-ştiinţa. "Putregai omenesc", zicea. 
Ridiculiza lăudăroşenia şi iubirea de sine, zâm
bind viclean "cum de pot unii să poarte pene de 
păun, tot timpul. Şi în somn. Să vrei să fii, tot 
timpu� pasăre paradis!". Râdea într-un fel 
amărât de lene, de "traiul pe vătrai ", de cel ce 
nimerea la lucru la asfinţitul soarelui ori la 
sfârşit de săptămână. Atunci îl au:tcai "Stai 
purinte, nu toca, că amu-ncep a lucra ". 

Nu suporta vorbăria goală, tlccăre a l a ,  
inflaţia adjectivală, d e  nici un fel .  Detesta omul 
plângăcios, milog. �tiindu-te în vreun necaz, te 
asculta, apoi ruslca scurt: "Vtid că tw te plângi, 
asta·i bine. Lucrn ui destul, stai pe J.·catm si fă-/! 
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Să nu-ţi plângi de milă, mai bine de invidia con
fraţilor. E semn că te iau în seamă ". 

Celor ce-şi asumau poveri istorice peste 
puterile lor, le diagnostica beteşugul, "musca la 
arat ". Iar metehnei academice de a se întinde 
"ata/ştiutor" şi "competent" în toate, îi potrivise 
o metaforă zoologică masculină, "ierbivornl". 
Paşte tot în jur fără milă. "/erbivornl ăsta ca 
liceist, mi-I închipui tot timpul cu mâna sus". 

Spiritul său sagace, urzicător, ironic la 
adresa slăbiciunilor omeneşti, nu era justiţiar 
sau răutăcios, cât un corect necesar. Scrisul său 
critic n-are nimic de-a face cu defăimarea, cu 
vanităţile istorice. El rămâne punctual pe ade
văr, pe valoare, pe etica muncii. 

David Prodan rămâne un model al culturii 
româneşti, un mit al muncii, o adevărată "fân
tână a darnrilor" pentru posteritate. Spiritul 
istoric ne veghează, e cu noi. "Nu vă temeţi de 
istorie - ne spune - voi făuriţi civilizaţia materi
a/ii şi spirituală. Voi sunteţi autorii muncii cre
atoare. Poporul român e de o capacitate cum nu 
ne închipuim!". 

Centenarul naşterii istoricului David 
Prodan (1902-1992) 

PRODAN, Da,·id - n. 13 martie 1902 în satul 
Cioara (azi Săliştea), jud. Alba - m. 1 1  iunie 
1992, Cluj-Napoca. Istoric, profesor universitar 
la Facultatea de Istorie, Universitatea "Babeş
Bolyai", Cluj, cercetător ştiinţific, arhivist, bib
liotecar. Membru corespondent ( 1948) şi mem
bru titular al Academiei Române ( 1955). 
Membru onorific al Asociaţiei Americane de 
Istorie ( 1986) în scaunul lui Ferdinand 
Braudel, distincţie deţinută şi de Leopold von 
Ranke, Benedetto Croce, Winston Churchill 
ş.a. Doctor în istorie cu teza Răscoala lui Horea 
în comitatele Cluj şi Turda (1938) sub condu
cerea prof. Silviu Dragomir. 

Istoric medievist de prestigiu internaţional, 
a scris opere fundamentale pentru istoriografia 
românească, cu o metodă novatoare şi un stil 
original. Temele cercetate, consacrate formării 
naţiunii române, iobăgiei din Transilvania ş.a., 
s-au sprijinit pc un fundament documentar şi 
arh ivistic monumental, cules din arh ive le. 

româneşti ale Vienei şi Budapeslci. 

Opera (selectiv) 
/obăgia în Tram·i/vania fn seculul al XVI-lea . 

Voi.  l -111, Bucureşti, 1 967-1968 
Jobligia in ·nansilvunia în secolul al XVII-le". 

Voi. 1-1 1 .  Hucureşt i. 1 9R7. 
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L-ar:z cunoscut pe istoricul David Prodan 
----------------------------� 

Problema iobăgiei în Transilvania 1700-1848. 
Bucureşti, 1 989. 

Urbariile Ţării Făgăraşului. Voi. l-11 .  

Bucureşti, 1970-1976. 
Răscoala lui Horea. Voi. 1-11, Bucureşti, 

1979; ed. a-II-a revizuită, 1984. 
Teoria imigraţiei românilor din Principatele 

Române în Transilvania în veacul al XVJ/1-lea. 
Sibiu, 1944, retipărită în Din istoria Transil
vaniei. Studii şi evocări. Bucureşti, 1991 

1 .  Prin 1947, profesorul scrisese un studiu despre satul 
iobăgesc de munte, Topli(a la 1 785, Cluj, 1947, p. 13, după 
conscripţia urbarială cu acelaşi nume. 

2. PRODAN, D., Supplex Libel/us Valachonun. Din istoria 
fomrării naţiunii române. Editie nouă cu adăugiri şi pre-

Supplex Libellus Valachorum. Din istoria for
mării naţiunii române. Cluj, 1948, Bucureşti, 
1984. 

Transilvania şi iar Transilvania. Consideraţii 
istorice, Bucureşti, 1992. 

Despre activitatea istorică a lui David 
Prodan. Ecouri din presă extrase de Sidonia 
Puiu. Voi. I-VII, 1966. 1992, Cluj-Napoca, 
Arhivele Naţionale. 

Note 

cizări. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1984, 5 1 7  
pagini plus ilustratii. 

3. Putu, SIDON! A. Cartea Supplex-ului în rezervele pat· 
rimoniului na(ional cultural. Biblioteca şi cercetarea (Cluj), 
XVI, 1992, 5 p. 

Abstract 
1 met the historian David Prodan 

It is known that the historian David Prodan always claimed himself as "archivist" and "librarian". The apparent modesty 
of these professions bas nothing in common with their real value. Some of the librarians helped the historian in "building" his 
work, in the difficulty of the daily la bour. His 13.000 written pages passed at least three times through the typewriter. 

Since 1975, the Academician took part in our daily life, at the Academy Library, in the new building. His silent prescnce, 
solitary in thc workroom fu li of ''pa pers " and documents gave the feeling of the harmony of the cohabitation of the field with 
thc ncighbourhood mountain ... Bcyond thc rigours of thc historical creation and of the responsibility as opposed to the for
mation of the young historians, D. Prodan · "the daily man " missed the people. 

For David Prodan, the reason of critics is vital within a culture. It cleans the place, kills the weeds and the parasitical 
embers. It ensurcs the health of this cu !ture. The critica! act identifies the values, assures their vitality by the formulalion of 
judgcments of valucs, with profcssional authority and ethical conduc!. 

After December 1989, he was vcry concerned and suffcred cstablishing the politica! equivocal of "our new liberty", a ccr
tain wcakness of the national cohcsion in the name of democracy and of the human rights - as he saw until 1 992. 

I had the chance to be the reader of thc newly published books of David Prodan. For him the reader bas a variety of Homo 
sapiens, with different features - Homo lector. The readcr was not an amorphous character, but the rational one and with atti
tude. David Prodan addresses him: "Never waist tire fee/ing of tire history. Never waist the history". 

David Prodan remains a pattern of the Romanian culture, a myth of the work, a real "well ofthe gifts" for the posterity. 
The historical spirit is watching us, is with us. "Don't be a [raid of history • he says · you build tire material and spiritual civilisa
tion. You are the autlrors of tire creative work Tire Romanian people !rave an abi/ity tlrat we cannot imagine". 

Sidonia Puiu 
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David Prodan 

F. Prodan, Sidoni<J Puiu, Daviu Prodan 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Istorie, pag. 229-231 

Vasile Netea şi Mureşul Superior 

Într-un "Calendar pe anul mântuirii 1937", 
la pagina 181 se află o fotografie care, în ciuda 
vremii, îşi păstrează prospeţimea. Din ea 
privesc 14 perechi de ochi ai unor tineri băr
baţi, români falnici, îmbrăcaţi în frumoase cos
tume naţionale, specifice Mureşului de Sus, cu 
eşarfe tricolore. Sub fotografie se găseşte 
următorul înscris: "Soimii Carpatilor; care au 
participat la serbările ASTRE/ de la Blaj, sub 
conducerea domnului Vasile Net ea ". 

Tanărul învăţător Vasile Netea avea atunci 
25 de ani (n. 1 februarie 1912), era redactor al 
gazetei Glasul Mureşului (Tg. Mureş), dar şi un 
foarte harnic şi neobosit activist al ASTREI. 

Pe profesorul dr. Vasile Netea l-am cunos
cut în urmă cu mai bine de trei decenii, mai 
precis în vara anului 1967, când ţara întreagă a 
aniversat o jumătate de veac de la glorioasele şi 
eroicele lupte de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti. 
Atunci am renovat monumentul-mausoleu din 
Topliţa-Gura Secului, unde îşi dorm somnul de 
veci 771 de ostaşi-croi căzuţi în cele dintâi zile 
ale războiului nostru de întregire a neamului. 
L-am invitat pe prof. Vasile Netea pentru a 
susţine o serie de conferinţe în localităţile din 
zona de nord a judeţului Harghita (pe atunci, 
raionul Topliţa, Regiunea Mureş Autonomă 
Maghiară). De atunci ne-am reîntâlnit în 
fiecare vară la Topliţa: la aniversarea cente
narului naşterii lui O. C. Taslăuanu; la sesiunile 
de comunicări ştiinţifice "Folclornl păstoresc -
componenta de bază a spiritualităţii româneşti", 
prilejuite de ediţiile Festivalului cântecului păs
toresc «Mioriţa>> ; la sărbătoarea hramului 
Mânăstirii Sf. Ilie, ctitoria patriarhului Miron 
Cristea etc. Aceasta până în anul 1987, când 
boala de care suferea (diabet) s-a agravat şi nu 
i-a mai permis deplasarea la Topliţa. 

Profesorul dr.Vasile Netea a fost un om care 
a purtat în fiinţa sa sensibilitatea omului de la 
munte. S-a născut şi a copilărit la Deda, satul 
aşezat într-un peisaj mirific, la gura defileului 
Mureşului, adică aproape de "brazii !!Î fagii 
Ciilimanilor". R idicându -se diu m ijlocul unui 
popor împilal de secole in propria sa (ară, 
purtând în fiinţa sa :t.eslrea morala şi spirituală 
a acestuia, Vasile Nctea nu putea fi altceva 
decât ceea ce a fos t :  un înfocat patriot, un re-
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putat om de ştiinţă, care s-a străduit de-a lun
gul unei vieţi de muncă să dovedească lumii, cu 
argumente ştiinţifice solide, că Transilvania a 
fost dintotdeauna pământ românesc, moştenit 
de la strămoşii noştri daci. Iar actul istoric de la 
1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit Marea 
Unire, n-a fost decât finalizarea firească a unui 
proces logic ce s-a dezvoltat de-a lungul isto
riei. De altfel, Vasile Netea este un istoric al 
unirii, "istoric al luptelor pentrn unitatea naţio
nală, în primul rând" (Dumitru Micu, în Vatra 
nr. 2/1982). 

Opera sa istorică este străbătută de la un 
cap la altul de ideea de unire şi unitate naţio
nală a tuturor românilor într-un singur stat 
naţional. În sprijinul acestora, istoricul a adus, 
în fiecare volum tipărit, dovezi şi argumente 
incontestabile. Acestea se găsesc în fiecare pa
gină din: "Pentrn Transilvania " (2 volume), 
"Istoria Memorandului românilor din Transil
vania şi Banat ", "O zi din istoria Transilvaniei: 1 
Decembrie 1918", "Lupta naţională a românilor 
din Transilvania în anii 1848-1918", "Pe drnmul 
unităţii naţionale", "Spre unitatea statală a 
popornlui român " etc. În toate cele peste 40 de 
volume tipărite, ca şi în sutele de articole 
răspânditc în diferite publicaţii din ţară şi din 
străinătate "din care s-ar putea alcătui 
numeroase volume" (Ovidiu Papadima), 
istoricul Vasile Netea a susţinut, cu dovezi şi 
documente, că poporul român a reprezentat 
de-a lungul istoriei o forţă biologică şi lingvis
tică, stând neclintit, adânc înfipt în solul pe 
care s-a zămislit, păstrându-şi fiinţa naţională. 

În 1 989, cu mai puţin de un an înaintea tre
cerii sale în nefiinţă, Vasile Netca a definitivat 
şi pregătit pentru tipar un nou volum, care, 
pentru noi, cei care trăim în aria geografică a 
Mureşului Superior are o importanţă şi o sem
nificaţie deosebită. Este vorba despre volumul 
Mureşul Superior - vatră de cultură românească. 
Din păcate, volumul a rămas în manuscris şi aşa 
se află şi acum. Manuscrisul nu este altccvO'I 
decât "u mărturisire de dragoste, cu numeroase 
accente lirice, pentrn (irzutul nata� pcntm trecutul 
lui zbuciumat, pcntm fnmzuseţilc pitoreşti ale 
muntilor şi văilur mureşt!ne ", după cum declară 
chiar autorul. latiî de ce manuscrisul rămas de 
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la Vasile Netea este, mai mult chiar decât 
"Cartea Gitului" a lui Geo Bogza, "un cântec 
neîntrentpt, un cântec imens, al cănti ecou creşte, 
se amplifică şi se revarsă peste maluri, odată cu 
aportul necontenit al undelor". 

Călătoria la care autorul ne îndeamnă 
porneşte odată cu firicelul de apă ivit la viaţă 
de sub Hăşmaşul Mare, strecurându-se timid 
pe sub culmile împădurite. Acolo se află satul 
ajuns statiune turistică Izvorul Mureşului, 
devenit în anii din urmă un adevărat bastion al 
credinţei străbune, prin înălţarea acelei minu
nate mânăstiri cu hramul ':4dormirea Maicii 
Domnului", ctitorită de întâi ilustrător al noii 
Episcopii ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, P. 
S. Ioan. Mai mult, Izvorul Mureşului a devenit 
şi un bastion al ştiinţei şi culturii româneşti, 
prin cursurile Universităţii de Vară, la care iau 
parte tineri cursanţi din întregul spaţiu româ
nesc. Cât s-ar fi bucurat istoricul Vasile Netea 
dacă ar fi putut trăi aceste evenimente! 
Voşlăbeniul, "sat neaoş românesc, atestat pe la 
1 750", în care a trăit profesorul Teodor 
Chindea ( 1895- 1982), cel care a scris 
Contribuţii la istoria românilor din Giurgeui
Ciucului, în care sunt aduse dovezi serioase că 
nu numai Voşlăbeniul, ci şi satele din jur: 
Suseni, Joseni şi Ciumani au fost cândva loca
lităţi cu populaţie românească, aşa cum o 
dovedesc numeroasele nume maghiarizate, dar 
de origine românească: Nyistor, Kâmpan, 
Olah, Roman, Stoika etc. 

Primul oraş pe care Mureşul îl întâlneşte în 
calea sa este Gheorghienul, atestat pe la 1333. 
Şi aici prezenţa unei puternice comunităţi 
româneşti este atestată de vechea bisericuţă de 
lemn, datând din 1750, la altarul căreia a slujit 
şi protopopul Elie Câmpeanu, originar din 
Goreni-Mureş, dar care şi-a început activitatea 
de preot şi de dascăl în Subcetate-Mureş. La 
doar câţiva kilometri, comuna Lăzarea îşi leagă 
numele de familia conţilor Lazăr. Aici a fost 
găzduit, în 1538, domnul Moldovei, Petru 
Rareş, în drumul său spre Tg. Mureş, unde a 
fost primit cu mare cinste de primarul Bernard 
Tamasy, plecând apoi mai departe spre cetatea 
Ciccului. La Dit rău, numărul românilor em cu 
mu lt mai mare : 362 după limhă şi 556 după 
confesiune. Nu întâmplător s-a construit aici, 
Jupă Marca U n i re, o frumoas:'i b iserică 
românească, dărâmată de horthyşti în 1 940. 
Comuna Suhcctate, situată la hotarul Sccuimii,  
avt:a pamh ie romimească încă din sec. XVIII .  
În 1 9 1 S  ea număra 2559 Je locu itori, toti 
români.  Acc::;tia au fost rcprezenLa!i la Marca 
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Adunare de la 1 Decembrie, de la Alba Iulia, 
de dr. Petru Mesia, Dumitru Muscă şi Teodor 
Urzică. Pe malul drept al Mureşului, comuna 
Sărmaş avea parohie românească din 1815 şi 
şcoală confesională din 1850. Comuna Gălău
ţaş, aşezată la poalele Munţilor Gurghiului, 
este o altă veche aşezare românească de pe 
Mureşul Superior. Aici se află vechea biseri
cuţă de lemn din 1745, construită la Topliţa şi 
mutată la Gălăuţaş în 1903. În ea, la 20 iulie 
1868, a fost botezat Ilie Cristea, cel care va 
deveni primul Patriarh al României Mari, dr. 
Elie Miron Cristea. Topliţa este cel de al doilea 
oraş pe care Mureşul îl întâlneşte în drumul său 
(devenit acum municipiu). Localitatea a purtat 
mai multe denumiri: Topliţa Română, Topliţa 
Giurgeului, Topliţa Mureşului. Toponimul ar fi 
de origine latină, după cum susţine Al. 
Răsmeriţă în Dicţionantl Etimologic-Semantic 
al Limbii române, de la verbul "a (se) topi 
zăpezile". O primă atestare documentară 
datează de pe la 1566. Biserica de lemn de pe 
Pârâul Doamnei (Mânăstirea Doamnei) 
datează de la 1658, şi a fost ctitorită de doam
na Safta, soţia lui Gheorghe Stefan, domnul 
Moldovei. Conscripţia din 1733 a lui 
Inochenţie Micu, consemnează la Topliţa o 
veche biserică de lemn din sec.XVII. Din 1744 
la Topliţa a funcţionat o şcoală românească 
"chiar bună", după cum notează Nic. Albu în 
Istoria Învăţământului românesc din Transil
vania. Tot la Topliţa, în 1928, a fost sfinţită 
Mânăstirea Sf. Ilie, ctitoria Patriarhului Miron 
Cristea. Bisericuţa de lemn a mânăstirii a fost 
adusă din comuna Stânceni şi datează din 1847. 
Viaţa şi activitatea întâiului Patriarh al 
României, dr. Elie Miron Cristea, născut aici, 
la Topliţa Română, la 18 iulie 1868, ocupă un 
loc important în lucrarea lui Vasile Netea. 
Este amintit, de asemenea, nepotul patriarhu
lui Miron, episcopul Dumitru Emilian Antal, 
participant la Marea Adunare de la Alba Iulia, 
ca delegat al studenţimii. Si tot la Topliţa 
Română s-a născut muzicologul George 
Zbârcea ( 1914) autor al studiului "Obiceiuri, 
cântece şi jocuri magice din comuna Topliţa ". 

Vasile Netea nu uită desigur să scrie şi despre 
posibilul i t inerar eminescian Jiu 1866, când 
tânărul poet s-a îndreptat spre Blaj, t recând, 
probabil , !ii  prin Topl i ta . 

Oprindu-mă aici cu consemnările, succint 
pre7.entatc, făcut�: de Vasile Nctea în manu
scrisul său despre Mureşul Superior, voi con
semna în încheiere, declaraţia sa plină de lirism 
si de d ragoste pe ntru meleagurile nat<tle 
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mureşene, dragoste care 1-a întors spre a 
rămâne, pentru a se odihni pentru totdeauna în 
pământul din care s-a ivit, cel al Mureşului: 
':4m visat în copilârie şi în tinereţe pe malurile 
Mureşului, scrie Vasile Netea, i-am însăilat alea
nurile şi mumzurol în strofele mele de debut, am 

Vasile Netea şi Mureşul Superior 

plâns de dom/ lui în nopţile de urgie ale anumitor 
ani, am cercetat atâtea din biografiile şi creaţiile 
oamenilor săi aleşi, i-am cunoscut toate satele şi 
oraşele pe care le-am alintat, cu un cuvânt, am 
fost şi am rămas de-a lungul vremii mureşan din 
tălpi şi până în creştet". 

Abstract 
Vasile Netea and the superior Mureş 

The article points out the presence of professor dr. Vasile Netea in Topliţa ami in the surroundings, starting from the sum
mer of 1967 until 1987 as well as his participation to numerous scicntific and cultural manifestations organised in the arca. 
Then thcre are prescntcd the references to the people and placcs in the Basin of the upper Mureş, included in the studies 
and articles signcd by Vasile Netea, including the ones in the manuscript. 

In thc end there is prcsented his dcclaration full of lyrism and lovc for his natal rcgions in Murcş, love that madc him 
come back and stay forevcr: "/ dreamed in my childhood and youth on the slwres of the Mures, writes Vasile Net ea, 1 cried miss
ing it in the difficult nights of certa in years, 1 researched so many of the biographies and the creations of its chosen people, 1 known 
al/ its villages and cities, in one word 1 was and remained a man of Mures from my toes to my head". 

Ilie Şandru 

2� 1 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Istorie, pag. 233-247 

Monografia Şcolii Profesionale Speciale Agricole nr. 16 
din Miercurea-Cioc 

Argument 
Prezenta monografie este rodul unor inves

tigaţii şi cercetări privind rezultate celor peste 
25 de ani de muncă ale unui entuziast colectiv 
de cadre didactice, alături de elevii Şcolii nr. 16 
din Miercurea-Ciuc. 

Sunt adunate aici materialele scoase la 
lumină din arhiva fostei şcoli de inginer Andrei 
Elisabeta şi prof. agronom Bucur D. Ioan -
autorii lucrării. 

Centralizatorul statistic al şcolii evidenţiază 
anii de studii şi practică agricolă efectuată de 
elevii acestei şcoli, prima promotie absolvind în 
anul 1958 şi ultima în 1981 .  Cei 920 de elevi au 
absolvit şcoala la nivel profesional, tehnic sau 
liceu cu profil agricol. Toţi anii de studiu par
curşi s-au dovedit a fi rodnici, absolvenţii 
ocupându-şi locurile de muncă corespunză
toare în producţie. 

În speranţa că încercarea noastră va trezi 
interes, supunem atenţiei dumneavostră 
paginile noastre. 

Introducere 
Prezenta monografie a izvorât din dorinţa 

de a prezenta o activitate deosebită din dome
niul învăţământului ce s-a desfăşurat în muni
cipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul unei unităţi 
şcolare deosebite şi care a purtat denumirea de 
"Şcoala Profesională Specială Agricolă nr. 16". 

Această unitate şcolară a avut ca scop 
şcolarizarea elevilor cu TBC pulmonar stabi
lizat, recuperarea lor biologică şi integrarea în 
societate ca specialişti în diverse domenii de 
activitate. 

Amplasarea şcolii în oraşul Miercurea-Ciuc 
a fost pc deplin justificată prin condiţiile natu
rale pc care le oferă. Municipiul Miercurea
Ciuc este situat în depresiunea Ciucului, între 
lanturile vulcanice ale munţilor Gurghiului şi 
Harghitei. Relieful este reprezentat prin munţi, 
dealuri, depresiuni, lu nci, ter:�se. Clima este 
caracteristică depresiunilor in tramontanc, cu 
ierni geroasc şi veri relat iv călduroase. Sunt 

frecvente inversiun ilc termice însoţ ite Je 
curen ti,  provocate de acumulări de aer rece pe 
fundul depn:siunilor. Temperat ura medie anu
al:! vnri•�:o�:il între 5,.'i11C şi 6,911C, iar precipitaţiile 
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medii anuale variază între 500 şi 1000 mm. 
Vegetaţia din această zonă este formată din 

păduri de conifere, datorită cărora aerul este 
ozonificat, condiţie foarte importantă pentru 
foştii bolnavi de TBC pulmonar. De asemenea, 
în această zonă se găseau în acea perioadă 2 
sanatorii pentru bolnavii de TBC pulmonar, în 
localităţile Tulgheş şi Turia. 

Şcoli similare (pentru deficienţi cu TBC 
pulmonar stabilizat) se aflau în Cehia în locali
tăţile Nysnitlegy şi Norg Smokovec, situate în 
munţii Tatra-Mare, deci în condiţii climaterice 
asemănătoare cu cele din Miercurea-Ciuc. 

1. Înfiinţarea şcolii 
În toamna anului 1955, un delegat al 

Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale a 
sosit la Miercurea-Ciuc cu scopul de a cerceta 
condiţiile pentru înfiinţarea unei şcoli speciale 
pentru elevii cu TBC pulmonar stabilizat. 

Această acţiune s-a concretizat la 1 decem
brie 1955 când, ca urmare a Ordinului nr. 100 
din 28. 1 1 . 1 955, se înfiinţează Şcoala Profesio
nală Specială Agricolă nr. 16, având ca scop 
recuperarea biologică, socială şi formarea în 
specialităţi din domeniul agricol a tinerilor cu 
TBC pulmonar stabilizat, forul tutelar fiind 
Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale. 

Înfiinţarea şi funcţionarea şcolii s-a con
fruntat cu mari greutăţi, având în vedere şi 
perioada grea din punct de vedere economic. 
Ca o primă condiţie şi totodată esenţială, era 
necesară o clădire adecvată desfăşurării proce
sului instructiv-educativ, precum şi cadrele 
didactice calificate pentru predarea atât a dis
ciplinelor de cultură generală, cât mai ales a 
celor de specialitate. 

A fost numit un director în persoana lui 
Eross Ladislau, care la rândul său a început să 
funcţioneze efectiv numai după 1 februarie 
1956, când are loc deschiderea oficială a 
cursurilor. 

Iniţial, �coala a început să funcţioneze în 

localul Mânăstirii Franciscane din Şumulcu
Ciuc, ale cărei haze au fost puse de voievodu l  
lransilvaniei, Iancu d e  Hunedoara, î n  cinstea 
victoriei de In  Sântimbru de Mure�. 
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Tot aici, Ion Căianu a înfiinţat prima 
tipografie de pe aceste meleaguri. De sub 
această tipografie au ieşit numeroase manuale 
şcolare datorită activităţii desfăşurate de vesti
tul cărturar de origine română Ion Căianu, care 
devine colecţionar şi copist de cântece laice şi 
religioase, reunite în celebra sa operă "codicele 
Caioni - Codex Caioni". 

În corp comun cu biserica a fost zidită şi o 
clădire cu un etaj, având multe încăperi. În 
această clădire îşi începe activitatea Şcoala 
Profesională Specială Agricolă nr. 16. 

În aceste condiţii mai mult decât modeste, 
după 15 ianuarie 1956 au început să sosească 
elevii repartizati de către Minister, pe baza 
documentelor întocmite, în care factorul prin
cipal era diagnosticul bolii. Structura elevilor 
era foarte heterogenă ca vârstă şi pregătire 
şcolară, astfel încât într-o clasă erau elevi cu 
vârsta cuprinsă între 15 şi 35 de ani. În primele 
promoţii am avut elevi care făcuseră războiul 
(Pîsla Dobra, Platon Eugen). Mai târziu, limita 
de vârstă a fost de 22 de ani. O altă caracteris
tică care s-a manifestat în primii ani de 
funcţionare a fost heterogenitatea în ceea ce 
priveşte nivelul de pregătire. Astfel, erau elevi 
care au absolvit şcoala generală în diferite 
condiţii, începând cu cursurile de alfabetizare, 
cursuri serale, fără frecvenţă, cursuri în cadrul 
sanatoriilor şi preventoriilor în care au fost 
internaţi. Pe de altă parte, erau elevi care au 
absolvit diferite şcoli profesionale, tehnice, dar 
nu şi-au putut practica meseria din cauza 
bolilor (strungari, turnători, forjori). 

Având în vedere şi faptul că şcoala întot
deauna a fost mixtă, în educaţia elevilor se ridi
cau diferite probleme de ordin pedagogic şi psi
hologic. În aceste condiţii, succesul procesului 
instructiv-educativ depindea în mare măsură 
de mijloacele şi metodele folosite, de tactul 
pedagogic al cadrelor didactice. 

Recrutarea cadrelor didactice şi mai ales a 
celor care urmau să predea disciplinele de spe
cialitate din domeniul agriculturii a fost una 
din problemele cele mai dificile la înfiinţarea 
şcolii. Aceste cadre tchuiau transferate din 
productie (agricultură) la catedrele de specia li
talc (ingineri agronomi , zootehn işti, medici 
v e terinari).  Erau antrenati în munca de 

pregătire a înfiinţării diferitelor forme de orga
ni:.�:are în agricultură. De aceea, la început au 
fost rccruta�i doi profesori, ingineri şi tehni
cieni de spccial i t ; I tc, Szabo Bela �i Kacso Tibor, 
iar cu începc 1 e  de la 15 octombrie 1956, 

Ministerul Sănătăţ i i  a aprobat transferul şi 
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şcoala l-a încadrat pe Bucur D. Ioan în functia 
de profesor de specialitate. Pentru disciplinele 
de cultură generală, problema s-a rezolvat mai 
uşor, la început prin plata cu ora a profesorilor 
de Ia alte şcoli. Întrucât elevii erau atât români 
cât şi maghiari, au funcţionat 2 secţii - secţia 
română (3 clase) şi secţia maghiară (2 clase). 

În aceste condiţii precare, cu greutăţi şi 
diferite lipsuri, în ziua de 2 februarie 1956 are 
loc deschiderea oficială a cursurilor, cu un efec
tiv de 1 12 elevi. 

În acea clădire care este comună cu biserica 
au fost amenajate câteva săli de clase, dormi
toare, sala de mese, bucătăria, birourile admi
nistrative şi sala profesională. 

Încadrarea şcolii cu cadrele didactice de 
specialitate a continuat în toamna anului 1956, 
când a venit familia Andrei Ioan şi Elisabeta, 
amândoi ingineri agronomi, iar în anul şcolar 
următor a venit inginer agronom Coman 
Cornel. De asemenea, din toamna anului 1956 
au fost încadraţi doi pensionari, ing. Kozan 
Emeric şi Csiszer Bela. 

În anul şcolar 1956-1957 s-a înfiinţat şi 
secţia veterinară cu două clase (una cu limba 
de predare română şi una cu limba de predare 
maghiară); astfel, din acel an şcolar funcţionau 
7 clase: 

o clasă de legumicultură - secţia română 
o clasă de legumicultură - secţia maghiară 
o clasă de zootehnic - secţia română 
o clasă de zootehnic - secţia maghiară 
o clasă de pomicultură- secţia română 
o clasă de veterinară - secţia română 
o clasă de veterinară - secţia maghiară 
Prima promoţie de absolvenţi ai şcolii pro-

fesionale a fost în 1958, când au terminat 
primele 5 clase, iar în 1959 au absolvit cele 
două clase veterinare. 

În fiecare an veneau alte serii de elevi şi ast
fel, cu această formă de organizare (şcoală pro
fesională) şcoala a funcţionat până în anul 
şcolar 1962- 1963, când s-a transformat în 
şcoală tehnică agricolă, prin H. C. M. nr. 428 1 
1962. De la această dată, în şcoală au existat 
urmi'itoarele specialităti : 

- horticultură, veterinară, iar din anul şcolar 
1 963- 1 964 s-a infiintat şi secţia de contabilitate 
si merceologic agricolă. 

Ca �coală tehnică agricolă a functionat până 
în anul şcolar 1 966-1967, când a fost transfor
mată în l icc u agricol special prin f l . C. M  nr. 
1 378/ 1 %6 pentru aplicare<� Legii nr. 2/1966 cu 
privire la infiintarea, organizarea şi func�io
narca liccdor de spccialitale. Forul lutclar a 
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Şcoala Profesională Specială Agricolă nr. 16 din Miercurea-Ciuc . . .  

fost Ministerul Sănătăţii ş i  Prevederilor 
Sociale, iar din anul 1968 Ministerul Muncii. 

După această dată, specialităţile din cadrul 
şcolii au suferit mai multe transformări. Astfel, 
în perioada 1966-1970 tinerii deficicnti cu TBC 
pulmonar stabilizat au fost şcolarizaţi în urmă
toarele specialităţi: 

- horticultură 
- veterinară 
- contabilitate şi merccologic agricolă 

Începând cu anul şcolar 1970- 1971 ,  s-a înfi
inţat o secţie economică cu specialitatea: evi
dentă economică-planificare şi s-a desfiinţat 
secţia veterinară şi cea de contabilitate şi mcr
ceologie agricolă, mcnţinându-se secţia de hor
ticultură. 

În această formă organizatorică, şcoala a 
funcţionat ca liceu agricol până în anul şcolar 
1980-1981 ,  când s-a înfiinţat o secţie de croito
rie cu eleve (fete) având deficienţa de oligofre
nie gradul 1. În acest fel, liceul s-a transformat 
din nou în şcoala profesională cu următoarele 
specialităţi: 

- horticultura 
- croitorie. 
După 1987, secţia de horticultură a mers în 

lichidare, înfiinţându-se secţia de zootehnic. 
Mai târziu şi această secţie s-a desfiintat, 
rămânând doar secţia de croitorie care există şi 
în prezent. 

Il. Dezvoltarea învăţământului special în 
ţara noastră 

Pentru a avea o imagine mai clară a locului 
unde se situează această unitate şcolară, să 
aruncăm o privire asupra acestui domeniu şi 
modul în care a evoluat în ţara noastră. 

Învăţământul special are ca obiect de acti
vitate actiunea de educare, instruire şi 
pregătire pentru activităţi practice cu scopul 
de a-i integra în muncă şi în viaţa socială, a 
unor categorii de deficienti, actiune care a 
început încă din secolul trecut. 

Până în anul 1950, această acţiune s-a 
desfăşurat în cadrul unui învăţământ de grad 
elementar şi a cunoscut un ritm lent de dez
voltare. Astfel, între anii 1831  şi 1950 s-au 
organizat numai 1 1  aşczăminte medico-pcda
gogicc pentru surdo-muţi ,  nevăzători !Şi 
ol igofrcui, cu o capacitate ele 1400 de locuri. 

Un �:venimcnt <;:� !<lllltiGCintc llem;el:Jil tit! 
importanti: pentru dezvoltarea sistem ului ut: 
învăliimânt special în tara noastră a fost con
ferinta generală a cadrelor didactice Llin !Şcolile 
elementare speciale, car:.: a avut loc în 1 950 la 

Bucureşti. Ca urmare a hotărârilor adoptate cu 
acest prilej s-a trecut la organizarea sistemului 
de învăţământ cu diferite grade: preşcolar, de 
cultură generală, profesional, tehnic şi liceal şi 
la extinderea lor şi Ia alte categorii de dcficienti 
ca: ambliopi, hipoacuzi, motori, organici. După 
1950, reţeaua instituţiilor speciale s-a dezvoltat 
rapid, cuprinzând 1 15 unităţi cu un număr de 
21 .224 de elevi. Din acestea, 76 de unităţi în sis
temul Ministerului Educaţiei şi 38 în sistemul 
Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale. 
Pentru categorii de deficicnţi care necesită 
tratamente medicale de lungă durată, 
şcolarizarca în timpul internării se asigura în 
instituţiile curativo-pofilactice sau în sanatorii. 

Şcoala Profesională Specială Agricolă nr. 16 
din Miercurea-Ciuc a avut o secţie la Sanatoriul 
din Tulghcş pentru elevi cu TBC pulmonar, 
forme afective, care au fost şcolarizaţi în mese
riile de surori medicale şi croitorie. 

Cu toate succesele realizate după 1950 în 
acţiunea de instruire, calificare şi încadrare a 
deficienţilor, au rămas unele probleme nere
zolvate. Astfel, baza materială a unităţilor 
şcolare speciale a fost dcficitară iar diferitele 
etape ale recuperării (biologică, profesională şi 
socială) n-au fost suficient corelate între ele. 
De asemenea, orientarea şi calificarea profe
sională a deficienţilor nu întotdeauna a ţinut 
cont de cerinţele economiei naţionale. 

III. Categoriile de deficienţi care au consti
tuit obiectul acţiunilor de recuperare 

- Deficienţi psihici ( oligofreni sau deficienţi 
mintali) 

- Deficienţi vizuali (orbi, ambiplopi) 
- Deficienţi auditivi (surda-muţi, hipoacuzi) 
- Deficienti motori 
- Deficienţi organici (TBC pulmonar, car-

diopaţi, diabetici). 
lnvătământul pentru deficienţi din cadrul 

Ministerului Muncii a luat fiinţă în anul 195 1, 
pe baza Decretului nr. 91 şi îşi desfăşoară acti
vitatea în două direcţii principale: 

- în direcţia profesionalizării tinerilor defi
cienţi recuperabili, prin şcoli profesionale şi 
licee de specialitate; 

- în direcţia ocrotirii ,  instruirii �colarc şi 
preg:it irii pentru Jiferite forme;: de activităti, de 
pwtt:cţic a copiilor şi adult i lor rccup�nll;lili 
prin dlminc şcolare şi cămine-atelier. 
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Iv. Structura sistemului de învăţământ 
special 
Reţeaua unităţilor de învăţământ special 

cuprindea în structura sa: 
- şcoli profesionale 
- licee industriale, economice, agricole 
- cămine-şcoală 
- cămine-atelier. 
O caracteristică esenţială a structurii 

învăţământului special o constituie profilarea 
gradelor de învăţământ pe categorii de defi
cienţi, ţinându-se cont de posibilităţile de asi
milare a cunoştinţelor de către acestea. 

Din acest punct de vedere, situaţia diferă de 
la o categorie de deficienţi la alta: 

- deficienţi auditivi - au numai învăţământ 
profesional. 

- deficienţi oligofreni 
- deficienţi vizuali - învăţământ profesional 

tehnic şi liceal 
- deficienţi motori - au învăţământ profe

sional şi liceal 
- deficienţi organici 
Această structură a cunoscut în decursul 

anilor o perfecţionare şi transformare în con
cordanţă cu transformările din reţeaua 
Ministerului Educaţiei. 

Astfel, Şcoala Profesională Specială 
Agricolă nr. 16 din Miercurea-Ciuc a funcţio
nat din anul şcolar 1955-1956 ca şcoală profe
sională, din anul şcolar 1962-1963 ca şcoală 
tehnică, iar din anul şcolar 1966-1967 ca liceu 
agricol, până în anul şcolar 1980-1981 când, o 
dată cu profilarea pe deficienţi psihici 
(oligofreni, gr. 1) s-a transformat din nou în 
şcoală profesională. 

V. Desffişurarea procesului intructiv-educa
tiv - Pregătirea teoretică 

Toate disciplinele de specialitate, atât la 
horticultură cât şi la zootehnic sau veterinară, 
au un pronunţat caracter practic-aplica tiv, ast
fel încât teoria şi practica nu sunt două pro
cese paralele independente ci formează un 
proces unic. Caracterul ap l ica t iv al disci
plinelor de specialitate la meseriile cu carac
ter agricol au o mare impo i'lliftt!i llidacticâ şi 
educativă. Prin predarea disciplinelor de spe
cia l i tate se rea l izează în cond i � i i  c;H mai 
corespunzătoare, legătura dintre obiectul de 
învăţământ şi prohlemelc produc� iei, u verigă 
a aceste i lcgăt uri fi ind: Ieqiile, aplicatii le 
practice, pract ica în producţie. 

Principiul legăturii teoriei cu practica s�: 
realizează prin însăşi continut ul disciplinelor. 

2Jt1 

Instruirea practică 
Instruirea practică a elevilor s-a executat 

conform H.C.M. nr. 428/1963 şi dispoziţiilor 
Consiliului Superior al Agriculturii nr. 
188/1964. 

Practica de iniţiere cuprindea un volum 
total de 646 de ore, grupat în 102 zile după cum 
urmează: 

An 1 :17 săptămâni x 2 zile/săpt = 
34 de zile x 6 ore/ zi = 204 ore 

An II: ldem = 204 ore 
An III: 17 săptămâni x 2 zile/ săpt. = 

34 zile x 7 ore/zi = 238 ore 
Total: 5 1  săpt.x 2 zile = 102 zile = 646 ore 
An IV executa în total: 

192 zile x 8 ore/zi = 1536 ore 
Practica în producţie a fost o cerinţă obiec

tivă pentru îmbinarea cât mai strânsă a teoriei 
cu practica. 

Controlul practicii in producţie 
După terminarea cursurilor teoretice, elevii 

de an IV erau repartizaţi de şcoală pentru efec
tuarea practicii în producţie de 1 an la diferite 
unităţi agricole, ţinând cont de zona de unde au 
provenit elevii .  Practica de producţie s-a 
desfăşurat pe perioada 15 septembrie - 24 mai 
anul următor. In acest scop, conducerea şcolii a 
format o comisie din profesorii de specialitate 
pentru organizarea practicii în producţie şi 
asistarea elevilor la locul de practică pentru 
anul II de la 18 mai până la 26 iulie, iar pentru 
anul III  de la 4 mai până la 12 iulie la G.A.S. 
Huci Reghin, Sâncrai de Mureş, Sângeorgiu de 
Pădure, Cipău, Gorneşti, Miercurea-Ciuc. 

Comisia alcătuită, analizând situaţia gene
rată de numeroşii elevi aflaţi în practica de pro
ducţie, îl însărcinează pe praf. agronom Bucur 
D. Ioan să efectueze controlul acestora, fiind 
cel mai avizat în această materie. În acest sens, 
acesta efectuează mai multe deplasări. Prima la 
Codlea, jud. Braşov, în ziua de 13 martie 1963, la 
Întreprinderea "Fruct Export", unde se găseau 
elevii: Cazma Traian, Vetişan Ioan, Crăciunescu 
Fibia şi alţii, după care urmează G.A.S. C:odlea, 
unde se găseau elevii: Maurea Victor, Roşu 
Marin �i alpi. Altă unitate agricola a fosr 

G. A.S. Dumbrăvcni, un itate în care si-au efec
tuat practica mai mu lte scrii de elevi din sect i
ile de horticultură, zootehnic si veterinară. 

În continuare, la G.A.S. J idvei - sectia de 
vin ificatie, pn:cum ·şi în raionu l Mcdias, unde
şi cfcct uau practica-n productie elt::vi i  l.lc Ia 
sectia veterinară. Printre alte localitii t i  �i  un i tiHi 
agricole vizitate au fost cele din Arad, nrad-
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Hunedoara, Popeşti-I�eordeni, staţiunea expe
rimentală agricolă Fundulea, staţiunea experi
mentală "Palocsay" Cluj. În timpul practicii de 
producţie, elevii au participat la toate lucrările 
posibile din acea perioadă iar la sfârşitul 
perioadei, elevii primeau o caracterizare din 
partea conducerilor unităţilor respective. 

În anii următori, 1964-1965, D. Bucur Ioan 
şi-a continuat activitatea de îndrumare şi con
trol a practicii de producţie a elevilor în diferite 
localităţi si unităţi agricole. Scopul controlului 
a fost informarea Ia faţa locului asupra com
portării şi atitudinii elevilor faţă de muncă, a 
activităţii social-culturale precum şi a veni
turilor realizate pentru munca prestată. Aceste 
controale făcute elevilor la Jocul de practică în 
majoritatea unităţilor şi la toate seriile de elevi, 
au avut un efect pozitiv, benefic atât pentru 
elevi cât şi pentru şcoală. 

D. Excursiile didactice 
Având în vedere rolul instructiv-educativ al 

excursiilor, unitatea noastră şcolară a organizat 
mai multe excursii de documentare, mai ales în 
domeniul specializării elevilor. Excursiile s-au 
organizat aproape în fiecare an pentru diferite 
serii de elevi şi au constituit o componentă 
importantă în procesul instructiv-educativ. 

Principalele excursii au fost la Tg. Mureş, 
Cluj, în perioada 17-28 iunie 1957, unde au fost 
vizitate diferite obiective social-culturale pre
cum şi cele cu caracter agricol. O altă excursie 
importantă s-a efectuat în perioada 18-19 mai 
1961 la Braşov, Bran, Sinaia, precum şi în 
perioada 20-24 mai 1961 la Bucureşti, precum 
şi în jud. Constanţa (Murfatlar, staţiunea Palas) 
unde de asmenea s-au vizitat obiective cultu
rale şi cu caracter agricol. De asemenea, pc 
parcursul anilor au fost organizate numeroase 
excursii cu durata de 1-2 zile. Astfel, cxcursiile 
ca metodă de învăţământ au contribuit la 
îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate şi la 
lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor. 

VI. Liceul agricol special din Miercurea
Cioc, unitate şcolară de recuperare profesio
nală, biologică şi socială a deficienţilor cu TBC 
pulmonar stabilizat 

Prin H.C.M. nr. 1378/1966 pentru aplicarea 
ICgii nr. 2/1 966 cu privire la infi intarea, organi
zarea -:;i funcţionarea li<.:t:clor de speciali tate, 
Şcoala Tehnid Agricolă Specială nr. 1 6, care a 
funcţionat pfmii în anul �colar l 96fi/ 1 967. s-a 
transf(nmat în l iceu agricol spel'ial. fo'orul tutc
lar a fost Ministerul S:inătăţii si Prevederilor 
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Sociale iar din 1 968 Ministerul Muncii. După 
această dată, specialităţile (meseriile) din 
cadrul şcolii au suferit mai multe transformări. 
Astfel, în perioada 1966- 1970 erau şcolarizaţi 
în următoarele specialităţi: 

- horticultură, 
- veterinară, 
- contabilitate şi merceologic agricolă. 
Începând cu anul şcolar 1970-1971 s-a înfi

inţat o secţie economică cu specialitate: 
- evidenţa economică-planificare, iar secţia 

de contabilitate şi merceologie agricolă s-a des
fiinţat în anul 1972. Secţia de evidenţa eco
nomică-planificare s-a menţinut până în anul 
şcolar 1977-1978. De la 1 ianuarie 1978 şcoala 
s-a numit "Liceul Agro-Industrial". 

O dată cu transformarea şcolii tehnice în 
liceu, au avut loc transformări importante în 
desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 

Astfel, s-au introdus discipline noi, atât în 
ceea ce priveşte cultura generală cât şi 
pregătirea de specialitate. La disciplinele de 
cultură generală, demn de menţionat este fap
tul că s-a introdus studierea limbilor moderne -
limba franceză şi limba rusă. De asemenea, 
programele şcolare Ia toate disciplinele erau 
diferite faţă de şcoala tehnică, atât nivelele de 
predare cât şi cunoştinţele elevilor erau în 
deplină concordanţă cu a celorlalte licee de 
specialitate. În ceea ce priveşte disciplinele de 
specialitate, atât programa cât şi cerinţele erau 
Ia un nivel mai înalt. De asemenea, Ia secţia de 
horticultură s-a introdus disciplina "conduce
rea tractorului", disciplină care consta în 
iniţierea elevilor în conducerea efectivă a 
diferitelor tipuri de tractoare, disciplină care 
era condusă de maiştri instructori sau de 
ingineri agronomi care îndeplineau condiţiile 
cerute în acest caz. 

Pentru desfăşurarea activităţii instructiv
educative în condiţii optime, s-au amenjat 
cabinete pe discipline si au fost înzestrate cu 
material didactic corespunzător şi cu mijloace 
audio-vizuale. 

În ceea ce priveşte cadrele care au predat Ia 
liceu, toţi erau cu pregătire superioară în spe
cialitatea pe care o predau. În această perioadă 
s-au observat tendinţa de perfecţionare a 
cadrelor didactice. Astfel, mai multe cadre s-au 
prezentat şi au obţinut d iferite grade d idactice. 
A<;t ld, prof. Kovacs Levcnte a obtinut gradu l I I  
iar apoi gradul  1 .  De  asemenea, ing. Andrei 
Elisabcta şi Donwkos Lucrctia au nhtinut 
gradul II în I !J70, iar în 1 975 gradul l. Totodat:i 
:;;i Mara Arpad şi Timofl e Em i lia an oh�inut 
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gradul I l .  Alte cadre mai tinere au obţinut grad 
diferit. Toate acestea au contribuit în mare 
măsură la ridicarea nivelului de cunoaştere a 
cadrelor didactice şi implicit a elevilor. În 
cadrul procesului instructiv-educativ, metodele 
şi principiile au fost folosite în cadrul 
diferitelor tipuri de lecţii. 

Având in vedere că Liceul Agro-Industrial 
era un liceu de specialitate, scopul principal era 
pregătirea cadrelor de specialitate pentru agri
cultură, ţinând cont de modul de organizare al 
unităţilor agricole din acea perioadă. În acest 
sens, o importanţă deosebită s-a acordat şi 
instruirii practice, care era prevăzută in planul 
de învăţământ astfel: aplicaţii practice şi prac
tică in producţie. În ceea ce priveşte aplicaţiile 
practice şi practica erau prevăzute un număr de 
78 de ore pentru fiecare an de studiu, fiind 
repartizate pe disciplinele de specialitate. 
Pentru aplicaţii practice era prevăzută o zi pe 
săptămână, cele şase ore fiind repartizate pe 
disciplinele de specialitate din acel an de 
studiu. Aplicaţiile practice nu au avut un sim
plu caracter aplicativ în raport cu cunoştinţele 
teoretice predate la clase, ci mai ales un rol 
important, de o deosebită valoare pedagogică, 
psihologică şi sociologică şi a constituit o pre
ocupare centrală a cadrelor didactice. 

Practica în producţie avea o durată de 6 
săptămâni pe fiecare an de studiu, în urmă
toarele perioade: 

An 1 - 15 septembrie - 28 septembrie 
- 12 iunie - 8 iulie 

An II - 15 septembrie - 28 septembrie 
- 17 aprilie - 13 mai 

An III - 15 septembrie - 28 septembrie 
- 17 aprilie - 13 mai 

An IV - 15 septembrie - 28 septembrie 
- 15 martie - 12 aprilie. 

Numărul orelor de practică era de 216 pen
tru fiecare an de studiu. Practica de producţie 
s-a desfăşurat atât în ferma didactică a şcolii cât 
şi în diferite unităţi. Spre deosebire de aplicaţi
ile practice care se ţineau o dată pe săptămână, 
practica de productie a avut un caracter conti
nuu de 2 si 4 săptămâni, fiind condusă de 
cadrele de specialitate din �coală sau de spe
cialiştii din diferite unităţi agricol�: sau indus 
LI iale (mai ales în cazul elevi lor de la seqia eco
nomică). 

Practica de producţie a avut ca scop conso
lidnr�:a şi pc.:rfecţiunnn:a cunoştintt:lor pri mite 

în scoală, perfectionarea priceperilor si dcprin
derilor formate Ia orele de aplicatii practice :;;i 
mai ales ohişnuirea cu munca productivă în 

anumite conditii concrete. În procesul de for
mare al priceperilor şi deprinderilor, un rol 
important 1-a avut profesorul sub îndrumarea 
căruia s-a desfăşurat instruirea practică. 
Întrucât şcoala a avut obligaţia de a finaliza 
pregătirea elevilor, teoretic şi practic Ia nivelul 
unei profesiuni, alegerea formelor de instruire 
practică nu mai poate fi o problemă asupra 
cărora profesorul poate decide după criterii 
pur didactice sau personale. 

Instruirea practică trebuie privită ca 
încadrată între cele două limite de început şi de 
sfârşit a şcolarizării. Deşi scopul principal era 
pregătirea elevilor deficienţi cu TBC pulmonar 
stabilizat în diferite profesii, o atenţie deose
bită s-a acordat pregătirii lor multilaterale. 
Astfel, una dintre activităţile agreate de elevi a 
fost activitatea în diferite cercuri: literar, artis
tic, sportiv, etc., activităţi finalizate prin organi
zarea de sărbători, programe cultural-artistice, 
sportive, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

În această perioadă, unele cadre didactice 
(Andrei Ion, Domokos Lucreţia, Demeter 
Ana, Pozsony Mihaly, Csatho Jolan şi Nedelka 
Ladislau) au participat la manifestări ştiinţifice 
organizate de Ministerul Muncii. Astfel, în 
perioada 1-3 aprilie 1968 a fost organizat un 
simpozion la Liceul Agricol Special nr. 1 
Bucureşti, şoseaua Afumaţi nr. 94, Ia care au 
participat cadrele mai sus menţionate. 

De asemenea, în perioada 30 mai - 2 iunie 
1986 a fost organizat simpozionul "Socializarea 
- componentă importantă a procesului de recu
perare a elevilor din învăţământul special", la 
Şcoala profesională nr. 10 Carei, simpozion la 
care a participat Andrei Elisabeta. Acest sim
pozion fiind organizat de şcoli speciale în 
cadrul celei de-a I II-a ediţii a acţiunii 
"Creativitate şi eficienţă în învăţământ" şi a 
"Zilele educaţiei şi învăţământului sătmărean ". 
De asemenea au fost organizate schimburi de 
experienţă cu alte şcoli speciale, ca cea de la 
Brăila şi  de Ia Apalina (Reghin), precum şi cu 
Liceul Agricol de la Dumbrăveni, care nu era 
un liceu special. 

Vll. Concluzii 

Tuberculoza (TBC) este o boalii cunoscută 
de 20UO de ani. Astăzi ea este socot ită cea mai 
răspândită boală contagioasă a omen irii; o 
treime a populaţiei pămfmtului este coutami
natii. lJc�i boa la :;;i-a fiicut cele mni multe vic
time la inceput u l  secolului XX, din cauza ten
dinţei de cre�tcrc a numărului de îmbolmlviri 
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din ultimele decenii, este motivat din plin 
interesul crescând faţă de TBC. Acest fenomen 
este unul global, dar cauzele lui sunt multiple. 
În cazul ţărilor dezvoltate, înrăutăţirea statisti
cilor este corelată cu numărul crescând al bol
navilor de SIDA. În schimb, în estul Europei, 
acelaşi fenomen este generat de deteriorarea 
situaţiei socio-economice. În Europa, România 
deţine recordul negativ în cel al îmbolnăvirilor 
de TBC. Deşi în judeţul Harghita, în compara
ţie cu celelalte judeţe sunt sensibil mai puţini 
bolnavi tuberculoşi, totuşi numărul lor creşte 
anual. 

Mortalitatea prin TBC în 1 999, la nivel na
ţional a fost de 1 19  bolnavi la suta de mii de 
locuitori, pe când în judeţul Harghita de 57 de 
bolnavi. 

Conform datelor statistice de la Cabinetul 
de Pneumo-Ftiziologie Miercurea-Ciuc, mor
talitatea prin TBC a crescut în ultimii 4 ani de 
la 37% la 65,45%. Cea mai frecventă formă 
este TBC pulmonar, boală cauzată de bacilul 
Koch. Dintre cauzele declanşatoare ale bolii 
enumerăm: subnutriţia, alcoolismul, unele boli 
(diabctul), dar şi stresul, modul de viaţă 
neraţional, care slăbesc sistemul imunitar al 
organismului. De asemenea, copiii sunt mai 
periclitati, motiv pentru care la noi se practică 
vaccinarea nou-născuţilor. În România, trata
mentul este asigurat printr-un Program 
Naţional Antituberculos. O problemă impor
tantă o constituie grupa bolnavilor de TBC la 
vârsta pubertăţii şi a adolescenţei. Din numărul 
total de îmbolnăviri, 40% se datoresc infecţiilor 
care s-au produs înaintea pubertăţii. 

În dinamica mortalităţii, factorii patogenici 
care au un rol deosebit la aceasta vârstă sunt: 
mediul, condiţiile, familia, apartenenţa la 
familiile dezorganizate, suprasolicitarea. 

Faţă de adolescenţii bolnavi de TBC pul
monar, una din problemele cele mai impor
tante este reabilitarea (recuperarea) lor profe
sională, biologică şi socială. Conform definiţiei 
Comisiei de Reabilitare a Uniunii internaţio
nale contra tuberculozei, reabilitarea este: "un 
complex de măsuri cu ajutam/ cărora un defi
cient fizic este redat unui mod de via(ă util colec
tivită!ii ". 

Unul dintre motive le importante de 
întârzic.re a reabil itări i medicale, uneori chiar 
de eşec, îl repn.:zintă relatia lmlnav-şcoală, care 
se creează pentru bolnavii de tuhcrculuză-ado
lcscenti, relaţie cu mult mai importantă pentru 
acef)tia decât relatia holnav-familic. În l ipsa unci 
scoli la toti aceşt i  bolnavi. la v:î rsla de cea mai 

intensă pregătire şcolară, sunt handicapaţi, 
întrucât ei nu beneficiază de nici un drept în 
raport cu şcoala, care le refuză orice posibilitate 
de şcolarizare şi promovare pe durata bolii. 

Reabilitarea profesională constituie cea mai 
importantă componentă a procesului de reabi
litare. Reabilitarea medicală nu reprezintă 
decât o etapă pregătitoare pentru pregătirea 
profesională. Scopul final al reabilitării este 
inserţia socială, reintegrarea socială şi profe
sională. Având în vedere toate cele de mai sus, 
precum şi faptul că în prezent în ţara noastră 
s-au înmulţit cazurile de TBC pulmonar, mai 
ales datorită condiţiilor de viaţă necorespunză
toare ( 40% din populaţia ţării are un nivel de 
trai scăzut şi foarte scăzut) propunem urmă
toarele: 

- reînfiinţarea unor şcoli pentru elevi cu 
TBC pulmonar stabilizat sau cu forme primare, 
şcoli care în prezent nu există, 

- profesiile (materiile) spre care să fie ori
entati aceşti tineri să fie alese cu mare grijă, 
pentru a nu avea dificultăţi în găsirea unui loc 
de muncă, 

-pentru adolescentii care nu au terminat 
şcoala generală (8 clase) datorită bolii, pot fi 
înfiinţate şcoli pc lângă sanatorii care să per
mită continuarea studiilor. 

Având în vedere faptul că unele biserici, 
mânăstiri posedă spaţii şi terenuri sau urmează 
să le primească pe cele de care au fost depose
date, se pot înfiinţa şcoli speciale care să 
pregătească elevi în diferite profesii. Din acest 
punct de vedere, este regretabil faptul că bise
rica (mânăstirea franciscană) de la Şumuleu
Ciuc nu a găsit de cuviinţă să ia sub patronajul 
său actuala şcoală profesională "Sf. Ana" (fosta 
Şcoala Profesională Specială nr. 1 6) care 
şcolarizează elevi oligofreni grad 1. 

Şcoală profesională care a făcut obiectul 
acestei lucrări, în scurta sa existenţă, a pregătit 
numeroşi tineri în specialităţile descrise în 
cadrul lucrării, tineri cu care ne mândrim. 
Mulţi dintre aceştia lucrează în Miercurea
Cioc sau în comunele apropiate, şi-au înte
meiat familii, unii ocupă chiar posturi de con
ducere. Nu dăm numele lor pentru că se 
jenează că au fost bolnavi de TBC Unii şi-au 
continuat studii le în învăţămfmlul superior 
agricol, economic sau alt profil . 

�coala Specială din Micrcurea-Ciuc, indi
ferent dacă a fost profesionahi, tehnică sau 
liceu, a fost ceva inedit pentru această locali
tate şi s-a încadrat perfect în via�a accstei Iuca
lităti, chiar uacă un.;ori elevii erau priviti cu 
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suspiciuni datorită bolii de care au suferit şi 
probabil şi din alte considerente (elevii prove
neau din diferite judeţe ale ţării). În toată 
perioada la care ne referim ( 1955-1990) 
cadrele didactice cât şi elevii au răspuns la 
toate solicitările pe plan local ale autorităţilor 
din acea vreme. În acest scop, demnă de 
menţionat este participarea elevilor noştri prin 
muncă voluntară (cum era în acea perioadă) la 
construirea patinoarului artificial, la curăţiri de 
păşuni, întreţinerea spaţiilor verzi, a parcului, 
întotdeauna având o contribuţie mai mare 
decât alte şcoli. 

Pregătirea tineretului pentru viaţă, pentru 
muncă, a constituit comanda socială majoră 
care a stat în faţa colectivului din această şcoa
lă. Dezvoltând respectul, plăcerea şi priceperea 
pentru munca fizică şi intelectuală a fiecărui 
elev, educând prin muncă şi pentru muncă, am 
cultivat respectul şi preţuirea faţă de muncă a 
altor creatori de bunuri materiale şi spirituale. 

Şcoala noastră a avut menirea de a crea 
premisele afirmării cât mai plenare a persona
lităţii umane, să clădească în conştiinţa elevilor 
idealuri care să constituie pilonul lumii lor 
spirituale şi în acelaşi timp să le impulsioneze 
aspiraţiile şi să-i stimuleze spre realizarea lor. 

Modernizarea procesului instructiv-educa
tiv rămâne o acţiune exterioară dacă nu este 
însoţită de o participare afectivă a profesorilor 
şi elevilor ca personalităţi umane. În acest sens, 
un rol deosebit I-au avut relaţiile profesor-elev, 
care s-au statornicit în procesul de învăţământ. 
Şcoala a avut ca sarcină să dezvolte la elevi 
gândirea şi imaginaţia tehnică, să le formeze 
spiritul practic-aplicativ, să le cultive capaci
tatea de creaţie şi deprinderile necesare în 
producţie. 

Această şcoală, înfiinţată într-o perioadă 
dificilă a economiei naţionale, a făcut progrese 
remarcabile pe parcursul existenţei sale. 
Pornind de la zero în ceea ce priveşte dotarea, 
chiar din primii ani s-a trecut Ia înzestrarea cu 
toate cele necesare desfăşurării în condiţii nor
male a procesului instructiv-educativ. 

Şcoala fiind principalul cadru instituţiona
lizat cu menirea de a forma şi califica forţa de 
muncă necesară, procesul instructiv-educativ 
trebuie subordonat necesităţilor economiei 
naţionale într-o perioadă de timp dată. 

Având în vedere caracterul special al acestei 
unităţi şcolare, merită menţionat faptul că 
toată întreţinerea elevilor (cazarea, hrana, 
inclusiv îmbrăcămintea - exista un barem) era 
gratuită; de asemenea şi manualele şi 
rechizitele şcolare. 

Existenţa acestor şcoli speciale din reţeaua 
Ministerului Muncii a fost o acţiune cu un 
profund caracter uman. 

În prezent, ar fi de dorit o mai mare impli
care a diferitelor fundaţii, a bisericilor şi nu în 
ultimul rând a unor persoane particulare 
(sponsori). 

La redactarea acestei lucrări, autorii s-au 
bazat pe observaţiile şi experienţa acumulată în 
anii în care au functionat la această unitate: 
Andrei Elisabeta: 1956-1987 - când s-a pen
sionat, şi Bucur D. Ioan: 1955-1968 - când s-a 
pensionat. 

De asemenea, ne-am bazat pe documentele 
şcolare precum şi pe bibliografiile de speciali
tate din acest domeniu, precum şi lucrarea 
metodico-ştiinţifică alcătuită în vederea 
obţinerii gradului 1 de către inginerul Andrei 
Elisabeta. 

Abstract 
No. 16 Special Professional Agricultural school in Miercurea Cioc. Monographic Attempt 

lbc prescnt mnnography is the rcsull of sume invcstigations and rcsearchcs of thc resulls of nver 25 years of work of an 
cnthusiast group of lcachcrs and studcnts of the N''· 16 Scbnnl in M iere-urca Ciuc. 

Thcrc arc gatho:rcd here matcrials found in thc a rchivc of thc formcr school hy thc cngincers Andrei Elisahctn ami pro· 
fcs.'iOr Bucur U. Ioan - thc au Ihor of this work. 

Thc statistics of the schoul poinl s  out thc study years and lhe agricuhural practice carricd nut by lhc schnors studcnts. Thc 
first promotion graduatcll in 1 958 and the lasi onc in 19Hl. 920 stuuents grauuatcu at a prof.:s.,ional. technlcal or high school 

lcvcl. 

Ioan D. Bucur, Elisabcta Andrei 
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CENTRALIZA TOR 

Cu absolvenţii Şcolii Speciale Agricole Nr. 16 Miercurea-Ciuc. 

1 Numărul 1 Nr. 
Speciialitatea Clasa elevilor 

SECŢIA Anul practicii în 
crt. 

absolventi 
Română/Maghiară producţie 

1. Şcoala Profesională. 
1 .  2ootehmiG! III. A 32 1 3 1 1 9  1 958 
2. Legumiiclllltură III.C 3 1  1 4 1 1 7  1 958 
3 .  JDomicuJ twră III.D 17 17 1 1 7  1 958 
4.  VJ'eterinarm III. A 32 20 1 1 2  1 959 

� 5. Hlorticulltu:ră III.A.D. 35 20 1 15  1 960 
6. Z.ootehn.ie III.B .E. 4 1  1 9 1 22 1 960 
7.  Zoootehniie III.C 1 8  1 8  1 - 1 960 
8. Hcorticul nură III. A 2 1  2 1  1 - 1 96 1162 

! 9. Horticultur:ă III.B 16  1 6 1 - 1 961/62 
-

Total ş.coa1la _praf. 243 158 1 85 

---- _J - - ---- - -- ------ --
1 .  Velt:erinară LV.C. 22 22 1 - 1 963/64 1 .  
2. Vetlerinarm LV.D. 1 8  1 8  1 - 1 963/64 1 .  
3. Horticultu:ră LV.A 20 20 1 - 1 963/64 1 .  
4. Hor1icultUJră IV.B. 23 23 1 - 1 963/64 1 .  
5.  Veterinară IV 43 43 1 - 1 964/65 2. 
6. Hortticultură IV.B 20 20 1 - 1 964/65 2. 
7.  Horeicultur:ă IV.A 1 8  1 8  1 - 1 965/66 3 .  

PROMOŢIA 

1 95 8  
1 95 8  
1 95 8  
1 959 
1 96 1  
1 96 1  
1 96 1  
1 962 
1 962 - -

1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 965 
1 965 
1 966 
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8.  
9 .  

10. 

I l . 

1 2. 
, 1 3 .  

1 . 
2. 
3 .  

4. 
5. 

i 6. 
1 7. 

8. 
9. 
10. 

1 1 .  
1 2. 
13 .  

1 14. 

Horticultură 
Contabilitate ŞiJ 
merceologie 
Contabilitate= şii 
merceol�ie 
Contabilitate Şii 
merceologie 
Veterinară 
Horticultură 

Total Şcoala tehnica: 

II. Liceul Ae:ricol ---- - - - -
Contabilitatte 
Horticultul!'ă 
V eterinarăi 
Horticultwră 
Horticultmră 
Contabilittate 
Horticultwră 
Contabili'tate 

Horticultr.ură 
Contabiliitate, 
merceologie 
Horticulftură 
Contabillitate 
Contabiflitate 
Horticulltură 

IV.B  
LV.A. 

IV.B.  

IV.A. 

IV.B 
IV.C 

IV.C. 
V.A. 
V.B. 
V.A. 
v.c. 
IV.B. 
V.A. 
IV.B.  
V.A. 
IV. B .  

V.A. 
IV.B.  
IV.C. 
V.A. -- - -

20 20 1 -
1 8  1 8  1 -

1 8  1 8  1 -

2 1  2 1 / -

22 22 1 -
20 20 1 -

283 283 

1 8  1 8  1 -
20 20 1 -
1 8  1 8  1 -
22 22 1 -
1 9  1 9 1 -
20 20 1 -
16  1 6 1 -
1 3  1 3 1 -
1 6  1 6 1 -
1 8  1 8  1 -

20 20 1 -
1 7  1 7  1 -
1 7  1 7  1 -
1 6  1 6 1 -

1 965/66 
1 966/67 

1 966/67 

1 967/68 5 .  

1 967/68 5 .  
1 967/68 5 .  

1 969170 
1 969170 
1 969170 
1 97017 1 
1 97017 1 
1 970/7 1 
1 97 1172 
1 97 1172 
1 972173 
1 972173 

1 973174 
1 973174 
1973174 
1 974175 

1 966 
1 967 

1 967 

1 968 

1 968 
1 968 

1 970 
1 970 
1 970 
1 97 1  
1 97 1  
1 97 1  
1 972 
1 972 
1 973 
1 973 

1 974 
1 974 
1 974 
1 975 

--

-

-
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ţl 
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15 .  Contabilitate IV.B.  2 1  
! 1 6. Horticultură V.A. 1 8  

1 7. Contabilitate IV.B. 1 9  
1 8. Contabilitate IV.A. 1 3  

' 1 9. Contabilitate IV.B. 1 3  
20. Horticultură V.A. 1 4  
2 1 .  ' Horticultură V.B . 1 3  
22 . 
23 . 

Horticultură IV.A. 1 7  
Horticultură IV.A. 1 6  

Total: 394 

Recapitulare 

Şcoala Specială Profesională Agricolă 
Şcoala Tehnică Specială Agricolă 
Liceul Agricol Special 
Total general 

I. - DIRECTORI COORDONATORI 

21 1 -
1 8  1 -

1 9 1 -
1 3 1 -
1 3 1 -
14 1 -
1 3/ -
1 7 1 -

1 6 1 -
394 -

= 243 absolvenţi . 
= 283 absolvenţi. 
= 394 absolvenţi. 
= 920 absolovenţi 

1 974175 

1 976177 

1 976177 
1 977178 
1 977178 
1 978179 
1 978179 
1 979/80 
1 979/80 

1 975 

1 977 
1 977 
1 978 
1 978 
1 979 
1 979 
1 980 
1980 

-

PERSONALUL ŞCOLII 

- Eross Ladislau - învăţător. 
- Konye Elemer - profesor de limba maghiară. 
- Bedo Zoltan - profesor de matematică. 
- Mara Arpad - profesor de matematică. 
- Andrei Elisabeta - inginer agronom. 
- Bucurescu Virgil - inginer agronom. 
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II. - DIRECTORI ADJUNCŢI 

III. PROFESORI 
1 .  ! Bucur D. Ioan - prof. agr. Post liceal. 

2. 1 Andrei Ioan - inginer agronom 

3 . Andrei Elisabeta - ing. Agronom. 
4. Szabo Bela - inginer agronom 
5. Kacso Tibor - tehn. Zootehnic 

6. · Kozan Emeric - ing. Agronom 
7.  Csiszer Bela - prof. limba maghiară. 

8 .  ! Csatho Iolan - prof. limba română. 

9.  Komaromi Iosif - ing. Zootehnist, 

10 .  Domokos Lucreţia - ing. Agronom, 
I l . : Becze Antal - prof. de matematică, 
12. Kovacs Levente - prof. de biologie, f---1 3. Fodor Alexandru - prof. biologie, 
1 4. Pozsony Mihalv - prof. matematică, 
15 .  Demeter Ana - economist, 

1 6 . Lukacs Maria - biologie, 
17 .  , Sandor lrma - ing. Agronom, 
1 8 . Ambrus Miklos - prof. matematică, 
19. Ianovics Endre - prof. educ. Fizică, 

20. Szigeti Attila - economist 

- Csiszer Jozsef - profesor de istorie. 
- Andrei Elisabeta - inginer agronom. 
- Komeromy Iosif - inginer zootehnist. 
- Coman Cornel - inginer agronom. 
- Imreh Geza - învăţător. 
- Andrei Elisabeta - inginer agronom. 

2 1 .  Gyorgy Sandor - ing. Agronom, 
22. Nedelka Ladislau - economist 
23. Gambra Stela - prof. istorie, 
24. Makfalvi Zoltan - prof. georl, 
25. Eross Gavril - prof. educatie fizică, 
26. Keler Vilhelm - economist, 
27 . Dorobăt Maria - prof. educatie fizică, 
28. Savluy Cecilia - prof. limba română , 
29. Nistor Maria - 12rof. limba română, 
30. Petres Kalman - prof. geografie, 
3 1 .  Peter Vilmos - tehnician zootehnist ' 
32. Peterfi Csaba - prof. cducaHe fizică, 
33.  Timofte Emilia - prof. limba română ' 
34. Halasz Gyorgy - prof. chimie, 
35. Lipcsei Maria - prof. chimie 
36. Misca Voicu - prof. matematică, 
37. Bitică Rodica - prof. istorie, 
38. Bede Francisc - maistru mecanic, 
39. Pop Cornel - economist, 
40. Lucacs Emo - maistru instructor. 

-

� 
ţl 
te c: n c:: ::a 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



10 .ţ,. CII 

III. PROFESORI CU ORE. 

1 . Somav Ianos - prof. de română , 
' 2. Labancz Attila - prof. de chimie, 

3. Reszegh Tamas - medic veterinar, 
4. Katana Andrei - medic veterinar, 
5. Gcrgely Ianos - medic veterinar, 
6 .  Cadariu Mircea - prof. limba română, 
7 .  Ferenc Ianos - prof. educatie fizică, 

1 8. Antal Csaba - prof. educatie fizică, 
' 9. Peter Arpad - prof. educatie fizică, 

1 0. Halacu Ion - jurist 
I l . Gyorgy Laszlo - prof. educatie fizică, 
12. Domokos Emeric - inginer agronom, 

1 1 3. Lăcătuş Vasile - economie politică, 

V. ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

1 .  Dr. Mathe Bela - medic fiziolog, 
2. Dr. Tofan Maria, 
3. Becze Margit - asistent medical, 
4. Ciubucă Elena - asistent medical, 
5 .  Geczo Maria - asistent medical, 

i 6. Illes Anna - soră medicală, 
7. Szocs Bona - soră medicală, 
8. Tută Elena - soră medicală. 

14.  Denes Ianos - ing. Agronom, 
1 5 .  Bekesy Elek - ing. Silvic, 
1 6. Bariz Vilmos - abs. Liceu 
1 7. Trandafir Haralambie - economist, 
1 8 . Grosu Cornel - economist, 
1 9. Burus Ianos - prof. 1. maghiară, 
20. Boeru Cornel - medic veterinar, 
2 1 .  Tukacs Eugenia - medic veterinar, 
22. Tukacs Emeric - inginer agronom, 
23. Csiki Andras - maistru instructor, 
24. Bede Francisc - conducător tractor, 
25. Chiper Gheorghe - prof. istorie. 

VI. PEDAGOGI EDUCATORI 

Gal Ferenc Szocs Maria 

Petres Bela Dorgo Sandor 

Petres Kalman Somovi Arpad 

Bucur Nicolae Nedelka Elisabeta 

Dorobăt Maria Ianos Ana 

Racz Bona Irnreh Geza 

Markos Ecaterina Kepus Maria 
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VII. ADMI NISTRATORI 
Illyes Andras 
Csiszer lrnre 
Kovacvs Rudolf 
Biro Ludovic 
lmre Alexandru 
Peter Vilrnos 

• Oltean Iovian 
Szocs Antal 
Albu Dimitrie 
Cergo Kalman 

IX. SECRETARE 
Varterez Iolan 
Balaza Maria 

' Petres Maria 
Ianos Anna 
Bogoss luliana 
Burus Cătălina 

XI. PERSONALUL DUCĂ TĂRIEI 
lBenedek Vilma 
Vlaicu Ana 
Mare Ana 
Ferencz Magdalena Oltean Maria 
B urjan Emma Pal Terez 
Csiszer Katalin -

VIII. CONTABILI 
Virag Lorincz 
Purcărea Petru 
Bucur Ileana 
Kosza Veronica 

X. MAGAZIONERI 
Merza Iolan 
Illies Margit 
Szopos Maria 
Horvath Geza 

XII. LENJERIE 
Csiszer Erzeebet 
Kovacs Magdalena 
Markos Margit 

-
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� 
ţl 
t:J:I c: ,..., 

, : r g 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



N .ţ:. ..J 

XIV. PERSONAL CURĂŢENIE 

Bakai Vilma 
' Pinyi Borbala 
i Imre Iuliana 

Sipos Iuliana 
SaJomon Erzsebet 
Gal Erzebet 
Szabo Rozalia ----- --

- - . -· - -- - - ----

Korodi Mihaly 
Keresztes Fulop 
Csomortani Gyula 
Doci'i Iosif 

- -

XVIII. MECANICI ÎNTRŢINERE 

- -

lBcllo Frigyes J Kedves Sandor 

TOTAL = 159 PERSOANE 

XV. ÎNGRUITORI ANIMALE ŞI MUNCITORI 
GOSPODĂRI! ANEXE 
Gergely Peter 
Pentyi Imre 
Gerxely Andras 
Ferencz Iosif 
Gergely Elek 
Diczi Coloman 
Bakai Iosif -

.-. - . - ... ...,.. -

Kovacs Lajos 
Szopos Gavril 
Iakab Miklos 
Illyes Miklos 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Etnografie, pag. 251 -258 
-------------------------------------------

Consideraţii pe marginea unor obiceiuri şi cântece păstoreşti 
din sud-estul Transilvaniei (Braşov şi Covasna) . 

Circulaţie şi stratificare 

Bibliografia de specialitate, cu referire la 
categoriile şi speciile muzicale, prin care ni se 
înfăţişează viaţa spirituală a păstorilor români 
este, astăzi, în general, destul de cuprinză
toare ' .  Culegerile muzicale efectuate în timp, 
dovedesc, mai ales, prin problematica şi conţi
nutul lor poetica-melodic, nu numai vechimea 
dar şi perpetuarea, pe timp îndelungat, a unor 
cântece, melodii de joc şi obiceiuri tradiţionale 
legate, evident, de o viaţă păstorească intensă. 

Lectura culegerilor, studiilor sau lucrărilor 
monografice, semnate de Constantin Brăiloiu, 
Emilia Comişel, Ghizela Suliţeanu, Gottfried 
Habenicht, Cornelia Dan Georgescu, Adrian 
Fochi, Tatiana Găluşca-Crâşmariu şi colabora
torii2, apoi culegerile şi însemnările perso
nale3 ne vor confirma, mereu, trăinicia şi 
bogăţia unui repertoriu folcloric ce poartă 
pecetea păstoritului autohton. 

Remarcată în aceeaşi măsură de istorici şi 
geografi, Ţara Bârsei, de exemplu, a reprezen
tat şi din punct de vedere folcloristic o simbioză 
grefată atât pc structuri ale culturii tradiţionale 
transilvane cât şi pe unele prelungiri ale inter
ferenţelor petrecute de o parte şi de alta a 
Carpaţilor noştri; fiindcă aşa cum s-a subliniat, 
Branul a fost o aşezare strategică cu "porţile 
deschise spre ţara de dincolo"4. 

Existenţa păstoritului cât şi tehnicile 
tradiţionale specifice unei astfel de activităţi 
umane, toate, vor determina circulaţia multor 
credinţe şi practici profesionale, a unor ele
mente de port, cântece şi jocuri, obiceiuri. În 
sensul celor subliniate îl menţionăm aici, deo
camdată, pe oierul Ioan Bârlă din Breţcu
Covasna care a spus în 1 978: ';4m avut zece mii 
de oi, herghelii de cai, pe muntele nostru, 
Zăgârna. Angajam ciobani moldoveni, dar 
numai din cei trecuţi prin şcoala păstoriei. 
Bacii cruu cunoscuţi ca oameni tleo,\·ebiţi. 
'flmmaticul il făceau în Moldova, iar iernatul 
la Brăila. Prin Vadul Uii treceam spre 
Basamhia .�·i ajungcam pâmi în Crimcea. J:::ram 
baei. Eu n-am cânta! Mioriţa, dar ii puneam pc 
ciobani sii cdntc colimlawl şi balada, L'ăt'i fmi 
plăcea să ascult "-'. 

25 1 

Sântilia (Săcele - Braşov) sau Targul de 
Sântilie (Fundata - Bran); Hora lui Sântilie 
(Voineşti - Covasna) - odinioară veritabile 
petreceri de "două ţări "6 de pe întreaga 
coloană a Carpaţilor - sunt şi astăzi socotite ca 
petreceri ce vin de la strămoşi. Dar în acest 
cadru sărbătoresc prilejuit, desigur, de nedeile 
carpatice, se efectuau nu numai schimburi 
economice cu profil gospodăresc dar se ascul
tau şi cântece lirice, epice; se juca, se propu
neau anumite cutume şi se depănau întâm
plări depozitate în memoria timpului7. De 
asemenea, drumurile păstoreşti, după cum se 
ştie, au fost şi drumuri ale răspândirii cânte
celor, al basmelor şi credinţelor de tot felul: 
"pentru mocanul săcelean - de pildă - Ţara 
Românească era «Tara» pe câmpiile căreia 
numeroasele lor turme de oi păşteau în voie, în 
bisericile şi mânăstirile căreia se puteau închina 
şi în care locuitorii nu vedeau decât fraţi de 
acelaşi sânge { . . .  1 şi Doina răsuna tot atât{ . . .  1 
sus pe crestele munţilor ca şi în şesul 
Bărăganului sau pustiul Dobrogei''B. 

Investigaţiile noastre mai recente ne-au 
confirmat că doinele instrumentale (şirea
gurile ), de exemplu, au continuat să aibă o 
accentuată frecvenţă în cadrul repertoriului 
păstoresc9• În funcţie de momentul petrecut în 
incinta stânii sau al timpului de păşunat, aceste 
preludii instrumentale au avut, în trecut, tot 
atâtea denumiri precum: şireagul mare, şireag
ul mic, de amiază, de cină, la culcare sau scu
larea oilor, când plecau oile din târlă, când ies 
oile la munte primăvara, lăsarea la vale, când 
pornesc oile dimineaţa, mersul la muls, când 
pornesc oile la strungă !O. Dar se cunosc şi unele 
şireaguri ce au slujit direct activitatea specia
lizată a păstorilor precum: la mulsul oilor, la 
închegatul laptelui, la bătutul untului, la 
măsura laptcluil l etc. 

"Cine a trăit măcar câteva săptămâni la stânâ 
şi a ascultat cârUccul din fluier al păstorilor; cine 
a văzut mânatul in �·trungă, mulsul oil01; 
pornea/a lor În urma ciobanului, ie�·irea i'n cinii, 
dt1p1i unumift' dwmări ale cântccului. pmtm 
acela 1111 mai rămâne nici o indoială, ci1 doina 
este t:d mai {11/ten!i" reftex al lungii noastre vieti 
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pastorale, începând încă din vremea străbunilor 
Daci"I2(subl.n . ) . 

Având în vedere un astfel de repertoriu, 
etnomuzicologul Constantin Brăiloiu nota, 
într-unul dintre studiile sale, publicate la Paris 
în 1958: "Omul nu cântă nici din gură, nici din 
instrument numai pentru plăcerea sa oricând şi 
oriunde: puterea sunetelor îi serveşte să ţină în 
frâu sau să împace puterile răufăcătoare care îl 
înconjoară, să asigure succesul muncilor sale şi 
fecunditatea animalelor sale [. . .  ]. De aceea -
apreciază savantul român - muzica este totodată 
indispensabilă, ca să zicem aşa - utilitară "13. 

Cu privire la baladele păstoreşti, Tiberiu 
Brediceanu a lucrat mulţi ani la rând pentru 
finalizarea temei sale de cercetare: Mioriţa -
studiu şi culegere de folclor. Punând în discuţie 
autenticitatea unor variante literare culese de 
G. Cătană în Banat, sau V. Bumbac, în 
Bucovina, folcloristul menţionat va dubla unele 
dintre culegerile poetice precedente cu melodi
ile lor, culese din localitatea Covasna. 

Comparând, desigur, mai multe "mioriţe" cu 
Mioriţa culeasă din Turcheş - Săcele (8-VI-
1937), Tiberiu Brediceanu formulează ideea că 
locul de "naştere al baladei, de unde s-a lansat 
întâia versiune a textului «Mioriţei» (. . .  ) nu poate 
fi altul decât stâna unor ciobani de pe Tara 
Bârsei, situată pe teritoriul transilvan, în nemij
locita apropiere de punctul de întâlnire cu terito
riul vrâncean şi cu cel moldovean; adică într-un 
punct aflat chiar în părţile Covasnei şi ale pasu
lui Oituz"14• 

Între culegerile de folclor efectuate în anii 
din urmă, în localităţile Floroaia şi Zăbala din 
judeţul Covasna, balada Mioriţa se deosebeşte 
de varianta Alecsandri, pe de o parte pentru că 
"numărul ciobanilor-personaj este de zece, faţă 
de constantul număr de trei, iar între nouă dintre 
aceştia există o legătură de rudenie"; pe de altă 
parte, cele trei elemente - locul, momentul şi 
personajele acţiunii - sunt alăturate la 
începutul baladei, "în acelaşi pasaj, fără o 
delimitare de structura epică". În sfârşit, pe plan 
poet ic interesante par a fi repetiţiile şi 
enumerările lS. 

Dar ce alte înţelesuri ale acestei balade 
dăinuiesc încă în memoria ciobanilor român i? 
"nMimita» - după �:um se destăinuia unul dintre 

purtătorii de folclor m�ntionaţi in LUiegerca 
Thtianei Găluşcă-Crâşmariu - e.\·te un cdntec 
mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a 
Înţeles cii el trebuie si'i stea �(ata de moarte "lfl; un 
altul spune: ""«Mioriţa» o t:lint mereu la stană, 
mai ales lu fotaltll oilor, ca să nască miei frumosi. 
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E ca un descântec pentru bunul mers al stânei" i7. 
Bine reprezentată, ca şi pe Buzaie lll, este şi 

piesa instrumentală "Când si-a pierdut cioba
mul oile" sau "Cântecul oilor" (Bran, Poiana 
Mărului), interpretată la fluier sau cimpoi. 
Doina şi jocul ce compun acest poem pastoral 
reprezintă un sugestiv dialog între tristeţe şi 
bucurie; două mişcări mereu în armonie. Deşi 
acest poem muzical pastoral se cânta pentru a 
fi ascultat, interpreţii săi îl şi povestesc, înainte 
de a-1 începe, şi tot aşa Ia început de joc. În 
peşteră-Bran, o asemenea piesă folclorică este 
cântată şi vocal. Fenomenul este comparabil cu 
ceea ce se petrece în teatrul popular cu piesa ce 
reflectă transhumanta, "Mocănaşii" sau 
povestea numită "Tunnei pierdute"19. 

Desigur, catalogul baladelor păstoreşti20 
este bine reprezentat în comparaţie cu alte 
subiecte ale epicii populare. Dar, fie că ne vom 
referi la cântecele bătrâneşti: Salga, Dolga sau 
Costea, Mircea Ciobanul, trebuie reţinut că cele 
menţionate mai înainte nu depăşesc, din punct 
de vedere al răspândirii şi al numărului lor de 
variante, pe cel al Mioriţei. Dar dintr-un 
început, trebuie spus că balada Gheorghilaş a 
avut, după Mioriţa, cea mai lungă răspândire în 
Moldova, Muntenia şi Dobrogca2 1 ,  pentru ca la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, aceeaşi creaţie 
artistică să fie atestată şi în Transilvania de sud: 
la Vâlcele-Covasna22 sau, mai aproape de 
hotarul de trecere la Vălcnii de Munte, la 
Săcele-Braşov23. Ce dorim să spunem prin 
această subliniere specială? Că Gheorghilaş sau 
Căpitan Gheorghiţă haiducul, cel care suie 
dealul Istrei pentru a pune capăt zilelor lui 
Macovei, pârcălab de sat, este după cum se 
poate înţelege, o creaţie transplantată în 
Transilvania de Sud prin mijlocirea drumurilor 
de transhumanţă iar pe deasupra, acelaşi cân
tec bătrânesc mai reprezintă şi un exemplu de 
legătură a baladei păstoreşti cu balada 
haiducească, "cu care ciobanii - remarca Ovid 
Densuşianu - au avut adesea de a face"24_ 

Revenind asupra celor menţionate mai 
inainte îl vom pomeni de Llala aceasta pc unul 
d intre purtătorii de folclor cu care am �:olabo
rat in anii din urmă şi amrrne: Nicolae ·nrflan 
uin Săcel c, care a t inut să spună: "cârrd treceam 
oile pe la /lratocea - Cheia, ca sii ajungem cu ele 

Îfl Baltii, cântam lwidUt.t'Sfile asll'a: «Sianciu''• 
«Codreanu», «Grozescu», «Ghiţă CiiNinuţă>>, 
«lancii liaml» .rau «Gheorr:hilaş ... Si toate m•cau 
melodia ca la noi "25. 

I a t ii .  deci, �:um intre zonele etnofoldorice 
uc �:ontact au continuat să pcnetrezc d iverse 
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prodJ1cţii artistice care au determinat, în timp, 
noi suprapuneri peste stratul mai vechi sau mai 
nou al creaţiei muzicale tradiţionale sau al unor 
elemente de port, obiceiuri, meşteşuguri, etc. 

Fără îndoială, cântecul propriu-zis a 
reprezentat în trecut, ca şi astăzi, o categorie 
folclorică cu cea mai densă circulaţie în ansam
blul producţiilor tradiţionale din satul româ
nesc. Din investigaţiile noastre, întregitc, desi
gur, cu lectura culegerilor de folclor muzical 
efectuate în spaţiul Transilvaniei de Sud, se 
constată o mare interferenţă a liricii şi epicii 
pastorale cu cântecele încadrate unui anume 
tip melodic dar cu aceleaşi texte, fie prin 
îmbinarea, prin contaminarea lor cu alte cân
tece, în drumurile practicate de păstorii 
români. Dar unele elemente poetica-muzicale 
adecvate cântecului liric din această parte de 
ţară nu se datorează numai acestei mişcări 
umane de la munte la şes şi înapoi ci şi ,după 
cum observa Mihai Pop în Cercetarea folclorică 
de la Voineşti ( 1 969)26, pentru faptul că "până 
de curând pentrn hore şi nunţi în Voineşti se 
aduceau lăutari din Buzău. Deci în viaţa fol
clorică tradiţională apare un element propriu fol
clornlui din Muntenia şi Moldova, muzica lăută
rească''27. Iată o situaţie ce trebuie cercetată 
"nu numai în contextul tradiţiei folclorice a 
nzocanilor din sudul Transilvaniei ci şi în rapor
turile ei cu folclornl din Vrancea şi Buzău ''28. 

Observaţiile etnomuzicologului Gheorghe 
Oprea că Învârtita, existentă în mare parte a 
Transilvaniei, este lucrată pc ritm aksak 
(şchiop), iar la Călăuţaş în ritm binar29, confir
mă şi ca justetea concluziilor formulate de 
cercetătorii domeniului. 

Deşi studiile de etnomuzeologie explică cu 
interes caracteristicile morfologice ale graiu
rilor noastre muzicale, trebuie spus, tot de 
atâtca ori, că între aceste mari zone etnomor-

1. Pentru a pune in evidentă o astfel de bibliografic, am 
adăugat infranotclor cerute de continutul articolului nostru 
şi o anexă care cuprinde studiile şi articolele cu trimitere 
directă la investigatiile efectuate in satele covăsnene şi 
harghitcne. 

2.Respectând ordinea nominalizărilor din acest loc, men
tionăm in continuare lucrările pe care le-am avut in vedere: 

J. CONSTAN nN C,\TRINA, "{i1ra Btlrst!i }i fu,.ul ·'''" in con
\'ldu(ia jolclon,fui ronui11e.n:, nls. 

4. IoN C :ONI'A. Vc!cllile t/Jrguri m:dei de pe mlmile 
C:arpa/ilor, in llull'lmul Stii!llijic (Secti:t llc gculugic �i 
ecografie)_ Bucuresti. nr. 1 -2. 1957; 

5. TATI/\N/\ CiALUşCA, C'RA�MAIH U  EMIL!/\. ST. 
M n .tc.r:.sc:u S! NA� TtJDOR. "ftr-lio1ira la tltu.·o-runullli �; 
aron";";··, Bucurc..:-:�h, Fdi t u ra Minc1va 19C.J2. p. 10 1 . . 

fologice există "o puternică unitate"_ Pe bună 
dreptate, Gheorghe Ciobanu dovedea că 
această unitate "se datoreşte folosirii în proporţie 
de peste 95%, a aceluiaşi metm (versul de 8 si
labe), legătura dintre stntctura acestui vers şi linia 
melodică, precum şi întrepătrnnderii versului 
propriu-zis cu genurile care dovedesc a fi dintre 
cele mai vechi şi mai unitare pe întreg cuprinsul 
ţării cum este, între altele, genul colindă "3o. 

Dar cântecul propriu-zis, "cântecul doinit" 
în practica transilvănenilor, continuă să aibă o 
mare înrâurire asupra profilului moral şi reli
gios al păstorilor, al oamenilor în general. 
Părintele Dumitru Oltean din Covasna -
Voineşti ne spunea, în 1986, că atunci "când vin 
ciobanii mei la biserică, încep a cânta cum ştiu 
ei. Şi îl auzi pe câte unul zicând: <<Lasă-mă, măi, 
Vasile, să cânt, că aşa îmi place să doinesc» "3t .  

Păstoritul, a�a cum l-am surprins în  câteva 
obiceiuri şi categorii folclorice tradiţionale, 
existente şi în unele localităţi din judeţele 
Braşov şi Covasna, a însemnat, în timp, nu 
numai o avuţie materială dar şi una profund 
spirituală; un colind notat în Basarabia, în 
1940, evoca în mod răspicat: "De n-ar fi plugar 
să plugărească,/Nici negustori să negustoreas
că,/Nici curţi să înflorască ''32. 

Cred, iată, că cercetările etnografice au avut 
şi vor avea mereu nevoie de ceea ce spun fol
cloriştii; Şcoala lui Dimitrie GustiJJ sau mai 
noile cercetări interdisciplinare sunt un 
răspuns şi un îndemn pentru toate proiectele 
cu profil etnologic, iniţiate de unele instituţii 
specializate. În prelungirea acestui gând, for
mulez şi propunerea ca, în viitor, gruparea 
etnografică din cadrul Sesiunii Naţionale de la 
Sfântu Gheorghe - Românii din sud-estul 
Transilvaniei - să poarte ca titulatură: Secţiunea 
de etnografie şi folclor. 

Note 

253 

6. IoN CONEA, art. cit., p. 68. 
7. [dem. 
8. Viaţa Săceleană, Săccle, nr. 2, 1930, p. 3. 
De altfel, cercetările ctno-muzicologice de până acum 

au pus in evidentă faptul că în locurile in care uneori se sta
bileau ciobanii noştri, inflorea nu numai viata artistică 
specifică «Satelor de baştină>> ci i se va adăuga acesteia şi 
l'clc uuzite in drumurile lor de la munte la şes s:m de la �cs 
la munte (EMJU,\ CONişr.I, Folclor muzical. Rm:ureşti, 

1969, )"1. 24fi). 
9. EMILIA C:.�•MIŞI.:L, Fu/dor nw�icu/1 Bucure�ti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1 \167, p. 240-255. 
10. "Ce ctinti acum nene <.ihev'l{lll! Nenciu? L-am inm:

htu pe inll�rlnt:utnrul llll!ll, la Rtini.�·itul ni/or de la Bn111 (24 x 
/ V7.!): gireagul . . .  tl.,·l" .�c zice acu1n/ " '  
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I l .  EMILIA COMIŞEL, op.cit., p. 248. 
12. S. MEHEDINTI, Caracterizarea etmwafică a unui 

popor prin munca $i uneltele sale, Bucureşti, Ediţia a doua, 
Socec et Co., S.A., p. 29. 

13.  CONSTANTIN BRAILOIU, Opere, voi. II, Bucureşti, 
Editura Muzicală, 1969, p. 269. 

14. TIBERIU BREDICEANU, Scrieri, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1976, p. 269. 

Punând in discuţie balada familială, vezi volumul cu 

acelasi titlu. Bucureşti, Editura Academiei, p. 14, tip 5 23, 
Alexandru 1. Amzulescu demonstrează în mod credibil că 
"zona de gesta/ie $i de apari/ie a baladei Miorifa este cu toată 
probabilitatea nu Moldm·a $i Vrancea, ci zona Mumeniei; 
căci Mumenia este tocmai zona unde se manifestă circulând 
cu cea mai mare $i vie frecvenţă cântecul bătrânesc despre 
mi nicu/ rănit si maica bătrână!" (AL. l .  AMZULESCU, Repere 
$i popasuri în cercetarea poeziei populare, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1989, p. 106). 

Aşadar, apreciază acelaşi cercetător, "Mioriţa " îşi are 
obârşia în cea dintâi culegere a acestei balade, textul 
Alecsandri de către Alecu Russo de la rucărenii şi 
dragoslăvenii transplantaţi începând din secolul al XVII
lea la Soveja, în extremitatea nordică a zonei vrâncene 
(AL. l. AMZULESCU, ltimrar retrospectiv pe marginea mitu
lui Miorifei 1·râncene, in REF, Bucureşti, nr. 5-6, 1995, p. 
516). 

15. Cf. NICOLAE DUNĂRE, Ţara Bârsei, voi. III, ms. 
16. Tatiana Găluşcă, Crâşmariu şi colabor., Mioriţa la 

dacoromâni si aromâni, Bucureşti, Editura Minerva, 1992, 
p. 301.  

17. ldem. Punând in discuţie elementele poetice şi mu
zicale ce concură la deosebirile dintre variantele Mioritei 
din folclorul românesc şi cele din folclorul maghiar culese 
între anii 1968-1969, Matyas Arpad conchide: "Miori/a 
românească are o l!l'identă libertate, versurile sunt curgătoare, 
fără nici o întrerupere, alcătuită pe o singură sau mai multe 
fomiUfe me/odice; variantele maghiare se împart pe strofe, de 
obicei cu 4 rersuri, fomJate din 5-6 silabe; fiecare 1·ers are 
melodia sa care nu poate fi substituită prin alte melodii. 
Miori/a românească întâlnită în jude/ul Covasna - apreciază 
acela# cercetător - are 70 de versuri în medie, iar cea 
maghiară 25 de l'ersuri. De$i mriantele mag/ziare au îmbrăcat 
[omle specifice caracteristice baladei din folclorul respecti�; 
originea românească a acestora de1•ine inconfundabilă " -
lnterfercnte mioritice in arcul carpatic: "Floarea fără 
nrowte ", în Calendar Literal, Braşov, Asociaţia Scriitorilor 
Braşov, 1970, p. 1 49-154. 17. Ghizela Suliţeanu, "Constalltin 
Brăi/oiu .�i unele considerente etno-muzico/ogice asupra 
baladei Miori/a ", în Re1•ista de Etnografie si Folclor, 
Bucureşti, nr. 3-4, 1994, p. 223-235 

18. CONSTANTIN CATRINA, "Drag mi-e cântecu/ $i jocul. 
Folclor muzical din judefu/ Braşov", CICPMAM al jud. 
Braşov, 1982, p. 45, ("Doina oilor", Vama Buzăului, jud. 
Braşov). 

Comentând asupra aceleiaşi "ziceri" instrumentalc, 
etno-muzicologul Felicia Diculescu ne atrage atentia că 
astfel de piese - doină şi joc - "se suprapun în mare parte 
celui ","; mun' gen pastoral cunoscui in folc/ori.mcu .m/J 
denumiwu de poem vocal-insmwlelllul .•i inlilulal «Ctlnd $i·a 
pierdut cioba11ul oile». fn cazul nostnt, desi pie.•·e/e "n-au 
rflrlw» · se �pune In acelasi loc - Ol'l!m dl'-a fill'l' l'll "" pm·esle 
muzicală» furii 1ex1 " (FtoL!L'IA DIL'ULESCU. Folclor muzical 
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din Depresiunea Întorsura Buzăului. Materiale din Arl1iva 
Institutului de Etnografie şi Folclor «Constalltin Brăiloiu», in 
Angustia, voi. III, Sfântu Gheorghe, Muzeul Carpatilor 
Răsăritcni, 1998, p. 223-270). 

19. TATIANA GALUSCĂ-CRÂŞMARIU si culabor., op.cit., p. 
291 -293. 

20. Balade populare româneşti. Antologie, de AL 1. 
AMZULESCU, voi. 1, Bucureşti, EPL, 1964, p. 178-183. 

2 1 .  ldem, p. 157-158. 
Fată de indicele tematic şi bibliografic intocmit de Al. 1. 

Amzulescu (Balade populare românesti, voi. 1, Bucureşti, 
EPL. 1964, p. 157-158), adăugăm la circulatia baladei vite
jeşti Gheorghilaş şi următoarele variante de text si melodie 
publicate în: Viaţa Săce/eană, Săcele - Braşov, nr. 1. 1930, 
J? · 14 (Săccle: Căpitan Gheorghită); ION SASAU DUCŞOARA, 
In luncile soarelui. Folclor poetic din sudul Transih·aniei, 
Braşov, CCP a judeţului Braşov, 1968, p. 469 (Purcăreni: 
D-ale căpitan Gheorghilă); ELISABETA MOLDOVEANU
NESTOR, Folclor muzical din Buzău, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1972, p. 38 (Lunea Jariştei - Siriu: Gheorghifa$); 
GHIZELA SULITEANU, Folclor muzical din judeţul Brăila. 
Balada sau cântecu/ bătrânesc, Brăila, CICPMAM a jud. 
Brăila, p. 425-433; Colecţia C. Catrina (Vama Buzăului: 
Savai Căpitan Gheorghiţă). 

22.Vezi nota 20, p. 158; 
23. Via/a Săce/eană, Săcele-Braşov, nr. 1, 1930, p. 14. 
24. Ovm DENSUŞIANU, Viaţa păstorească în poezia noas

tră populară, Bucureşti, EPL, 1 966, p. 291 .  
24. EMILIA CONIŞEL, Folclor muzical, Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1969, p. 247-248. 
25. Colectia C. Catrina, Fişa de repertoriu: Nicolae 

Taflan, 68 de ani, Săcele, /8 iulie 1971. 
Punctând drumul oierilor bârseni şi cel al covăsnenilor, 

către bălţile Brăilei, am identificat totodată şi Balada 
Gheorghilaş, culeasă din următoarele localităţi: Braşov: 
Săccle, Purcăreni, Bratocea, Vama Buzăului; Buzău; Lunea 
Jariştei - Siriu; Brăila: Salcia Tudor, Bereteştii de Jos. 

26. MIHAI PoP, Cercetarea folclorica din Voinesti, în 
"Aiwa ", voi. 1, Sfântu Gheorghe, 1970, p. 267-273. 

27. ldem, p. 272. 
28. ldem; ibidem, p. 273. 
29. GHEORGHE CoREA, O zonă folclorică mai puţin 

cunoscută: Gălăutaş-Harghita, in "Muzica", Bucureşti, nr. 
1, 1998, p. 125. 

30.GHEORGHE CIOBANU, Despre factorii care inlesnesc 
evolu/ia muzicii populare, in Revista de Folclor, Bucureşti, 
nr. 1-2, 1956, p. 84. 

3 1 .  C. CATRINA, fişa de teren (Voincşti-Covasna, 14 III 
1986). 

32. TATIANA GĂLUŞCA-CRÂŞMARIU şi colabor. - op.cit., 
p. 252, nota 3. 

33. D. GUSTI, Misiunea monografiilor sociologice, in 
Societatea de Mâine, Cluj, nr. 22 - 24, 1928, p. 400-401 ;  
CONSTANTIN CATRINA, Arta populară şi  fo/clont/, în 
Cumidam, voi. I I I, Braşov, Muzeul Judetean Braşov, 1969, 
p. 563; N. DUNĂRE, Criterii de zonare emocultura/ă, în 1/fol' 
- File de i.�lorie. Bucureşti, Mm�eul Judeţean, 197R, p. 5 1 1 -
526; (bN�IANTIN BF<AILUIU, {)"·'!"" Ji•lklorrtl muzical în 
cerc.:lart'tl monograjicâ, in Opere, voi. IV,  Hucurqli, Edlrura 
Muzicală, 1 979, p. 71-'JZ; G ! I IZELA SliL!TEANU, LJev>re cer· 
cetiJrifl' inll'r si illli'adi .. ciplinm'f' În emomu..:icologie, ln Rel'ist(J 
de Emograjie �-i Folclor, Hucureşti, nr. 1 ,  1992, p. 35-5 1 .  
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Anexa 

ARPAD MMJVAS, lmeifereme mioritice în arcul carpatic: "Floarea fără moarte", in Calendar Literar, Braşov, Asociatia 
Scriitorilor din Braşov, 1970, p 149-154. 

BALACI, EM,\NUELA şi BucsAN, ANDREI, Jocwi din Transilvania de sud. Monografie, Braşov, CCP a jud. Braşov, 1969. 
BREDICEANU, TmERIU, "Miorita " ·  sl!ldiu si culegere de folclor, în Muzica, Bucureşti, nr. 4, 1 974, p. 1 1-19; ldem, nr. 5, 1 974. 
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Abstract 
Considerations Concerning Some Customs of The Sheperds in South-Eastern 

Thansilvania (Braşov and Covasna). Circulation and Stratification. 

Spccialised bibliography concerning thc categorics and the musieal species, through wich the spiritual life of Romanian 
shephcrds is shown in nowadays enough comprehensive. 

Musical collections roade in timc provc especially through their theme and poctic-musical content not only the agc but 
also thc perpctuation for a Iong time of somc songs, dance melodics and traditional customs about the native sheperds? life. 

Sântilia (Săccle - Brasov) or the Sămi/ie Fair (Fundata - Bran), Sântilie's Hora (Voineşti-Covasna) 1 once two countries? 
parties from ali the Carpathians 1 are still considered to be "holidays " from our ancestors. At the same time, the Strings 
(instrumental melancoly Romanian folk songs) directly contributed to the sheperds specializcd activity Iike: sheep's milking, 
milk coagulating, butter whipping or milk mcasuring etc. 

Besides thc "Miorita" ballad or the shepcrds' poem "When the sheperd fost his sheep ", the "Gheorghilaş" ballad or the 
"Căpitan Gheorghilă " the outlaw who kills Macvei, the village administrator, is, in our opinion, a Iransplanted creation in 
Southern Transilvania through mediating the moving of flocks roads; the presence of the shcphenls in Bârsa and Covasna in 
thc "Brăila 's poo/s" beeing also accompanicd by thc "Gheorghilas" ballad, taken during the last year from Săcele, Purcăreni, 
Vama Buzăului (Brasov); Lunea Jaristei 1 Siriu (Buzău); Salcia Tudor, Beretestii de Jos (Brăila). 

Rcgarding thc song itself, it seems that to its emancipation contributcd not only our sheperds voyages, but also the par
ticipation of the fiddles from Buzău at horas and weddings from Voineşti-Covasna, Întorsura and Vama Buzăului. Here it is 
a situation that must be rcsearched "not only in the co/1/ext of the folklore tradition of higiJ/anders in Southem Transilvania, but 
a/so in ils relations with the folklore in Vrancea and Buzău ". 

Dr. Constantin Catrina 
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Tipologia gospodăriilor şi locuinţei zonei Topliţa 
din Valea Mureşului Superior. Interferenţe româno-secuieşti 

Tipologia aşezărilor zonei Topliţa după cri
teriul geomorfologic se prezintă suficient de 
unitară, acest aspect reflectându-se şi în tipolo
gia gospodăriilor. Valer Butură afirmă că în 
Transilvania, în general, tipurile zonale s-au 
individualizat în timp, sub influenta unui com
plex de factori, economici, naturali, tradiţiile 
etnice şi uneori dispoziţiilor administrative, 
prin generalizarea locală sau zonală a unor 
anumite tipuri de planuri în organizarea 
curţilor, a anumitor planuri, pentru diferitele 
tipuri funcţionale de construcţii urmărindu-se 
o cât mai bună apărare din exterior şi o cât mai 
uşoară accesibilitate în circulaţia interioară 
precum şi dinspre căile de transport I .  De 
asemenea, componenţa curţilor şi construcţiile 
gospodăreşti s-au diferenţiat şi dezvoltat în 
primul rând potrivit cerinţelor ocupaţionale. 
De aceea, în satele cu ocupaţia principală 
creşterea animalelor - spre exemplu - a fost 
necesară sporirea şi extinderea anexelor pentru 
adăpostirea lor, iar în cele predominant agri
cole s-au impus anexele pentru adăpostit unel
tele agricole. În zona Topliţei, care ne intere
sează, ocupaţiile fiind în special agro-pastorale 
precum şi legate de pădurărit, deci comple
mentare, construcţiile ţărăneşti au fost şi ele 
realizate în acest sens, regăsindu-se în 
gospodării atât grajdul cu şură, cât şi anexele 
gospodăreşti necesare adăpostirii acareturilor, 
uneltelor agricole, pastorale sau forestiere. În 
funcţie de tipologia satelor, s-au diferenţiat şi 
gospodăriile, după organizarea lor distingându
se gospodăriile cu curţi închise. Se întâlnesc 
însă în satele risipite şi câteva gospodării cu 
curţi deschise (la Preluca din Subcetate şi 
Gălăuţas, Filpea s.a.) .  La tipul de gospodării 
cu curţi închise, construcţiile sunt grupate pe 
un lot mai restrâns, despărţit de garduri, de 
terenurile agricole, grădini dt: lt:gurnc din jur, 
de ocoale (�arcuri) in care se depozitează fii.nul,  
p;l iele sau a l te  furajc în dăi, căpiţe sau fii nare 
acoperite specia l in acest scop. În funcţie de 
amplasarea construcţii lor, cele mai frecvente 
planuri de gospnd:lr i i  sunl cele în unghi, orga
nizate pe două. Ln:i (mai ales) sau palru laturi. 
Se ddimilea:.!:ă îu LUU�I.  planul guspudariei c:e 

251) 

cuprinde alinierea casei de-a lungul uliţelor, 
paralel cu grajdul sau cu grajdul perpendicular 
pe linia casei, formând uneori un unghi drept 
ducând cu timpul la tipul învăluit de curte, 
după cum clasifica acelaşi reputat etnograf, 
Valer Butură, această evoluţie în spaţializarea 
gospodăriilor din unele zone montane. De 
asemenea, destul de frecvente în zona Topliţei 
sunt gospodăriile cu grajdul amplasat în fundul 
curţii. În zonele mai retrase din vatra satului 
sau din margine, grajdul şi coteţele erau astfel 
amplasate încât să fie sub observaţie aproape 
tot timpul prin ferestrele caselor, pentru a se 
preveni eventualele atacuri ale animalelor săl
batice. Din această nevoie de securitate a ani
malelor, precum şi a culturilor, s-au desprins o 
diversitate de construcţii sau simple adăposturi 
sezoniere, ca o extensie a habitatului în interi
orul sau în afara gospodăriei, cu diferite denu
miri locale cum ar fi colibe, căsuţe s.a. Uneori, 
organizarea gospodăriei ţinea foarte strict de 
necesitatea fertilizării eficiente a terenurilor 
atât de importante în obţinerea unui randa
ment în sistemele agrotehnice. De aceea, 
amplasarea gunoiului de grajd era astfel gân
dită încât să permită un acces cât mai bun pen
tru transportul lui pe parcelele agricole în scop
ul fertilizării acestora. În acest sens, gunoiul se 
depozita de regulă în spatele grajdului, 
excepţie făcând cazurile în care terenul nu per
mitea acest lucru. 

Din punct de vedere funcţional, se disting 
aşadar şuri cu funcţii limitate, de adăpostire a 
furajelor, cerealelor şi a unor unelte, precum şi 
şuri cu funcţii mixte, având şi grajd. 

Gospodăriile cu casa în latul curţii sunt 
răspândi te, ca şi cele cu planul în unghi din care 
au evoluat, în zonele deluroase şi montane, în 
satele răsfirate şi în cele înşirate de-a lungul 
drumurilor �;>i văilor înguste ale râului Murq 
sau pâraiclor anuente. 

În ceea ce priveşte pivnita, aceasta s-a zidit 
Lreplal sub casa din piatră; mai semnalăm însă 
!oii azi pivn i t c  separate de constructiile 
gospodări i lnr, constru i t e;:  d i n  pia t ră fasonată, 
precum !ii  simple gropi de adăpostit cartofii, 
rna1 ales pe l:'-'i P'-'lllru sămân�ă, s:ipate în 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



OOREL MARC 
----------------------------------- �------------------------------------

pământ şi acoperite în două ape cu şindrilă sau 
mai nou, cu carton bituminat sau, şi mai recent, 
cu plăci de azbociment. 

Tipologia caselor 

Tipologia caselor în zona Topliţei a urmat 
evolutiv acelaşi traseu, de Ia tipul iniţial de casă 
monocelulară Ia tipul caselor mai complexe, cu 
două sau trei încăperi, rar cu patru. Casele 
monocelulare au fost completate cu încăperi 
destinate păstrării rezervelor de hrană şi a unor 
unelte sau obiecte gospodăreşti mai scumpe, 
care impuneau o mai bună securitate, aşa cum 
aprecia Valer Butură2. În unele zone, încăperea 
care s-a adăugat casei monocelulare a primit 
numele de cămară, denumită "kamara" în 
limba maghiară, iar în germană "kammer", ter
men de origine nea-greacă, după unii cerce
tători, după alţii Iatina-romanie. În timp, 
cămara a completat casa cu tindă, devenind a 
treia încăpere. În satele aparţinătoare zonei 
Topliţa, cămara şi-a redus treptat din dimensi
uni şi nu mai rămâne o încăpere propriu-zisă, ci 
doar spatiu de depozitare a unor rezerve de 
hrană. În general însă, zona de care ne ocupăm 
păstrează tipul casei cu două încăperi şi o 
cămară mică în locul tindei din alte zone, întâl
nim ca spaţiu de acces în încăperi antreu! mai 
larg, evoluat din închiderea prispei sau târ
naţului. O încăpere era destinată Iocuitului 
permanent, cu funcţiuni atât de bucătărie cât şi 
de dormitor; o alta, era denumită "casa de 
mândrit", "casa de dinainte", "casa de la drum " 
etc., care era păstrată neîncălzită, doar pentru 
eventualii musafiri, peţitori, sau pentru reuniu
ni importante ale familiei cu ocazii deosebite; 
tot aici se găsea şi zestrea fetelor de măritat. 
Treptat, instalându-se în locul sobei simple de 
fontă sau tablă de fier (fiteu) - soba oarbă, din 
teracotă, şi a doua încăpere devine încălzită 
permanent. 

În ceea ce priveşte cuptorul, în zona Topliţei 
se mai păstrează doar cuptorul din curte, sepa
rat de construcţia casei, care uneori închizân

du-sc şi acoperindu-se a devenit o bucătărie de 
vară numită în alte zone, cuptoriştc. 

Unitatea tipurilor arhitecturale, spre exem
plu, se regăseşte în spatiul românesc de la 
străv�ch�a lncuin (ă dacică monocclulară la 
locuinta specifică etnică românească cu douiî 

încăperi, prispa târnaţ pc una, două sau trei 
laturi, cu acoperişul in patm ape �i proporţii 
arhitecturale armonioase, la care se adaugă 
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grij<� deosebită pentru ornamentarea stâlpilor 
prispei şi arcadele realizate între stâlpi. Există 
însă în zona Topliţa o interferenţă privind unele 
elemente de arhitectură tradiţională. În zona Ia 
care ne referim, cea a Mureşului Superior, din 
studiile întreprinse până acum referitoare Ia 
arhitectura tradiţională, rezultă evidenţierea a 
numeroase elemente de interferenţă atât cu 
Moldova, Bistriţa, Câmpia Transilvaniei. cât şi 
cu spaţiul locuit de secui. Acest aspect iese în 
evidenţă şi din relatările istoricului Nicolae 
Iorga, care realiza binecunoscuta călătorie de 
documentare în Transilvania la începutul seco
lului XX, pe atunci aflată în componenţa 
imperiului austro-ungar: " . . .  Satele pe care le 
străbatem (pe Valea Superioară a Mureşului -
n.n. ) sunt alcătuite din clădiri de lemn tencuite şi 
văruite, cu cerdacul în faţă, sprijinit pe coloane 
cu căpiţelul strivit, ori cu greoaie locuinţe de 
cărămidă de tip austro-unguresc pentru 
colonişti''3. Casa cu prispă, târnaţ pe unu, două 
sau trei laturi, sunt cele reprezentative pentru 
zonă. O prezenţă specifică o reprezintă varie
tatea de prispe închise, cu filigorii, terminate în 
partea superioară cu fronton traforat în diferite 
motive tradiţionale, cu un registru foarte bogat, 
meşterii de case, atât români, cât şi secui sau 
maghiari, parcă întrecându-se în arta decorării 
lemnului şi în acest mod a locuinţei. În ansam
blu ei, de exemplu, arta decorativă legată de 
arhitectura populară are un pronunţat caracter 
unitar şi este predominant geometrică; linia 
dreaptă sau curbă, care formează elementul de 
bază al tuturor combinaţiilor ornamentale ale 
acestei arte, nu este încă de rigiditatea liniei 
definite de geometrie ci, prezintă întotdeauna 
anumite iregularităţi care imprimă motivului 
astfel realizat un caracter însufleţit. Însă ţăra
nul român, secui, maghiar sau sas nu a folosit 
doar motive geometrice în arta decorativă a 
porţilor - spre exemlu - ci şi o bogată orna
mentaţie inspirată din natură, printre 
motivele stil izate întâlnindu-se diferite 
obiecte, flori, frunze, păsări, animale ş.a ., 
reduse adesea la cele m a i  sim ple forme 
liniare, operatia de stilizare făcându-sc tot în 
spr ij in u l gcomctrism u l u i .  Arta fasonări i  
si n dril e lor de coam ă  sau a scâ u d u r i l o r  

portilor, gardurilo1·, prispclor, filigorilor prin 
combinatia de forme este foarte diversificată 
iar acest imbold al stilizării stă la baza con
ceptiei art�i decorative tiin'inc�ti �i a dus la 

stabilirea unor anumite motive tcmatice4 . 
Porţile, fiind primele anexe care retineau 

il tenl ia  l recii l ori lnr, au rid icat numeroa�e pro-
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bleme, pe lângă cele funcţionale, semnificând 
şi anumite faţete sociale. Au evoluat din forme 
simple spre altele deosebit de complexe uneori, 
şi nu reprezentau doar spaţii de acces spre 
grădină sau curte, ci şi o manifestare a unui 
anumit statut, a unui anumit prestigiu. În spa
ţiul de care ne ocupăm, în evul mediu, poarta 
a primit şi un simbol al stării sociale, în con
strucţia acesteia impunându-se restncţu. 
Treptat, dreptul de a avea porţi mai aspec
tuoase a fost revendicat nu numai de nobilime, 
ci şi de ţăranii privilegiaţi, liberi, care au avut 
porţi monumentale, în timp ce iobagii, atât 
români cât şi secui, multă vreme nu au avut 
nici dreptul nici materialul necesar, deoarece 
pădurile au aparţinut categoriilor sociale privi
legiate. Cu timpul însă, ţăranii mai înstăriţi au 
reuşit să-şi construiască şi ei porţi care sim
bolizau o sporire a prestigiului lors. 

Materialele şi tehnicile cele mai vechi 
folosite la construcţia porţilor erau aceleaşi ca 
şi la garduri, cele mai vechi fiind din nuiele 
împletite orizontal (care se mai pot observa în 
satele din Subcetate-Filpea, Gălăuţaş-Pârâu, 
Bilbor, Tulgheş ş.a.), nuiele verticale prinse 
între leaturi, din leaturi orizontale sau verti
cale, din scânduri groase cioplite sau tăiate în 
joagăre, ca mai târziu să fie înlocuite cu scân
duri tăiate la gater sau circular şi ultima fază 
din fier forjat şi beton. Alături de poarta mare, 
formată din doi stâlpi solizi, şi o uşă prin care 
se intra cu căruţa, a apărut o portiţă, care a 
uşurat circulaţia oamenilor şi animalelor. 

În ceea ce priveşte structura porţii, atât a 
celei româneşti cât şi a celei secuieşti din zona 
Mureşului Superior, acesta cuprinde: piscul 
porţii, acoperiş de şindrilă, cu sau făr;i porum
bar, consolă, stâlpi, grinda mare, colţar, frun
tar, colţ decorat, portiţă, poarta mare, arcul 
mare, arcul mic şi grinda mică. Aceasta era, 
desigur, structura specifică unei porţi mai 
aspectuoase, unele elemente structurale 
putând lipsi după caz. 

Un rol deosebit de important îl aveau �i îl 
mai au pe alocuri ornamentica porţilor. Se dis
ting astfel difercnţicri, prin preferinţele pentru 
anumite motive simbolice, geometrice, florale, 
zoomorfe şi prin amploarea compozitiilor. Cele 
mai frecvente erau porţile cu trei stil lpi înalţi cu 

acoperiş simplu sau cu porumbar. Compoziţi ile 
urnamt!n lale erau larg desfă�urale pe stâlpii 
masivi (a i porti lor secuiesti - mai ales), pe frun
tarul orizontal  din partea superioară a lor, sau 

pe con t r a fisele care consolidau si arcu iau 
colţurile închciclurilur supcrioarc(;. 
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În decorul porţilor româneşti şi secuieşti 
predominau scândurile traforate, verticale, cu 
marginile profilate în forme variate şi care, 
aşezate perfect simetric în compoziţie, 
urmăresc să reprezinte anumite figuri geome
trice (triunghiuri, romburi, cercuri ş.a.), figuri 
stilizate de flori, păsări sau animale. De aseme
nea, nu lipsesc nici figurile antropomorfe. 
Imaginea căutată de artistul ţăran poate fi 
redată de scândura însăşi, care apare în com
poziţia porţii ca element plin, luminat sau de 
golul umbrit, limitat de profilurile a două scân
duri alăturate. Aceste elemente de decor şi 
tehnici s-au regăsit şi în compoziţia prispei, fili
gorii caselor tradiţionale din zonă. 

Ca motive distinctive totuşi, se păstrează la 
porţile maghiare şi secuieşti motivele vegetale 
în mod predominant, dispuse în vrejuri aerate, 
cu frunze şi flori, mai ales lalele. La cele 
româneşti, predominante sunt motivele geo
metrice, dar întâlnim şi motive vegetale, 
laleaua fiind înlocuită cu bobocul de trandafir, 
trifoi sau vrejuri căţărătoare. Ca elemente de 
interferenţă surprindem şi formele traforate 
ale diferitelor vase, mai ales amfore, la porţile 
româneşti terminate cu o inimă stilizată, iar la 
cele secuieşti cu o lalea stilizată?. 

Atribuirea originii, paternităţii multor 
motive, este deosebit de dificilă, întâlnindu-se 
la ambele tipuri de porţi, şi de la Subcetate, 
Sărmaş, Gălăuţaş, Topliţa, Stânceni - pe de o 
parte - şi la cele din zona locuită preponderent 
de secui, pe de alta. 

Indiferent însă de originea elementelor 
decorative componente, care pot fi găsite în re
gistrele decorative ale multor etnii, ornamenti
ca populară românească dar şi secuiască con
stituie în ansamblul său, prin natura sintezelor 
sale, prin măsura şi ritmul echilibrat cu care 
sunt amestecate şi distribuite în compoziţii 
motivele decorative geometrice şi cele naturale 
stilizate, prin nuanţarea discretă şi armonizarea 
culorilor (unde este cazul) un complex unitar 
de trăsături particulare, care îi asigură o incon
testabilă originalitate. 

Unitară este şi organizarea interiorului 
casei, cu toate componentele sale dispuse 
functional în aceleaşi structuri de folosinţă pc 
colţuri şi pereţi prezentând o compoziţie artis
tică unitară cu unele difercnticri zonale în 
funcţie de elementele ce-l alcătuiesc. Interiorul 
locuinţei populare româneşti traditionale tre
bu ie privit ca o categorie istorică, ce arc o 
structurii uni larii de ansamblu şi difercnţicri 
zonalc izvorâtc uin uivl:rsitatca ocupa ti i lor şi 
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ponderii acestor�. diferenţierea social-eco
nomică a populaţiei, din evoluţia tradiţiei 
locale în amenajarea părţii dinăuntru a casei, 
din modalităţile locale de îmbinare a utilitaru
lui cu esteticul8. În general, casa tradiţională a 
fost organizată în aşa fel încât să asigure cât 
mai bune condiţii desfăşurării ocupaţiilor cas
nice, în primul rând pregătirea hranei zilnice şi 
prelucrarea diferitelor materii prime, mai ales 
a fibrelor textile necesare în arta ţesutului, 
cusutului sau broderiei. După cum afirmă cei 
mai mulţi specialişti, printre care Georgeta 
Stoica, Paul Petrescu şi Valer Butură, organi
zarea tradiţională a intcriorului locuinţei 
româneşti prezintă, pe lângă trăsăturile 
comune, şi trăsături specifice. Diferentieri mai 
accentuate prezentau piesele care, pe lângă 
funcţii practice, au avut şi mai au un predomi
nant caracter decorativ cum ar fi spre exemplu: 
mobilierul încrustat, traforat sau pictat; textile: 
covoare, ştergare ţesute sau cusute, carpete, 
broderii sau diferite cusături; ceramică (în zona 
de care ne ocupăm adusă mai recent din alte 
centre ca Deda, Bistriţa Bârgăului, Neamţ, dar 
şi din centrele secuieşti Corund sau Dăneşti -
pentru perioada mai veche existând semnalări 
ale unui centru la Topliţa). Diferenţierile dintre 
interioarele româneşti, maghiare sau secuicşti 
apar în ornamentica şi cromatica acestora dis
tincte, dar apar şi unele motive ornamentale 
comune. De asemenea, comune sunt şi unele 
elemente de mobilier dulgheresc, de exemplu 
canapele, colţare pictate ş.a. De altfel, 
mobilierul popular din zona Topliţei se înscrie 
prin elementele componente, material, tehnică 
sau decor, în caracteristicile unitare specifice şi 
altor zone etnografice. Aşa cum arată şi Andrei 
Pănoiu, mobilierul popular formează un mare 
capitol al artei româneşti, iar "ţăranul român 
din trecut - fie el plugar, crescător de animale sau 
meşteşugar - şi-a amenajat locuinta după 
străvechi datini şi după gustul său ales. lnteriornl 
era format din cele mai trebuitoare piese de 
mohilier; printre care patul şi masa, scaunr.lr. .�i 
lăzile de zestre; acestora li sr. adiil.tKau 
numeroasele obiecte de uz casnic si uneltr.lr. de 
trebuinţll apropiarll, precum si nelipsitele 
podoabe din resllturi, din lemn, piele sau metal, 
vase ceramice de tot felul etc '"�. 

Dczvoltnrcn funcţ ion a lă a casdor din 
Transilvania,  în general, a ţinut seama de 
di f�ritd� treburi casnice �i o cât mai bun[t cu
culatie inte rioa ră , ce au impus impiirţ irea 
îm:ăp�rilor în cul luri. Asfel. îmâlnim: coltul cu 
vatră pentru foc, coltul cu pat, coltu l cu masă, 

colţul de după nşă cu podişoare pentru vase, 
blidare sau laviţe (laiţe) w. 

În ceea ce priveşte colţul cu vatră de foc, 
cuptorul de odinioară nu se mai păstrează în 
interiorul locuinţei în zona Topliţei, locul său 
fiind luat de sobele metalice din fontă apoi din 
fier, folosite la încălzit şi gătit. De aceea, ca 
efect, au dispărut cu timpul şi în zona noastră 
vasele de ceramică, locul lor fiind luat de cele 
din fontă şi mai nou de cele emailate, de alu
miniu sau chiar inox. Oala de lut mai este 
folosită doar la sărbătorile mari de Crăciun sau 
de Paşti, sau la întruniri mai importante ale 
familiei, pentru fiert găluşte (sarmale). Astăzi, 
bineînţeles că este folosit şi aragazul, dar în 
sezoul rece se foloseşte curent soba. Ca sistem 
de încălzire, au fost instalate sobele de teracotă 
tot mai mult, cu plita montată în bucătărie pen
tru gătit şi încălzit, cealaltă parte în încăperea 
devenită dormitor, doar pentru încălzit. 
Apariţia teracotei, a schimbat şi vechea 
împărţire a încăperilor în colţuri. 

În ceea ce priveşte colţul cu pat, se mai 
păstrează în casele sau încăperile locuite de 
bătrâni sau persoane mai în vârstă, patul 
tradiţional fiind cu salteaua umplută cu paie, 
aşternut cu verinci ţesute şi împodobite cu 
cusături, cearşafuri cu marginea cusută în 
diferite motive sau covoare (lipidee ), ţoale, 
perne cu căpătâi ţesut sau cusut în diferite 
motive. Trepat, locul patului tradiţional a fost 
luat de canapele moderne, sau uneori păstrân
du-se vechile căpătâie şi speteze, s-a înlocuit 
doar salteaua umplută cu paie, de salteaua cu 
arcuri sau mai nou, burete. Cu toate acestea, 
încăperile, "casele de mândri!" sau "de la drum ", 
chiar dacă au schimbat patul tradiţional cu 
canapele, mai păstrează însă şi astăzi clădită cu 
grijă zestrea fetelor de măritat. Lada de zestre 
a fost astfel şi ea înlocuită de diferite comode, 
dar patul clădit cu ţoale, lipidee, perne ş.a. se 
mai întâlneşte încă. Peretele din jurul patului 
este de asemenea şi astăzi acoperit cu fru
moase ţesături: covoare, (peretare), carpete, 
cindce, care încadrează de obice i tabloul cu 
poza de m iri a stăpiini lor casei, prezen l i , sau 
chiar a îuaiuta!)ilor uneori . Mai întâlnim d� 

asemenea diferite montaje compuse din a lte 

foLografii cu instanlancc uin momente semni
ficative ale vicW de familie botez. cununie. 
înmormântare, fiind surprinse astfel toate 
ciclurile vietii .  Uneori, diferite fotografii le 
inLâln im anexate la icounele de pe pereţi sau 
oglinzi. Un loc aparte îl ocupă încă pozd6 cu 
feciori snu biirbnti în diferite uniforme militare, 
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din diferite armate, uneori de ocupaţie străină, 
în care înaintaşii au fost obligaţi să se înroleze. 
Nu de puţine ori, amintirea unora s-a păstrat 
doar într-o fotografie, răpuşi fiind în vreo 
bătălie sau vreun lagăr din care n-a mai existat 
cale de întoarcere la vatră, marcând în mod 
tragic o serie de familii, de multe ori prăpădin
du-se pentru o altă cauză decât a lor . . .  
Raportarea continuă la "moşi", la amintirea 
lor, o regăsim uneori sub forma unui adevărat 
cult. De asemenea, pereţii încăperilor mai sunt 
împodobiţi în unele case tradiţionale cu blide 
pictate cuprinse între ştergare numite local 
cindee, dar tot mai multe sunt înlocuite din 
păcate cu produse artizanale. În prezent, locul 
icoanelor picate odinioară pe lemn sau sticlă 
procurate din alte zone, a fost preluat mai întâi 
de icoanele "ţigăneşti", apoi de cele în fato
copii, de cult ortodox sau catolic, dar pretuite 
la fel de mult. Spaţiul dintre ferestre sau colţul 
de după uşă era împodobit doar cu carpete mai 
mici, unde se agăţau şi suporţii textil i pentru 
piepteni. Aceste cusături erau însoţite şi de 
unele texte cu semnificaţii gospodăreşti. 

Colţul cu masă se mai păstrează în unele 
case, în locul mai luminos dintre fereastra spre 
uliţă şi curte. Masa nu serveşte doar pentru 
pregătirea şi consumul alimentelor ci şi în cere
moniile familiale sau cu ocazia unor sărbători 
din ciclul anului, ca şi în alte zone. De aseme
nea, copiii îşi pregăteau lecţiile scriind tot în 
colţul cu masă, în unele locuri din zonă (Filpea, 
Zapodea, Preluca, Bilbor etc.) de la lumina 
lămpii cu petrol sau felinarului chiar, până nu 
demult. 

Colecţia Muzeului de Etnografie din 
Topliţa păstrează şi un tip de masă cu secriu 
(din Platoneşti), aşa cum sporadic mai întâlnim 
în toate zonele Transilvaniei. În colţul mesei se 
mai găsea un dulăpior triunghiular numit 
colţar, în care se păstrau acte, cărţi religioase, 
obiecte de preţ. Iniţial, icoanele pictate pe 
lemn sau sticlă se atârnau pe pereţi, tot în 
colţul cu masă. Ulterior, se vor atârna deasupra 
patului, pe peretele acoperit cu lepedeu, 
icoanele încadrându-se de ştergare alese sau 
cusute. 

I .a itele (laviţele) vech i,  încadruu musa dar 
treptat au fo:-;L în locuite în zona "fhplitci de 
canapee, n:zullate prin ataşarea unui spătar 
laviţei, f1·umo:-; ornamentat prin Lrafurarca unor 
mot ive geometrice sau veget a le ,  iniţial 
păsLrând culoarea naturalii a lemnului,  apoi 
aplieâmJu-i-sc diferite ba i ! ur i, vopsele, sau 
pirogravuri. Sprc deosebire de simplclc lavi !.c, 

263 

canapeul fiind închis, avea posibilitatea de a 
depozita textilele şi îmbrăcămintea purtate mai 
des, fie cele de muncă, fie cele de sărbătoare 
sau "de mândrit". Uneori, în acestea dormeau 
copii din familiile numeroase sau se ţineau 
diferite alimente. 

Lăzi le de zestre folosite în zona Topliţa erau 
frumos ornamentate, fie prin încrustare cu hor
jul, fie pictural cromatic, în motive geometrice, 
vegetale, zoomorfe. Ca şi în alte zone cu pop
ulaţie mixtă, unele motive ornamentale se 
regăsesc atât pe lăzile de zestre româneşti, cât 
şi pe cele maghiare şi secuieşti. 

Colţul de după uşa cu podişor, sau blidar, 
era destinat pentru păstrarea găleţilor sau 
cofelor cu apă, fiind un colţ mai răcoros, blide
lor sau altor vase mai mari de uz casnic 
obişnuit. Blidarele sau podişoarele se mai 
păstrează în unele case mai vechi, fie sub 
forma simplă a stelajelor cu stinghii pentru 
susţinerea vaselor, fie mai evoluate, cu părţile 
de jos închise, acestea păstrând unele motive 
ornamentale simple dulghereşti sau ornamen
tate cu margini traforate. 

Treptat, mobilierul din interiorul locuinţei 
satelor zonei Topliţa a fost înlocuit cu alt 
mobilier decât cel dulgheresc realizat de 
meşteri din sat, executându-se sau cumpărân
du-se la oraş. Ca şi în cazul mobilierului ţără
nesc din alte zone etnografice ale ţării, şi cel 
din zona la care ne referim, Topliţa, prezintă în 
decor o serie de motive ornamentale, care scot 
în evidenţă atât unitatea, cât şi diversitatea 
specifică acestora 1 1 _  

Altă piesă de mobilier nelipsită era cuierul, 
realizat din scândură, cu cuiele de agăţat din 
lemn traforat în diferite forme, cel mai des 
întâlnindu-se figurile antropomorfe. Scaunele 
aveau forme diferite (rotunde, pătrate, drep
tunghiulare ), confecţionate în casele vechi din 
monoxile sau scândură. Pentru unele treburi 
gospodăreşti sau lucrul femeilor la meşteşuguri 
casnice, erau folosite scaune mai joase din 
scândură cu stabilitate mai bună; în jurul mesei 
însă se foloseau scaunele cu spătar din scân
dură traforată sau fustei rotunzi, unele scaune 
fiind frumos ornamentate cu forme vegetale, 
geometrice lillll anLi upornorfe. 

Omamcn t ica şi ea prezintă o un i tate stilis
tică indiferent de materialul-suport prelucrat 
ca lemnu l ,  ceramicu, ţes;Huri �.a . ,  cu motiv� 
frecvente ca valu l .  rombu l, dintele dc l up, spi
ra la , rozeta solarii, coarnele berbec u l u i ,  
sarpele, bradul etc. Tudor V i a n u  situează la 
originea formclor de manifestare.: cu caracter 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



DOREL MARC 
------------------------------------��-----------------------------------

artistic, decorativ, ornamentul. Rezultă astfel o 
unitate stilistică manifestată prin compoziţie 
omamentală, cromatică, legi decorative-sime
trice, ritm, alternanţă, dinamică şi concepţie 
artistică. Tudor Vianu, situează la originea 
formelor de manifestare cu caracter artistic, 
decorativ, ornamentul. 

Stilul reprezintă o reflectare a spiritualităţii 
noastre şi a felului nostru de fiintare din tim
puri străvechi prin stilizare, schematizare, 
abstractizare geometrizantă pe structura rom
boidală, dovedindu-se originea în sedentaris
mul agro-pastoral, autohtonia şi continuitatea 
în acest spaţiu. Arta populară trebuie privită 
prin prisma stilului care reprezintă de fapt 
stilul cultural, care primeşte o încărcătură 
etnică, valenţe etnice care definesc specificul 
etnic. De aceea, cercetătorul Tancred 
Bănăţeanu consideră că trebuie să abordăm 
problematica aceasta complexă a culturii popu-

1. VALER BUTURA, Străvechi mănurii de cil•ilizaţie 
românească. Transilvania - studiu etnografic, Ed. Stiintifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti,1989, p. 37-39; 

2. Ibidem, p. 94 - 95; 
3. NICOlAE IORGA, România cum era până la /9/8, voi. 

II, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 249; 
4. PAUL PETRESCU, Arhitectura, în voi. Ana populară 

românească, Bucureşti, 1969; 
5. DAVID PRODAN, /obăgia in Transilmnia in secolul al 

XVT-Iea,Bucureşti, 1967; 
6. K6s KAROLY ŞI COLAB., Ktiszoni szekely nepmuveszet, 

Bucureşti, 1972; 
7. DoREL MARC, Interferenţe in arhitectura zonei Toplira, 

Iare porPind de la ideea identităţii relaţiei uni
tate-specific etnic-stiJ I2. Mihail Ralea spunea 
de asemenea ca nu poate să existe arta "care să 
nu fie încadrată într-o naţiune", iar Andre 
Leroi-Gourhan consideră stilul ca reprezen
tând structura artei populare. 

Stilul şi ornamentica, în ansamblul artei 
populare, alcătuieşte un document etnografic 
prin care se relevă multiple căi de dezvoltare 
materială, precum şi de exprimare artistică a 
unui popor. 

Aceste câteva consideraţii şi altele legate de 
aspectele privind tipologia gospodăriilor şi 
locuinţelor zonei Topliţa, ne îndreptăţesc şi ne 
determină să aprofundăm cercetările interdis
ciplinare referitoare la spaţiul Mureşului 
Superior, deosebit de complex în ceea ce 
priveşte cultura materială şi spirituală a 
locuitorilor săi. 

Note 

în Anuarul Muzeului Etnografic Reghin, Moşteniri culturale, 
2002; vezi şi SALL6 ISTVAN, KARDALUS JANOS, Porţi �i gar
duri in judeţul Harghita, Miercurea Ciuc, 1977; 

9. IoN VLADVTIU, Etnografia românească, Editura 
Stiintifică, Bucureşti, 1973, p. 178 - 179; A'ljDREI PANOIU, 
Mobilierul vechi românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1975, p . lO; 

10. V ALER BuruRA, op. cit., p. l l4; 
1 1 . GEORGETA STOICA, Organizarea illleriorului locuinţei 

ţărăne$ti româneşti, Bucureşti, 1969; 
1 2. TANCRED BANATEANU, &ponul tradiţie-inovaţie in 

ană populară românească, in Anuarul Muzeului Satului şi 
de Ana Populară, Bucureşti, nr. 5-6 1 1 985, p. 232. 

Resume 
Tipologie des mais<1ns dans la region du zone Toplita. Des Interferences roumain-szeklers 

L'ouvrage presente une synthese des rechechcs entrcprises la zone ethno-culturelle Toplita, situee la vallee supcrieur de 
la riviere Mureş. 

Un ne peu1 1ncUu: cn �videnc.e les inlcrfc.:n .. ·u ... ·cc cuhu1r:lle� .:::�.vll!c les region limitroph1..:M (In Moldovie. Gurghiu.Ginrl�eu),l:.t 
zone hulutee par les Szcklcrs quc par une teUe manicn:, qui doint surprcndc la richesc des clcmcnts qui composent la eul
t u n: materielle ct spiritucllc d'unc regton qui al lcnd ctrccctudi�e systematiqm.·ml·-n t .  sdentifiquemenL 

Etablis sur l'airc l'aire d'avancement vers la mnntagnc. les habitants se sunt on:upcs d'clcvage des animaux el agricuhurc 
limitcc. 1 .c 1ypc de viloge 5pc�::ifiquc pour la ZQ!!e a comlitionnc.' 1'" •rnmh.:ment la texture de la ferme. La fennc, cornmc noyuu 
cennnmiqaue de la familie. cont icnt un element principal la maison. 

Signe de 1« prcscnce de l'homme dans la nature. l'archit�turc caractcrisc l'imlividualitc d'une communautc humninc, c n  
rcllctunl â la lois s a  comande sociale. sc s  possibilitcs m>tt cricllcs el tcchniquies, le nive.au de de dcvdnppcmcnt de se s  forces 
de production . /\11,._,;,  l'inJuenee du facll'UT l"-'l llllllllilJUC "" J'architecturc SCSL -dJc rnanifcslCC /1 ehnun des degcCs d'cvoJu tion 
dune socictc. en �� concrctisant sous formes specifiquies. 

Ainsi aJlons-nnus contnbuer a la valnris:-�tinn du culture matericUc. el nvllist-tl it 111 dt: &.:cLh.: pi:u llîe de la H.oumanîc. 

Drd. Dorel Mare 
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Arta decorării ouălor. Câteva aspecte din judeţul Harghita 

În eseul despre Simbolismul magico-reli
giost ,  cap II Simbolisme indiene ale timpului şi 
eternităţii privitor la "Oul spart", Mircea Eliade 
se opreşte, printre altele, şi la acest citat din 
Paul Mus: "oul cosmic" este "identificat formal 
cu Anul, expresie simbolică a Timpului cosmic: 
SAMSAR4, altă imagine a duratei ciclice, redusă 
la cauzele ei, corespunde deci exact oului mitic ''2. 
În felul acesta, actul de transcendere a 
Timpului - remarca Mircea Eliade - capătă 
expresie printr-un simbolism totodată cosmo
logic şi spaţial. � sparge învelişul oului înseam
nă, în parabola lui Budha, a desfiinţa SAM
SAR4, roata existenţelor, adică a transcende atât 
Spaţiul cosmic, cât şi Timpul ciclicJ. Mitul «oului 
începuturilor» (oului cosmogonic) din care s-au 
separat cerul, pământul, apa şi soarele se 
întâlneşte pe o arie geografică şi culturală foarte 
întinsă. Acest mit ar avea centntl de difuziune în 
India şi lndonezia"4• Mitologia vedică ne spune 
că din apele oceanului primordial a apărut un 
ou strălucitor, care se desparte în două 
jumătăţi: una de aur şi alta de argint. Din cea 
de aur apare cerul, cea de argint se transformă 
în pământ, care va deveni materia primă 
(Prakriti) din care vor apare mai târziu toate 
plantele si vieţuitoareJe5. 

Ca sâmbure al creaţiunii sau ca simbol al 
fecundităţii, al zămislirii vieţii, oul a inspirat 
din timpurile cele mai vechi numeroase legen
de, basme, o întreagă mitologie şi o întreagă 
literatură. Pentru marele artist Brâncuşi, oul e 
"maica fomtelor, a tuturor fomtelor, a tuturor 
plăsmuiri/ar cosmice sau umane. Oul e începutul 
şi sfârşitul, include în el şi taina facerii, a încolţirii 
vieţii, şi pe cea a trecerii în nefiinţă, sau cum ar 
spune poetul /an Barbu: «Nevinovatul, noul ou,/ 
Palat de nuntă şi cavou» ". Oul dogmatic 
demonstrează că macrocosmosul se repetă în 
microcosmos. În viziunea poetului el este făcut 
să devină obiect de contemplatie. Văzut în 
lumina soarel ui, oul relevă însăşi esenta univer
sului  - gălhcnuşul fiind "ceasul E;alhen, necesar", 
care măsoa ră scurgerea odată cu i ntrarea 
incrcatului în fiinţă.  M itul este prezent în 
creaţia literară a multor popoare de pe conti
nen tul Europei si Asiei .  

2n5 

Originea ouălor colorate şi mai apoi ornate 
ori decorate se pierde în negura timpurilor, 
izvorând încă din precreştinism. Legendele şi 
credinţele culturii populare atestă străve
chimea lor, tradiţiile izvorând din celebrarea 
Anului Nou, la echinocţiu! primăverii şi cele 
din riturile fecundităţii. Din lucrările unor 
cercetători ca Simion Florea Marian6, Al. 
Tzigara Sămurcaş7, Artur Gorovei8 şi alţii, 
aflăm că ouăle colorate serveau ca simbol al 
germenului de viaţă în stare !atentă; în mitolo
gia unor popoare oul este simbolul universului; 
la chinezi, despre obiceiul colorării ouălor se 
poate vorbi de două mii de ani înaintea erei 
noastre. În cazul Chinei antice, se ştie, univer
sul provenea dintr-un ou gigantic: pământul 
reprezenta gălbenuşul acestuia. Celţii celebrau 
oul de şarpe, căruia îi puneau ţepi ai ariciului 
de mare. Incaşii amestecau soare şi ou în cock
tailul lor divin. Pentru dogoni (populaţie 
nigero-senegaleză) oul este cosmic. 

În Europa, ca şi în alte civilizaţii, săpăturile 
arheologice au dat Ia iveală bastonase de argilă 
servind ca instrumente de desenare a ouălor, 
precum aşa-numitele "galets e riviere", veri
tabile "ouă minerale " având pe ele semne pic
tate cu argilă de culoare ocru, provenind din 
perioada mezolitică ( 10.000 de ani î.e.n.) .  
Descoperirile cele mai vechi provin, se pare, 
din mormintele mesopotamiene, cretane, 
egiptene şi nubiene. Numeroase ouă încon
deiate au fost găsite în mormintele avarilor. Cu 
alte cuvinte, multe datini erau cunoscute 
aproape de toate popoarele Asiei, Europei, 
Egiptului, cercetările arheologice aducând 
mărturii de ordin material. Aceste obiceiuri au 
fost asimilate de creştinism, oul încondeiat sim
bolizând învierea lui Iisus Hristos, însăşi viaţa. 

Puternic graţie trecutului său, cu silueta lui 
rafinată, prin proporţiile lui perfecte, precum şi 
prin toate emotiile pc care le vehiculează de 
multă vreme, oul nu a triumfat niciodată cu 
modestie. Foarte rapid, ouăle s-au impodobit 
în toate cu lorile curcubeului. Cei dintâi crc�tini 
le vopseau în rosu, părinl. ii  le acopereau cu aur, 

argint şi piet re preţioase, pictorii de la Curtea 
Ree<�lii n Frantei (cum ar fi Watteau) le Lram; 
forma u  în miniaturi preţioase, englezi i  l e  
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cufundau într-un decoct, adică o soluţie apoasă 
obţinută prin fierberea anumitor plante sau 
flori proaspăt culese şi cu cicoare, germanii le 
dădeau aspectul marmurei cu vinişoare de 
culoare brună. Erau nişte autentice opere de 
artă sublime care rămâneau fragile. 

Imperial, cosmic, filozofic ori sacru, oul 
constituie miezul sărbătorii de Paşti. Obiect al 
tuturor poftelor excesive, oul de Paşti este şi 
mesagerul întregii game de sentimente. 
Conform consemnării lui Jean Marie Boelle, 
Ludovic al XIV-lea i-a trimis domnişoarei de 
Lavalliere un ou ce conţinea o bucăţică din 
adevărata cruce pe care a fost răstignit 
Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. La 
Versailles, gentilomii le transmiteau frumoa
selor lor iubite, scrisorile inflăcărate ascunse în 
interiorul unei bijuterii în formă de ou. Tradiţia 
se perpetuează. Oul de Paşti le este în conti
nuare rezervat, înainte de toate, celor pe care îi 
iubim. În Marele Ducat de Luxemburg, 
tinerele răspund propunerilor pretendenţilor la 
mâna lor, punând în faţa uşii acestora un ou de 
ciocolată umplut cu bomboane de zahăr. În 
Italia, în oul de Paşti se pune o surpriză desti
nată celui căruia i se oferea el. Tehnica turnării 
în forme apare în secolul al XIX-lea. Ea le-a 
permis fabricanţilor de ciocolată să calibreze 
ouăle produse, fabricându-le în două jumătăţi, 
şi să dubleze în acelaşi timp eficienţa procesu
lui productiv. De atunci, forma lor a rămas 
neschimbată. Decoraţia şi formatul variază însă 
la infinit. 

La români, arta colorării şi decorării ouălor 
are, de asemenea, o tradiţie ce coboară spre 
vremi imemorabile. Practicată pe întreaga arie 
a ţării, şi cu deosebire în zonele etnografice de 
pe versanţii Carpaţilor - Ţara Bârsei, Vrancei, 
Zărandului, Maramureşului, Câmpulungului 
Moldovenesc etc., această îndeletnicire este 
menită să satisfacă setea de frumos a omului. 
La noi, datina este menţionată prin anul 1700, 
când Antonio Maria del Chiaro Fiorentino, 
secretarul particular al domnitorului 
Constantin Brâncoveanu, admira meşteşugul 
şi-1 uc:scrie în cartea sa "Revoluţiile Valahiei ", şi 
cam tot pc atu nci logofătul moldovean 
Gheorgache, în cartea sa "Condice, ce are intru 
sine vechi şi noua a Prea fnălţaţilor Domni" 
( 1 762). pomeneşte despre iscusinta creatorilor 
acestei arte populare. 

Încondcicrea şi colorarea ouălor de Pa�Li au 
fost ridicate uc ţăranul român la rangul unei 
aucvăralc arte. Numeroase modele. de ouă. 
specifice tuturor zonelor locuite de români , 
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reprezintă un adevărat cod religios, moral, 
patriotic, estetic. Numele acestor modele 
vorbesc de la sine: Ochiul lui Dumnezeu, 
Floarea cinstei, Cumpăna dreptăţii, Steaua 
noastră, Calea rătăcită, Luceafărul, Grâu înspi
cat, Crucea îmbrăcată în argint, etc. 

La români, obiceiul pregătirii ouălor de 
Paşti cunoaşte particularităţi care conferă 
tradiţiei ceva deosebit, integrând-o, deseori, 
universului atât de fascinant al artei populare. 
Oare de ce s-a folosit culoarea roşie pentru 
ouăle de Paşti? Legendele creştine leagă sim
bolul ouălor roşii de patimile Mântuitorului. 
Una din legende glăsuieşte că, atunci când 
Hristos a fost bătut cu pietre, acestea, atingân
du-L, s-au transformat în ouă roşii. O altă 
tradiţie consemnează că Maica Domnului, 
venind să-şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, 
care s-au însângerat sub Cruce. Artur Gorovei 
avea să noteze o altă legendă: După ce Iisus a 
fost răstignit, cărturarii şi fariseii au făcut un 
ospăţ de bucurie. Unul dintre ei a spus: "Când 
va învia cocoşul pe care-I mâncăm şi oule fierte 
vor deveni roşii, atunci va învia şi Christos". Nu 
şi-a terminat bine spusele şi oăle s-au făcut roşii 
şi cocoşul a început să bată din aripi. Similară 
este şi povestirea care ne spune că, după răstig
nire, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 
Pilat, invitat la un ospăţ dat în cinstea lui de 
mai-marii evreilor, îngândurat şi îndurerat, 
ţinea un ou în mână. Tocmai în acel moment, 
un centurion (ofiţer roman) năvăli în sală, 
strigând înspăimântat: "Hristos a înviat!" 
Sceptic, ca orice aristocrat roman care nu mai 
credea de mult în zei şi minuni, Pilat a replicat: 
"O să învie când se va înroşi oul acesta ". În acel 
moment oul s-a înroşit. Minunea 1-a făcut pe 
roman să scape oul din mână. De atunci, se 
zice, a rămas obiceiul ciocnitului ouălor roşii. 
De fapt, este vorba de substituirea simbolică a 
sacrificiului prin lovirea ouălor în cap9. 

Obiceiurile legate de ouăle colorate sau 
"împistri(e" răspund unui act de purificare sau 
regenerare, de înnobilare şi înfrumuseţare a 
vieţii. 1 s-au atribuit puteri năzdrăvane. Din 
această credinţă s-a născut la români obiceiul 
de a da pomană ouăle vopsite pentru tihna 
răposatului sau de a It:: punt: pc mormânt. 
Păstrarea ouălor încondeiatc peste an expl ică 
tot acest fenomen. el fiind privit şi ca simbol al  
armonici sau perfectiunii cosmice. Eminentul 
specialist etnograf Barbu Slătineanu va descrie.: 
şi sorgintea tracică a ceremonic:i ouillor incon
dciatc, adică a "surătir.i " (a deveni "soră ") intre 
fete şi a "fărtăţiei " (a deven i  "frate") între flăcăi, 
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când se dau în dar băsmăluţe, ouă încondeiate. 
Oul colorat a deţinut şi un anume rol în medi
cina populară, fapt confirmat de numeroşi 
cercetători. Interesul pentru acest gen al artei 
populare este justificat nu numai din punct de 
vedere estetic, ci şi datorită valorii lui docu
mentar-istorice, el fiind asociat cu o serie de 
obiceiuri şi credinţe tradiţionale, precreştine 
chiar, privind venirea primăverii. La populaţia 
maghiară din Transilvania, de exemplu, ciclul 
obiceiurilor populare de Paşti cuprinde ocolul 
hotarului satului, sfinţirea lui, precum şi obi
ceiul stropitului. Toate aceste obiceiuri popu
lare izvorăsc din precreştinism, din ritul fecun
dităţii (rod bogat al pământului) şi cel contra 
deochiului (stropirea), când sunt date în dar 
ouă încondeiate. 

Meşteşugul şi arta încondeierii ouălor 
ocupă un loc deosebit în arta noastră populară, 
dezvoltându-se într-un mod specific şi propriu 
stilului general al artei populare. Cu proble
matica decorării ouălor cercetătorii s-au ocu
pat mai puţin, considerat mult timp ca un gen 
de artă cu o importanţă minoră, aparţinând 
obiceiurilor şi simbolurilor creştine. 

Decorarea ouălor ocupă un loc important în 
vasta arie a miniaturisticii noastre populare, 
atât prin fragilitatea materialului utilizat cât şi 
prin dificultăţile pe care spaţiul restrâns de 
desfăşurare a compoziţiei ornamentale le 
ridică artistului popular. În ţara noastră (spre 
deosebire de alte ţări ale Europei, în care 
meşteşugul vopsirii şi decorării ouălor s-a peri
mat şi s-a restrâns) existau încă sute şi sute de 
creatori ai satelor, femei îndeobeşte, care îl 
practică cu mult har şi talent, la fel ca în tim
purile mai vechi. Desigur, şi-n acest domeniu 
asistăm la o serie de modificări. Azi nu mai 
întâlnim, spre exemplu, peste tot vopsirea cu 
culori naturale, renunţându-se şi la o serie de 
motive străvechi, instrumente şi tehnici 
tradiţionale fiind înlocuite cu altele. S-au pro
dus simplificări ori, dimpotrivă, îngroşări şi 
exacerbări ale unor motive, efecte artistice 
deseori discutabile. Cu toate acestea, încon
deiatul ouălor rămâne un meşteşug şi o 
tehnică special utilizată şi azi în ţara noastră, 
fiind una din cele mai expresive arte pentru 
harul acestui popor. 

Arta vopsirii <miilor de Pa!>ti la români 
cunoaşte cfl t�va trăsă turi specifice. Cu lorile 
corespund unei simbolisi lid hine stratificatc în 
timp şi motivată in unele studii. Astfel, culoarea 
roşie simbolizcaz;l sfmgclc, soarele, focul, 

dragostea şi bucuria de viaţă. Negru - simbol al 
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absolutismului, statorniciei, �ternităţii. 
Galbenul - lumina, tinereţea, fericirea, recolta, 
ospitalitatea. Vcrdele - reînnoirea naturii, 
prospeţimea, rodnicia, speranţa. Albastru! -
cerul, sănătatea, vitalitatea. Violetul - stăpânirea 
de sine, răbdarea, încrederea în dreptate. 

Ornamentica ouălor vopsite este extrem de 
variată, ea cuprinzând simboluri geometrice 
vegetale (fitomorfe ), animale (zoomorfe ), 
antropomorfe (reprezentări decorative cu 
fiinţa omenească, zei sau divinitate), skeo
morfe (unelte de muncă), cosmomorfe şi reli
gioase. Numai în ornamentarea geometrică 
deosebim simboluri precum: linia dreaptă ver
ticală - viaţa; orizontală - moartea; linia dublă 
dreaptă - eternitatea; linia formând o suită de 
dreptunghiuri - gândirea şi cunoaşterea; linia 
uşor ondulată - apa, purificarea; linia în spirală 
- timpul, eternitatea; dubla spirală - legătura 
dintre viaţă şi moarte. Acestora se adaugă încă 
multe altele venind din vremurile arhaice, regă
site pe ornamentica din neolitic. Simbolurile 
vegetale sau animale fac parte din fondul 
străvechi al creaţiei noastre populare, multe 
regăsindu-se în basme şi legende. Poate cel mai 
frecvent este bradul ( "Verde împărat"), 
mărgăritarul (lăcrămioara), trifoiul, laleaua, 
peştii, cocoşul, broasca, iepurele, racul, vultu
rul, etc. Mai rar sunt întâlnite reprezentările 
antropomorfe, de personaje umane. În acest 
sens, demnă de notat este realizarea cercetăto
rilor Maria şi Nicolae Zahacinschi, care au 
reuşit să descopere în zona Branului un ou 
decorat cu figurine umane. Pe acest ou sunt 
reprezentate 14 fete înlănţuite într-o horă şi 
care seamănă uimitor cu unul dintre cele mai 
vechi şi mai frumoase obiecte de artă din 
neolitic, un vas de lut roşu (Cultura Cucuteni) 
pe care este înfăţişată "Hora de la Cucuteni". 

De-a lungul veacurilor s-a constituit o 
anume particularizare, prin simbolistică, orna
mentare şi colorit, a mai multor zone. Lucrând 
cu motive decorative geometrice, fitomorfe, 
zoomorfe, cosmomorfe, etc., aşa cum arătam 
mai sus, proprii întregii arii a pământului 
românesc, utilizând aceeaşi gamă de simboluri 
şi de culori, creatorii din aceste zone au izbu
tit să dea compoziţiilor lor o notă aparte, o 
pecete inconfundabilă. Au apărut şi o serie de 
centre în care accentul s-a pus pe calităţile 
artistice ale m�.;stcsugului. 

Acest străvechi şi minunat meştq;ug atinge 
cote de cel mni înalt interes şi în judetul 
Harghita. Pc valea Ghime�ului ,  în comunele 
Lunea de Sus si mai ales Lunea de Jos, locuite 
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de ceangăi, dar şi în alte localiO.iţi cum sunt: 
Frumoasa, Făgeţel, Livezi, exista tradiţie în 
încondierea ouălor. Ouăle locului sunt 
monocrome, roşu) închis fiind culoarea prefe -
rată, cu desenul ornamental, cuprinzând toată 
gama de motive cunoscute. Cele mai des 
folosite sunt ornamentele fitomorfe (tranda
firul, frunza de fag, crenguţa de brad, floarea 
de prun, floarea de fag, frunza de căpşună, 
strugurele, măgheranul, laleaua, ghiocelul, 
frunza de trifoi) iar între cele zoomorfe, 
predilecte sunt şarpele, cornul berbecului, laba 
ursului, coada rândunicii, piciorul corbului, 
piciorul mielului, limba cucului, calul alb, 
creasta cocoşului, laba broaştei, laba găinii, 
laba gâştei, copia caprei, fluturele. Nu lipsesc 
nici ornamentele skeomorfe - unelte de muncă 
(cârligul păstorului, potcoava, vârtelnita, 
căpăstrul împodobit, pieptenele, grebla, foar
feca, băţul de bătut la piuă). Ornamentica cos
momorfă se axează cu predilecţie pe simboluri 
ca: fulgerul, cerul, soarele, stelele. Din orna
mentaţia ouălor încondeiate nu lipsesc nici 
motivele religioase - cum ar fi crucea, însă ele 
se află, aşa cum se constată de către toţi cer
cetătorii, în minoritate faţă de întregul reperto
riu motivistic. Este de remarcat marea asemă
nare a ouălor încondeiate de pe valea 
Ghimeşului cu cele similare din zona Bacăului 
şi Buzăului. În 1 969, muzeograful şi cercetă
torul Kovâcs Denes publica, pentru prima oară 
pe meleagurile harghitene, studiul Ouăle 
încondeiate de pe Valea GhimeşuluiJO (reeditat 
în 1994). Riguroasa selecţie de numai 36 

MARIA ŞI NICOLAE ZAHACINSCHI, Elemente de onă dec· 
orotil'ă populară românească, Decorarea ouă/ar · mestesug 
şi ană, Editura Litera, Bucureşti, 1985. 

1. MIRCEA ELIADE, Imagini si simboluri, Eseu despre sim· 
bolismul magica-religios. Editura Humanitas, Bucureşti, 
1994, p. 97. 

2. PAUL Mus, La notion de temps m:ersible dans la 
mytho/ogie boudhique (extras din Annuoire de rEcole pro
tique des Houtes Etudes, Section des Sciences religieuses, 
1938 - 1939, Melun 1939 ) ,  p. 14, nota 1 .  

3 .  Cf. MIRCEA ELIADE, Op. cit., p.97. 
4. MIRCI:A ELIAnl', Morfologia si funcţiile miturilor, în 

Secolul XX, nr. 2-3, 1 978, p.8. 
5. Cf. IVAN EVSt;EV, Cuvânt-Simbo/Mit, 1-'.<litura Facla. 

Tim işoara, 1983. p.54. 

motive - cele mai tipice şi populare ornamen
tale, cuprinde o descriere a artei decorării 
ouălor, explicarea motivelor şi datele creato
rilor. Motivele asupra cărora a insistat autorul 
sunt "limba cucului" (kakukknyelv) aflat şi pe 
vasul dac găsit în Depresiunea Ciucului şi 
motivul "calului alb" (feherkabala) întâlnit pe 
rozetele tracice descoperite Ia Craiova. 
Lucrarea are menirea de a repune în discuţie 
problemele ce le ridică cele două motive 
amintite, fără a avea pretenţia de a o rezolva, 
ideea de bază fiind aceea că ornamentarea 
ouălor, în special în timpurile mai vechi, nu a 
constituit numai un aspect de estetică, ci şi 
semn sau simboluri magice, de apărare. La 30 
de ani de după această apariţie, în 1999 
Antalne Tanko Maria, originară din Ghimeş, 
publică în limba maghiară o impresionantă 
"colecţie" de 216 motive ornamentale a ouălor 
încondeiate din Ghimeş, autorul desenelor 
definitive fiind Turcza Lasz)ol l . Nu excludem 
prin această prezentare şi alte localităţi din 
judeţ, cum e zona Topliţei, unde tradiţia este 
viabilă la unele case ale gospodarilor. 

Transmise din generaţie îm generaţie, sim
bolurile păstrate până astăzi în ornamentica 
ouălor de Paşti atestă ingeniozitatea şi 
deosebitul simţ artistic cu care românii şi-au 
întovărăşit mereu mersul vieţii lor. 

A veghea Ia păstrarea, la ocrotirea şi la con
tinua îmbogăţire a acestui tezaur al geniului 
creator naţional este o datorie care se impune 
cu prisosinţă. 
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Abstract 
The Mnstery of Decomting the Eggs 

As " symbol of fecunc.lity and life., lhc cgc inspirec.l, sincc thc old times, numcrous lcccmls. fairy ta ils ami an cntirc mytho
logy and litcroture. For thc great artist Brâncu�i. thc egg is the "motlrer uf fonns, o/ al/ tiU' ftmm, nf ull thl' l'051llic ond humon cnwtion". Thc ccg is the beginning Hnc.l the end, it include• lhc secret of crcation, of life and dcalh as l hc poet Ion Darbu 
would say: "The 1101 guilty. the n.,w t:t« 1 J'aloc-e ufw.-tUiing ond Rro�·e". In Lhe poet's vision lhc cgc is madc to becomc conlcm
plal ion object. Sccn in the sunlight thc cgg rcvcol5 the es.scncc of univc�. Thc myth is pn:scnl in the. literary creat ion of 
many peoplcs in Europe ami Asia. 

Dr. Nicnlne Hucur 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Etnografie, pag. 273-275 

Meşteşuguri şi tehnică ţărănească pe meleaguri covăsnene 
Pledoarie pentru înfiinţarea unui muzeu în Valea Zânelor 

Înfiinţarea unui muzeu al ocupatiilor şi 
tradiţiilor păstoreşti vine să completeze un gol 
în reţeaua muzeală din judeţul nostru, retea cu 
o tradiţie de mai bine de un secol, de când a 
luat fiinţă Muzeul Naţional Secuiesc, 
cuprinzând colecţii de: Arheologie, Ştiinţe 
Naturale, Etnografie, Bibliografie (carte veche 
şi contemporană), Istorie Medie, la care s-a 
adăugat în ultimul pătrar al secolului XX 
Muzeul breslelor din Tg.Secuiesc, Muzeul în 
aer liber de la Cernat, Casa memorială Kărăsi 
Csoma Sandor din Chiuruş, Casa memorială 
Benedek Elek din Băţani, Casa memorială 
Mikes Kelemen din Zagon, Galeria de Artă din 
Sf. Gheorghe, Muzeul Spiritualităţii Româneşti 
de Ia Catedrala ortodoxă, Muzeul Carpaţilor 
Răsăriteni. 

Sunt deasemenea mulţi iubitori de obiecte 
felurite care au constituit valoroase colecţii 
personale, prezentate publicului ocazional. 

Înfiinţarea Centrului de Îndrumare a 
Creaţiei Populare a impulsionat preluarea şi 
continuarea meşteşugurilor artistice - lemn, 
textile, os, piese de mobilier pictat şi ceramică. 

Multe dintre aceste produse vor îmbogăţi 
colecţiile muzeale, instituţii menite să păstreze 
şi să pună în valoare, pentru instruirea şi edu
carea publicului, colecţiile de obiecte de interes 
artistic, istoric, ştiinţific şi tehnic. 

În Transilvania, aproape patru secole, 
meşteşugurile au fost supuse rigorilor 
Statutului organizaţiilor de Breaslă, discrimi
natoriu pentru etniile din afara aşa numitei 
"Unio Trium Nationum ". Românii erau excluşi 
de la posibilitatea de a învăţa şi practica o 
meserie, impunând stagiu de ucenic, calfă, apoi 
meşter, calitate ce se obţinea doar prin 
�ustinerca unor prohe. Tolerată a fost meseria 
uc ciorecar (croitor de cio;ueci) �i opinear. Iu 
primele decenii  ale secolului XX, în satele cu 

populaţie român ă trăiau croi tori care au 
inviitat meseria pcsle Carpati, şi pc l;ingii 
c ioareci confcctionau. la comandă, din matcri
alul  die n l u l ui, şi alte piese de îmbrăcăminte. 

Amlrocul, laibărica, vizica, zăbunul erau 
confectionate în atcl i e re �;'iscşt i din jurul 
Hra�ovului. l atiî deci că sistemul a impiedicat 
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afirmarea meşteşugarilor români în domeniul 
producţiei de bunuri materiale, ca de altfel şi în 
alte domenii. În astfel de condiţii, unii români 
au adoptat meseria de cioban, meserie cu ade
vărat, pentru că începea de Ia vârstă tânără; 
mânător, apoi strungar, ajutor de baei şi numai 
după o lungă experienţă practică putea deveni 
conducător al grupului. Cu adevărat meserie şi 
încă una foarte grea, înfruntând arşiţa, ploaia, 
gerul, depărtarea de cei dragi, prezent la dato
rie 24 din 24 de ore. 

Înzestrat cu puţină ştiinţă de carte în trecut, 
ciobanul avea capacitatea de a putea deosebi 
fiecare oaie din cârd; era veterinar, meteo
rolog, cunoştea harta Cerului, adeseori era 
cunoscut cu înzestrări oculte, ştia să ferece 
gura Iupului care le pricinuia pagube, ştia să 
alunge vrăj itura care lua mana laptelui, 
cunoştea calendarul naturii, ştia să respecte 
datinile creştine, cunoscută fiind dezamă
girea ţiganului ajuns vinerea la stână, tratat 
cu mâncare de post. 

Ospitalitatea ciobanului este cuprinsă şi în 
colindele de Crăciun: "Dumnezeu şi Sânt Ioan, 
coborât-au pe pământ, sălaş au primit şi mânca
rea Le-au dat doi ciobănei, cu o turmă de miei . . . . " 
(text vechi din Vâlcele), "Trei păstori . . .  ", "În 
coliba păstorească vrut-a Domnul să se nască fiul 
său cel sfânt, nouă pe pământ . . . . ", ş.a., Balada 
Mioriţa, devenită epopee populară, reprezintă 
doar câteva momente intrate în literatura 
română. Practicarea îndelungată a deplasărilor 
cu turmele pc o largă arie, străbătând lanţul 
munţilor (transhumanta) a constituit o benefică 
legătură cu fraţii din Principate. 

Inspirat este şi fragmentul din cântec "Nu 
uita că eşti român,/ Că dacă taică-tău-i cioban,/ 
Bunicul tău a fost Traitm/ şi Decebal ţi-a fost şi el 
stl"ăbu.n " . . .  În apropierea Castrclor Romane şi 
suh umbra cdăţii Dacice, acest fragment nu ar 

pulc11 lipsi de la poarta muzeului. Pentru ce a 
însemnat ciohanul în perpetuarea tradiţiilor 
străbune ar fi lrchuit demult riu icatii pe un pisc 
înalt, cioplită în stâncă, cfigia (ori statuia) 

vajnicului si legendarulu i cioban. 
Omenia ciohanului primitor dc oaspeţi a 

fost prezentă şi grea, de la jumătatea secolului 
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XX luptătorii fie împotriva fascismului, fie 
împotriva comunismului au aflat adăpost şi un 
bulz de mămăligă. 

Initiativa câtorva oameni de suflet întâm
pină opoziţia neîntemeiată, ci doar un orgoliu 
pueril şi ignorant. 

Oierii români (ciobani, păcurari, păstori) au 
practicat o meserie la care nici secuii, nici saşii 
nu au purces. Pentru completarea produselor 
alimentare - lactate, carne - şi lâna folosită la 
piese de îmbrăcăminte, mulţi gospodari fără 
deosebire etnică creşteau pe lângă alte animale 
de casă şi câteva oi, care adunate constituiau o 
stână undeva în apropiere de aşezare, date în 
grija unui baei cu obligatii stabilite prin con
tract. În unele locuri, ciobanii aveau rol de păs
tori ai turmei - laptele muls era luat acasă cu 
rândul şi prelucrat de către gospodar. Păcurarii 
români dovediti pricepuţi păstori, dar mai ales 
meşteri în a pregăti produsele de stână, au fost 
atraşi de către curţile senioriale, punându-le la 
dispoziţie păşuni montane pentru vărat şi 
locuri de iernat în Lunea Dunării sau a 
Siretului, în bună înţelegere cu voievozii 
Munteni şi Moldoveni, deloc dezinteresaţi, 
plata în natură - oi - completând haraciul către 
Poarta Otomană. 

Documente de arhivă dovedesc existenţa a 
numeroase acte încheiate între familii neme
şeşti ori staroste de oraş privind condiţiile de 
trecere a vamei şi locul de iernat. În anul 1652, 
la 4 mai, domnitorul Vasile Lupu dă drept de 
păşunat locuitorilor din Tg. Secuiesc. Hrisovul 
a fost întărit de către Duca Vodă la 16 iulie 
1671. La 1710, Nicolae Mavrocordat dă scutire 
de toate dările oamenilor nobilului Ştefan 
Daniel din Vârghiş. După registrele vameşilor 
din Sibiu, Braşov, Oituz şi Ghimeş din anul 
1735, se aflau la iernat în Moldova şi Ţara 
Românească cea. 255.247 oi şi 474 cai. 
Fenomenul văratului la munte şi a iematului la 
câmpie, două drumuri pe an, a devenit cunos
cut sub denumirea de transhuman�ă - traseul, 
drumul oilor. Curţile nobiliare începând să fie 
mai puţin interesate, au găsit prilejul ca să 

închirieze păşunile montanc oicrilor români 
care au continuat sistemul pe cont propriu. 

D upă destrămarea economici autarhice 
feudale, obligatiile păstorilor au fost preluate 

de către stat şi administraţia locală. 

Oicrii au cunoscut me�Lq;ugurilc la care 
aveau acces doar meşterii cuprinsi în brc:;le: 
măcelari, postăvari, torcălori, blănari, cismari, 
dogari, piuari, corrt�tcia.nţi, eroitori sum:ln:ui, 
negustori, producători de nutret, suficiente 
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motive pentru a constata că oieritul aducea 
profit fără deosebire de etnie. 

Bazinul Oltului şi al Râului Negru, cu aflu
enti repezi, au favorizat dezvoltarea instalaţi
ilor tehnice: mori de apă ţărăneşti, piua de 
postav, prese de ulei, instalaţii de decorticat 
mălai (păsat), joagăre de fasonat scânduri 
(gatere ), vâltori pentru ţesăturile din lână. 

În bazinul Treiscaune au fost practicate 
numeroase meşteşuguri, existând chiar sate 
specializate, unde majoritatea gospodarilor 
erau antrenaţi în aceeaşi activitate - dogarii 
de la Harale, pălărierii (din talaj) de la 
Chiuruş, obiecte lucrate la strung la Turia, 
şindrilari la Ghelinţa, vase ceramice, meşteri 
pietrari, feronieri. 

Schimbul de produse a avut loc în ambele 
sensuri, români-maghiari sau alte etnii, cu 
bunuri comune contribuind la dezvoltarea 
economiei locale cât şi la îmbogăţirea orizontu
lui spiritual. 

Meşteşugurile, ocupaţiile, au fost însoţite 
de felurite practici magice menite să înde
părteze forţele malefice, de o bogată mitologie, 
deopotrivă la etnicii români sau Ia alte etnii. 
Epopeea Mioriţei se regăseşte în numeroase 
variante - nu în traducere - care au circulat şi în 
folclorul maghiar. Cercetările evidenţiază că 
împrumutul este de dată veche, ( dr. La jos 
Balazs, Anuarul M. N. S., 1966, p. 391 -394). 
Preconizatul muzeu din Valea Zânelor trebuie 
să depăşească izolarea etnică şi să contribuie la 
punerea în valoare a moştenirii comune făurită 
în decursul secolelor pe aceste meleaguri. 

Meşteşuguri practicate În decursul vremii 
pe meleaguri covăsnene 

1. Meşteşuguri specializate În prelucrarea 
produselor alimentare: 

- morărit: râşnite manuale, mori de apă, 
instala ţ ii aqiunate de forţa animală; 

- prese pentru ulei comestibil: cu lurub sau 
cu berbeci; 

- instalaţii pentru decorticat meiul; 
- distilcrii pentru alcool - povarne; 
- instalatii păstoreşti pentru presat caş, 

urdă, lapte acru. 
I I. Meşteşuguri specializate in prelucrarea 

lemnului: 
- trasca, joagăr manual pentru dcbital  scân

uuri; 
- gater pt!nlru uebilat cherestea. actionat de 

forţa apei.; 
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Meşteşuguri si tehnică ţărănească pe "!e/eaguri covăsnene 

- strung pentru lemn, acţionat de picior sau 
de roata hidraulică; 

- dulgheri, constructori de case; 
- tâmplari (măsari), producători de mobilier 

ţărănesc şi mobilier pictat; 
- ro tari, caretaşi (căruţe, trăsuri); 
- şindrilari (sita de învelit acoperişul 

caselor); 
- dogari - butnari, vesca pentru site; 
- crucieri, cioplitori de stele funerare; 
- pălării de talaj; 
- lingurari, covătari, împletituri de nuiele; 
- instrumente muzicale - ţitere, viori, 

fluiere. 
III. Meşteşuguri specializate în prelucrarea 

pietrei: 
- pietre funerare, stâlpi de poartă, ghizduri 

de fântână, râşniţe manuale, 
- pietre de ascuţit coasa, etc. 
rv. Meşteşuguri specializate în prelucrarea 

lutului: 
- olărit, ceramică uzuală; 
- cahle pentru teracotă; 
- ţigle, cărămidă. 

V. Meşteşuguri specializate în prelucrarea 
şi finisarea ţesăturilor de lână: 

- pive de îngroşat pănura; 
- vâltori pentru sumane; 
- darace. 
VI. Meşteşuguri specializate în prelucrarea 

piei lor: 
- tăbăcărit; 
- curelari, şelari, hamuri, chimire; 
- cizmari, opincari. 
VII. Meşteşuguri specializate în fierărit: 
- potcovari; 
- întreţinerea uneltelor agricole; 
- obiecte mărunte de uz gospodăresc. 
VIII. Alte meşteşuguri: 
- turtă dulce, turtă pentru ocazii de sărbătoare; 
- boştinari, fabricarea lumânărilor din ceară 

de albine; 
- prelucrarea trestiei - spete de ţesut, trestie 

de stucături. 
IX. Meşteşuguri artistice: 
- mobilier pictat, piese de mobilier sculptat, 

în tarşi; 
- ţesături, cusături, arta naivă, os sculptat. 

Abstract 
Trades and Rural Technique in Covasna 

Plcading for founding a museum in Valea Zânclor (the Fairies' Vallcy) the article shows that a museum bascd on occu
pations and shcpherds traditions would come to fiii the emptiness for the museums in Covasna County. 

The articlc surveys thc trades that werc uscd in this area: trades specialised in processing food products, wood, clay, wool 
products, iron as well as artistic ones. 

Nicolae Moldovan 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Sociologie, pag. 279-294 

Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita 

Introducere. Metodologia cercetării 

Despre zona Covasna-Harghita s-au scris şi 
s-au spus multe în ultimii ani, în mass-media 
făcându-se aprecieri inclusiv asupra fenome
nelor demografice şi ale convieţuirii inter
etnice. De aceea, cercetarea obiectivă a unor 
dimensiuni ale acestor fenomene este mai mult 
decât necesară, acestui imperativ încercând 
să-i răspundă şi prezenta lucrare. 

Lucrarea Structuri etnice şi confesionale în 
judeţele Covasna şi Harghita îşi propune să 
abordeze dintr-o perspectivă interdisciplinară 
(demografică, sociologică şi a istoriei - locale 
şi regionale) următoarele probleme: reconsti
tuirea evoluţiei unor fenomene demografice pe 
o durată de 150 de ani (1850-1992 şi câteva 
date preliminare ale recensământului 2002); 
consecinţele unor evenimente politice (în 
primul rând ale schimbărilor organizării teri
toriale) asupra dinamicii populaţiei şi compor
tamentului demografic din estul Transilvaniei; 
evidenţierea unor linii de demarcaţie, a conti
nuităţii şi a rupturilor care s-au produs în 
perioada analizată; caracteristici ale reţelei de 
localităţi urbane şi rurale; aspectele specifice 
ale relaţiei etnie-confesiune în sud-estul 
Transilvaniei; mutaţiile intervenite în structura 
etnică şi confesională a populaţiei judeţelor 
Covasna şi Harghita în perioada 1850-2002; 
consideraţii referitoare la unele procese şi 
structuri demografice în cele două judeţe; 
evoluţiile recente ale mişcării naturale, direcţii 
şi consecinţe ale mişcării migratorii, amploarea 
şi dinamica procesului de asimilare a românilor 
din zonă; prezentarea principalelor comunităţi 
etnice din arcul intracarpatic şi, în acest cadru, 
a unui studiu de caz privind comunităţile 
româneşti din Covasna şi Harghita; surprin
derea unor dimensiuni ale convieţuirii inter
etnice şi implicaţiile demografice ce decurg din 
raportul inversat dintre majoritate şi minori
tate existent în judeţele sus-numite. 

Iniţial. cercetarea a fost întreprinsă doar în 
jud�ţul  Covasna. Ulterior, ca a fost extinsă şi 
în jude l ul vecin, Hnrgh i l n ,  judeţ cu o configu
ra t i� t: l n kă :;i l:on fl:sională comparabilă. S-a 
urmări t evol uţ ia difere.nţiată a structurii elnice 
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şi confesionale a populaţiei pe categorii de 
localităţi: urbane şi rurale, monoetnice şi etnic 
mixte. Analiza dintr-un judeţ a fost focalizată 
la nivelul localităţilor, văzute atât ca unităţi 
administrative, cât şi ca nişte comunităţi umane 
şi ca medii de desfăşurare a vieţii sociale. 

După modelul folosit de profesorul Traian 
Rotariu în studiul privind evoluţia populaţiei 
Munţilor Apuseni, am căutat să surprindem 
situaţia demografică a zonei, în dinamica ei, pe 
o perioadă de un secol şi jumătate, utilizând în 
principal, ca sursă de informaţie, recen
sămintele efectuate pe acest teritoriu. Am for
mat o bază de date, pregătită de lucrări sinte
tice şi studii mai vechi şi mai noi, inclusiv docu
mente eclesiastice ortodoxe, urmărind o bună 
cunoaştere a problematicii specifice zonei şi o 
înţelegere a fenomenelor demografice în 
dinamica lor. Pentru elaborarea capitolelor de 
demografic istorică, de un real folos ne-au fost 
lucrările de specialitate elaborate de Traian 
Rotariu şi colaboratorii săi (Cornelia Mureşan, 
Elemer Mezei, Maria Semeniuc), Vladimir 
Trebici, Vasile Gheţău, Dumitru Sandu, Radu 
Halus, Ioan şi Sorina Bolovan, Varga E. Arpad, 
Gheorghe Siseştean, Valer Vereş, Elvira 
Racolţa şi colegii săi de la Direcţiile Judeţene 
de Statistică ale Judeţelor Covasna şi Harghita. 

Analiza schimbărilor demografice, în 
primul rând a celor privind structura etnică şi 
confesională, din localităţile judeţelor Covasna 
şi Harghita, în perioada 1850-1992, a fost 
înlesnită şi de punerea în circulaţie în limba 
română a datelor recensămintelor efectuate pe 
teritoriul Transilvaniei, începând cu anul 1850, 
prin grija cercetătorilor Catedrei şi Labora
torului de Sociologie a Universităţii "Babeş
Bolyai" Cluj-Napoca, şi a lucrărilor în limba 
maghiară a cercetătorului Varga E. Arpad. 
Studiul evoluţiei structurii etnice şi confesio
nale a localităţilor judeţelor Covasna şi 
Harghita a putut fi finalizat datorită faptului 
că, în lucrările respective, informaţiile demo
grafico-statistice cohoară până la nivel de loca
litate, iar sistemul de local i tăţi este transpus în 
forma act uală de organizare a teritoriului. 

În lucrare au fost valurifil:al�.: l:unduziik 
u nor cercetări sociologice efectuate în zona 
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Covasna- ş; Harghita de Vasile Dâncu, Marius 
Lazăr, Horvath Istvan, Irina Culic, Maria 
Cobianu-Băcanu, Lily Rain, Ştefan Bruno, 
Alina Mungiu-Pippidi, Ancuta Plăieşu, Claudia 
Buruiană, Olah Sandor, George Roncea, pre
cum şi cele realizate pentru redactarea unor 
lucrări de licenţă, masterat şi doctorat, semnate 
de Codrina Sandru, Violeta Pătrunjel, Daniela 
Dumbravă, Claudiu Bădescu, Alin Câmpeanu, 
Teodora Roşea, Delia Ferchiu, Sebastian 
Pârvu, Ciprian Staicu ş.a. Concluziile 
cercetărilor sociologice au fost întregite cu sin
teze ale discursului comunitar (politic, al soci
etăţii civile şi al mass-media). 

Capitolele de istorie locală oferă ceea ce noi 
numim cadru istoric, conform teoriei şi 
metodologiei monografiilor sociale pe cadre şi 
manifestări, elaborată şi experimentată de 
Scoala Sociologică de la Bucureşti a lui Dimitrie 
Gusti. Pentru comunităţile româneşti au fost 
elaborate sinteze monografice, biografii etno
culturale şi ştiinţifice. Bibliografia parcursă 
cuprinde lucrări semnate de LI. Russu, Carnii 
Mureşan, Nicolae Edroiu, Mircea Păcurariu, 
Nicolae Bocşan, Ioan Aurel Pop, Toader 
Nicoară, Ioan Ranca, Ioana Cristache-Panait, 
Imre Istvan, Ana Grama, Pal Edith, Mircea 
Sfârlea, Pal Antal, Liviu Boar ş.a. 

Prezentarea principalelor momente de isto
rie locală a avut în vedere faptul că înţelegerea 
fenomenelor prezente nu este, de regulă, 
satisfăcătoare, fără a cunoaşte evoluţia ori 
geneza lor, deci trecutul. Numărul relativ redus 
al lucrărilor editate despre istoria românilor 
din sud-estul Transilvaniei ne-a determinat să 
recurgem la constituirea unui fond de manu
scrise (format din cronici parohiale, lucrări 
memorialistice ş.a.) şi la analiza unui mare 
număr de documente arhivistice inedite. Ne
am raportat la document nu numai ca oglindă a 
realităţii, ci şi ca parte a relaţiilor sociale, încer
când să descifrăm: cine 1-a produs, cu ce scop, 
cui se adresează. 

Pentru surprinderea unor dimensiuni ale 
convieţuirii interetnice, am întreprins analiza 
presei locale de limbă română şi maghiară, 
monitorizând discursul şi comportamentul 
public al principalilor lideri politici, de opinie şi 
ai societăţii civile , în perioada de dupii 1990, 

îndeoseb i în anii 2011 1 -2002. 

Cercetarea unor comunităţi bine circum

scrise presupune abordarea pal icrul ui simholic, 
deci metoda comprehensiv calitativă.  Am 
rccu1 s iudusiv la u tilizan::a stil ul ui şi abordării 
em ice recunoscute în antropologia cuhuralf• ,  

280 

adică redarea realităţii sociale prin prisma şi 
limbajul subiecţilor cercetati. Am dorit să 
îmbinăm abordarea cantitativă (bazată pe cifre 
şi metode statistice) cu cea calitativă ( axată pe 
metode discursive şi analiza comprehensivă). 
Studiului intensiv al comunităţilor socio-cultu
rale de scală mică şi mijlocie îi este proprie 
observaţia participativă de lungă durată, asoci
ată cu interviuri, analiza de documente şi mate
riale simbolice. Observaţia participativă a fost 
dublată, de asemenea, cu analiza discursurilor 
şi convorbirilor, cu biografia, studiul de caz, 
analiza retoricilor cotidiene, fragmente de isto
rie orală, convorbiri informate s.a. 

Ca urmare a faptului că lucrarea este fun
damentată şi construită pe un cadru interdisci
plinar, în abordarea şi tratarea temelor s-au 
profilat discursuri diferenţiate. Astfel, fiecare 
capitol în parte este caracterizat de utilizarea 
unei terminologii specifice materialului supus 
analizei, fie ea sociologică, demografică şi/sau 
istorică şi, bineînţeles, păstrându-se o perma
nentă interconexiune discursivă între domeni
ile respective. 

Demersul nostru cognitiv a pornit de la 
următoarele ipoteze: indiferent de schimbările 
la nivel "macro", în comunităţile care sunt ca
racterizate de un "minim demografic" se pot 
elabora şi promova politici, formale sau infor
mate, de organizare a vietii sociale, reuşindu
se conservarea şi prezervarea identităţii; din 
punct de vedere structural, etnia şi confesiunea 
comunităţilor rurale monoetnice, comportă în 
timp o schimbare semnificativ mai lentă decât 
cea a comunităţilor urbane; în localităţile etnic 
mixte, creşterile populaţionale au avut cauze 
diferite: în cazul populaţiei româneşti se poate 
afirma că determinant este sporul natural mai 
mare, iar în cazul populaţiei maghiare determi
nantă este asimilarea populaţiei de alte etnii 
(români, armeni, evrei, ţigani); creşterea popu
laţiei româneşti din judeţele Covasna şi 
Harghita a avut drept principal factor sporul 
natural - superior mediei pe judeţ- înregistrat 
în comunităţile monoetnice româneşti din 
zonele locuite preponderent de români şi 
sporul migratoriu înregistrat în principalele 
oraşe, în perioada 1 90R-1 989; segmentul de 
populaţie a celor două judeţe (Covasna şi 
Harghita) rezu ltat  din sporu l m igratoriu 
provi ne, cu pn.:cătkrc, din judetele limitrofe, 
contrar ideii, mult vehicula te,  c:onform căreia 
aces t a  este compus, în marca lu i majoritate, 

uin loc u i tori ai zonelor d e peste Carpati ,  
respectiv din Moldova, Munten ia, Dobrogea 1?i 
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Oltenia; procesul de deznaţionalizare şi asimi
lare a românilor, ale cărui dimensiuni pot fi 
cuantificate, are o structură radială de mani
festare: în centrul "secuimii" se situează o gru
pare de localităţi cu populaţie preponderent 
maghiară, care formeză nucleul intens al pro
cesului, iar pe măsură ce se înaintează spre 
zonele de margine, locuite preponderent de 
români, intensitatea procesului se reduce; 
localităţile care au înregistrat în ultimii ani 
creşteri demografice semnificative au în com
ponenta lor importante comunităţi de tigani 
(rromi); funcţionalitatea climatului de con
vieţuire interetnică din judetele Covasna şi 
Harghita îşi pune amprenta, în mod evident, 
pe structura etno-confesională a reţelei de 
localităţi din cele două judeţe; în localităţile 
etnic mixte, în care proporţiile dintre cele două 
etnii sunt mai aproape de paritate, structurile 
concurenţiale şi interferenţele etno-culturale 
sunt mult mai prezente; inversarea raportului 
majoritate-minoritate în Covasna şi Harghita 
imprimă o serie de efecte perverse, inclusiv 
asupra proceselor şi fenomenelor demografice 
din zonă. 

În abordarea raportului dintre etnic şi con
fesional din dezbaterile româneşti interbelice 
şi contemporane, alături de trecerea în revistă 
a vastei literaturi pe care o presupune tema şi 
nevoia noastră de a o circumscrie Ia dimensi
uni reduse, am optat pentru varianta de a ne 
restrânge la mai puţini autori şi a-i reda mai 
detaliat, pentru că în acest fel tema se încheagă 
mai bine şi devine mai accesibilă chiar pentru 
cititorul mai puţin iniţiat în domeniu. 

Am plecat de la ipoteza că hiatusul, sau rup
tura care s-a produs Ia nivel oficial, societal, 
între etnic şi confesional, din perioada totali
tară, a creat un vid de cunoaştere, multe din 
lucrările cu acest dublu caracter etno-religios 
nefiind accesibile, mai bine zis fiind interzise. 
De aceea, am considerat mai utilă tratarea 
numai a câtorva autori interbelici şi contempo
rani (Constantin Rădulescu-Motru, Dumitru 
Stăniloae, Nichifor Crainic, Nicolae Paulescu, 
Lucian Blaga, Vasile Băncila, Ilie Bădescu), ei 
constituind pentru noi cercetare exploratorie 
sau ceea ce sociologic n:.�mim "studii de caz" şi, 
nicidecum o tratare completă şi complexă a 
etnicului şi confesionalului. 

La fel am procedat şi în cazul abordării 
sociologice a conceptelor de "etnie", "etnici
tate ", "identitate etnică ", "minoritate etnică ", 
"confesiune ", �i a celor apropiate, de "naţiune", 
"nationalitate ", "minoritate naţională ", "religie ", 
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"cult", prezentând definiţiile iniţiale, evoluţiile 
în timp ale acestora şi accepţiunile actuale din 
literatura străină (Vacher de Lapouge, Max 
Weber, Thompsons, R., Hutchinsons, J., Smith, 
A. D., Barth F., Jenkins, R., Tajfel, H., 
Anderson, B., Gellner, E.,  Hroch, M., Waters, 
M. ş.a.) ca şi din literatura română (Achim 
Mihu, Cătălin Zamfir, Elena Zamfir, Horvâth 
Istvân, Maria Cobianu-Băcanu, · Gheorghe 
Siseştean, Gârlan Mictat ş.a.). 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole şi 
concluzii principale: 

Capitolul "Etnie şi confesiune în sud-estul 
Transilvaniei" începe cu prezentarea cadrului 
geografic şi istoric. Judeţele Covasna şi 
Harghita, situate pe cursul superior al Oltului, 
în zona interioară a Carpaţilor de curbură, au o 
poziţie centrală în cadrul ţării. Această poziţie 
geografică a făcut ca Sud-Estul Transilvar.iei să 
constituie întotdeauna o zonă de întrepătrun
deri şi confluenţe culturale şi demografice. Din 
cele mai vechi timpuri până în prezent, viaţa 
comunităţilor umane din acest teritoriu a fost şi 
rămâne marcată de strânse legături între cele 
trei provincii româneşti, iar într-o viziune mai 
largă, între Bazinul Carpatic, arealul balcano
dunărean şi spaţiul nord-pontic. 

Împreună cu o parte din judeţul Mureş, 
judeţele Harghita şi Covasna formează o zonă 
relativ compactă locuită de maghiari (fostele 
scaune secuieşti), reprezentând o "insulă 
maghiară" înconjurată de judeţe cu populaţie 
românească. Harghita şi Covasna sunt sin
gurele judeţe din România în care, potrivit 
rezultatelor recensământului din anul 1992, 
locuitorii de naţionalitate maghiară formează 
majoritatea populatiei: Harghita - 84,76% şi 
Covasna - 75,21%. În înţelegerea modului de 
formare şi evoluţie a acestei concentrări, tre
buie avute în vedere condiţiile geografice şi cli
materice ale teritoriului celor două judeţe, pre
cum şi condiţiile specifice din zonă, după 
stabilirea secuilor în faţa pasurilor carpatice 
(sec XII 1 XIII). 

Subcapitolul "Istorie şi demografic" cuprinde 
consideraţii privind situaţia etno-demografică 
din cele două judeţe după Revoluţia de la 1848, 
aspecte ale politicii demografice în timpul 
dualismului (1867-1918), evoluţii demografice 
în perioada 1919-1940 (cu prezentarea proiec
tului de "reromânizare " a etnicilor români 
maghiarizaţi), pierderile etnice românc�Li (de 
fapt. epurarea etnică a româ nilor) din perioa
da 1 940- 1 944, secvente din timpul experimcn-
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tului socialist reprezentat de Regiunea 
Autonomă Maghiară (1952-1968), consecinţe 
demografice ale industrializării socialiste 
( 1969-1989), realităţi politice şi etno-confe
sionale după decembrie 1989. 

În această perioadă de 150 de ani, în afară 
de momentul 1867, au avut loc trei schimbări 
teritoriale ( 1918, 1940, 1944), înregistrându-se 
intervale favorabile afirmării identitare şi 
demografice româneşti (1849-1867, 1918-1940, 
1968-1989) şi intervale favorabile populaţiei 
maghiare ( 1867-1918, 1940-1944, 1952-1968). 
Din perspectiva comunităţilor româneşti din 
zona de referinţă, această evoluţie ciclică 
(fiecare perioadă fastă pentru români fiind 
urmată de o perioadă de maximă intoleranţă), 
s-a înscris în procesul de secuizare şi 
maghiarizare a românilor produs de-a lungul 
ultimelor secole. Din cele 10 valuri de asimilare 
imediată şi de al ungare a românilor din ceea ce 
istoric s-a denumit "Secuime", puse în evidenţă 
de Nicolae Edroiu, cinci sunt înregistrate între 
1850-1992, fiind documentate de recen
sămintele moderne, fie că ele au fost efectuate 
sub administraţie austriacă, ungurească sau 
românească. 

Timp de peste 100 de ani (1850-1956), pon
derea populaţiei româneşti în totalul populaţiei 
celor două judeţe a rămas aproape aceeaşi sau 
a crescut nesemnificativ( de la 14, 1% Ia 18,2% 
în Covasna şi de la 8,5% la 9,4% în Harghita). 
Pierderile etnice românesti din toamna anului 
1941 sunt puse în evidenţă şi de faptul că pon
derea populaţiei româneşti, în totalul popu
laţiei din cele două judeţe, în 1941 a fost mai 
mică decât cea înregistrată în 1850 (12,9%, faţă 
de 14,1 %, în judeţul Covasna, şi 6,2% faţă de 
8,2% în judeţul Harghita). Pierderile etnice 
româneşti din perioada ce a urmat Dictatului 
de la Viena au fost cu greu recuperate. 
Ponderea cea mai mare a românilor din anul 
1930 în totalul populaţiei a fost atinsă în 
judeţul Covasna după 47 de ani (19,9 % în 1930 
şi 1 9,6 % în 1977) şi în judeţul Harghita după 
36 de ani (10,0% în 1930 şi 10,8% în 1966). Aşa 
zisa "românizare a ţinuturilor secuieşti" (de fapt 
o uşoară sporire a populaţiei româneşti, ca 
urmare a sporului natural mai ridicat înregis
trat în localităţile monoetnice româneşti dar si 
a sporului natural migratoriu înregistrat în 
principal în oraşele din zonă - de la 1 9,3% Ia 
25,4%, în judeţul Covasna şi de la 1 1 , 1 %  la 14,0 

%, în judetul Harghita) a avut loc după reorga
nizarea administrativ-teritorială din anul 1 9tiH, 
când au luat fi inţă j uue ţe le Covasna şi 

Harghita. 
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Capitolul "Procese şi structuri demografice în 
judeţele Covasna şi Harghita " începe cu 
prezentarea unor consideraţii privind evolutia 
structurii etnice şi confesionale a populaţiei 
celor două judeţe şi prezintă principalele 
caracteristici ale reţelei de localităţi, reperele 
istorice şi contemporane ale mişcării migratorii 
şi ale celei naturale a populaţiei, şi se încheie 
cu redarea principalelor date preliminare ale 
recensământului populaţiei din martie 2002. 

Între anii 1850-1992, populaţia judeţului 
Covasna s-a dublat, crescând de la 1 14.000 la 
223.000. Componenta românească a populaţiei 
a cunoscut o dinamică mai accentuată decât 
cea maghiară, respectiv de 3,38 ori faţă de 1,85 
ori. Creşterea cea mai importantă a populaţiei 
s-a înregistrat în mediul urban (6,14 ori faţă de 
1,7 ori în mediul rural). Pe etnii, în oraşe, 
populaţia românească a crescut de 1 1 ,4 ori faţă 
de 5 ,46 ori cea maghiară. Si în mediul rural, 
românii au crescut în perioada la care ne refe
rim de 1,78 ori faţă de maghiari, a căror 
creştere a fost de doar 1,09 ori. 

În judeţul Harghita, în aceeaşi perioadă, 
s-au înregistrat valori foarte apropiate, atât în 
ceea ce priveşte populaţia totală (în urban şi 
rural), cât şi cele două etnii principale. Între 
1850-1992, populaţia judeţului Harghita s-a 
dublat, crescând de la 163 . 184 la 348.335 
locuitori. Urmărind modificarea ponderii 
populaţiei româneşti şi maghiare a celor două 
judeţe, se observă că, în timp ce în judeţul 
Harghita populaţia de etnie română din me
diul rural a rămas aproximativ la aceeaşi pon
dere, în judeţul Covasna aceasta a crescut de la 
14,2 % la 21 ,6 %. 

Pentru a putea surprinde corelaţia dintre 
evoluţia populaţiei totale a localităţilor judeţu
lui Covasna şi structura etnică a acestora în 
perioada 1850-1992, am împărţit localităţile 
judeţului în trei categorii: localităţi monoetnice 
cu populaţie de etnie română, localităţi cu 
populaţie etnic mixtă şi localităţi monoetnice 
cu populaţie de etnie maghiară. S-a avut în 
vedere structura etnică a localităţilor judeţului 
la recensământul din ianuarie 1992. 

Datele prezentate pun în evidenţă o 
evoluţie demografică diferenţiată pe cele trei 
categorii de localităţi. Localitiiţile monoclnice 
cu populaţie de etnic română au cunoscut, în 
perioada de referinţă, o crc1ilere de aproape 5 
ori (fără oraşul Întorsura Buzăului, de doar 4 
uri). Populaţia din cele 9 localităţi etnic mixte a 
crescut de 3,8 ori, iar fără cele două oraşe, Sf. 
Gheorghe si Covasna, ue 3 ori. Grupul cel mai 

numeros, al local ităţilor monoctnicc cu popu-
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laţie de etnie maghiară a crescut doar de 1 ,3 
ori, iar fără oraşele Tg. Secuiesc şi Baraolt, 
creşterea este aproape nesemnificativă (de 1 ,04 
ori). Pentru comune, lucrurile stau astfel: pon
derea românilor a crescut în 10 localităţi, a 
rămas constantă în 10 şi a scăzut în 13;  pon
derea maghiarilor a crescut în 15,  a rămas 
aceeaşi în 9 şi a scăzut în alte 9. 

Ca urmare a unor procese demografice 
complexe şi interdependente legate de 
mişcarea naturală şi geografică a populaţiei, 
asistăm, pc de o parte, la creşterea populaţiei 
româneşti, îndeosebi în mediul urban şi în 
localităţile monoctnice româneşti, iar pe de 
altă parte, la scăderea sa substanţială în multe 
localităţi ale judeţului Covasna. 

În perioada 1850-1992, în 32 de localităţi 
rurale din judeţul Covasna, elementul româ
nesc a pierdut teren în aceeaşi perioadă, în 1 1  
localităţi numărul românilor s-a redus sub
stanţial, iar în alte 21 ,  românii, practic, au dis
părut. Asimilarea s-a realizat, în principal, în 
localităţile etnic mixte, în care ponderea 
românilor era sub 10% din totalul populaţiei. 
De remarcat, totuşi, că în 22 de localităţi în 
care românii au fost asimilaţi, procentul lor în 
totalul populaţiei, în 1850, era de peste 10%. 
Dacă urmărim dispersia teritorială a loca
lităţilor monoctnicc româneşti şi a celor etnic 
mixte, în care românii nu au fost asimilaţi, 
putem constata că toate acestea se află la 
poalele munţilor de curbură, pe linia Breţcu
Zăbala- Covasna- Zagon- Valea Mare-Depre
siunea Întorsurii Buzăului- Mărcuş- Dobârlău
Băcel şi terminând cu zona Vâlcele-Araci
Hăghig - aflată în vecinătatea localităţilor 
româneşti din judeţul Braşov. Toate celelalte 
comunităţi rurale româneşti situate în interi
orul judeţului au fost asimilate. 

Populaţia de etnie maghiară din judeţul 
Covasna a crescut numeric între 1850-1992, de 
1 ,85 ori. Creşterea cea mai mare a avut loc în 
mediul urban (5,46 ori). Ponderea maghiarilor 
a crescut în 15 comune, respectiv cele în care 
ponderea românilor a scăzut. Din totalul de 23 
comune cu populaţie monoetnică maghiară, 
numai în 10 populaţia a crescut în 1992 faţă de 
1850. 

În judeţul Harghita, au cunoscut creşteri 
însemnate doar localităţile urbane, cele etnic 
mixte de 7,5 1 ori şi cele monoetnice maghiare 
de 6,06 ori. Specific judeţului Harghita este 
dlştigul etnic realizat în câteva localităţi cu 
pop u laţie m a jnrit;u  românească, d�: L'ăln: 
popu latia de etnie maghiară . În localitătilc 

etnic mixte din judeţul Harghita, doar în 4 
comune etnic mixte ponderea populaţiei 

. româneşti a crescut între 1850-1992. În perioa
da de referinţă, ponderea românilor a crescut 
în 4 localităţi, în 12  a rămas constantă şi în 33 a 
scăzut; ponderea maghiarilor a crescut în 32 
localităţi, a rămas aceeaşi în 9 şi a scăzut în 8 
localităţi. 
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Şi în cazul judeţului Harghita cele mai vul
nerabile la asimilare au fost comunităţile 
româneşti cu o pondere de sub 10 % din totalul 
populaţiei. Se observă, totuşi, diferenţa dintre 
numărul de localităţi în care practic românii au 
dispărut (36 sate) şi cele în care numărul aces
tora s-a redus substanţial ( 1 1  sate). În această 
perioadă, în judeţul Harghita au dispărut, prin 
pierderea identităţii etnice, peste 20 de comu
nităţi româneşti, cu peste 100 de persoane, 
inclusiv comunităţi mari. 

Pentru întreaga perioadă 1850-2002, şi în 
ceea ce priveşte evoluţiile demografice din 
judeţele Covasna şi Harghita se confirmă con
cluziile formulate de Ioan Bolovan şi Cornelia 
Mureşan, potrivit cărora mişcarea naturală din 
Transilvania, respectiv natalitatea, nu trebuie 
asociată neapărat cu majoritatea etnică a unui 
judeţ, ci mai degrabă cu un model demografic 
regional, care este rezultatul mediului geogra
fic, al situaţiei economico-sociale, culturale şi 
religioase. În acest cadru, în perioada analizată, 
deşi populaţia de etnie română a fost numeric 
minoritară, ea a făcut dovada unei natalităţi 
viguroase, care - împreună cu sporul migrato
riu din perioada 1968-1989 - i-a permis să-şi 
mărească ponderea în ansamblul populaţiei 
celor două judeţe şi să atenuezc pierderile sub
stanţiale înregistrate în urma proceselor de 
ma.!ihiarizare. 

In lucrare sunt prezentate pe larg caracte
risticile reţelei de localităţi rurale şi urbane din 
judeţele Covasna şi Harghita: tipologie, 
mărime, densitate, structuri funcţionale, 
evoluţii demografice, factori de risc şi funcţio
nalităţi, organizare spaţială în localităţile etnic
mixte, componenţa celor două judeţe din punc
tul de vedere al organizării administrative ş.a. 

Structura reţelei de localităţi urbane şi 
rurale din punctul de vedere al funcţionalităţii 
economice reflectă, în general, nivelul dezvol
tării social-economice a judeţului din ultimele 
decenii, orientată spre punerea în valoare a 
resurselor materiale şi umane din zonă. Din 
punctul de vedere al structurii etnice, cele 105 
salt! nou în fiinţate între anii 1 850- 1 992 sun t :  H7 
I I I IHHic.:l nice (14 romfineşti şi 53 maghiare:) !>i 
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numai 18 etnic-mixte. Pentru climatul de caP
vieţuire interetnică din zonă relevant este fap
tul că 83% din totalul satelor înfiinţate în cele 
două judeţe sunt monoetnice şi numai 17% 
etnic-mixte. 

Există sate care au dat dovadă de un 
dinamism accentuat, populaţia sporind în 25 de 
ani cu 10-15%. Din punct de vedere al struc
turii etnice a populaţiei din cele 12 localităţi 
care au înregistrat creşteri demografice, 6 sunt 
monoetnice româneşti; 4 monoetnice maghiare 
şi 1 2  etnice mixte. Majoritatea acestor localităţi 
au importante comunităţi de ţigani. În toate 
aceste localităţi, cartierele sau străzile locuite 
de români sunt situate Ia marginea dinspre 
pădure. În aceste spaţii, românii şi-au construit 
biserica ortodoxă, şcoala confesională şi casa 
culturală proprie. Această dispunere spaţială 
reflectă în plan simbolic marginalizarea socială 
a românilor, situaţie în care s-au aflat până Ia 
Unirea din 1 Decembrie 1918, în perioadele 
1940-1944 şi 1 952-1968, şi parţial după 1989. 

Structura confesională a celor două judeţe 
este în strânsă legătură cu structura etnică a 
populaţiei acestora. De regulă, românii aparţin 
confesiunilor ortodoxă şi greco-catolică, iar 
maghiarii confesiunilor romana-catolică, refor
mată, unitariană şi evanghelică (Iuterană). 
Recensămintele din 1992 şi 2002, consemnează 
creşterea numărului credincio-şilor neoprotes
tanţi, ce aparţin ambelor etnii. Există şi dife
renţieri privind ponderea diferită a acestor 
confesiuni în totalul populaţiei celor două 
judeţe. Până în 1848, majoritatea populaţiei 
româneşti din judeţul Covasna a fost ortodoxă 
(18,5% din totalul populaţiei judeţului, faţă de 
2,1 %  greco-catolici, Ia recensământul din 
1930), în timp ce în judeţul Harghita, greco
catolicii au fost mai numeroşi (7,4% din totalul 
populaţiei judeţului, faţă de 3,1 %  ortodocşi, Ia 
acelaşi recensământ din 1930). Până în 1930, 
reformatii au format majoritatea populaţiei 
judeţului Covasna ( 40,2%, iar romana-catolici 
doar 32,3%, Ia recensământul din 1930), iar 
romana-catolici, au format şi formează majori
tatea populaţiei judeţului Harghita (65,7%, în 
1992, iar reformatii doar 13,6%, Ia recen
sământul din 1992). 

Datele referitoare Ia distribuţia populaţiei 
judeţului Covasna, după religia declarată Ia 
recensămăntul din 2002, arată că 36,1% sunt de 
religie catolică, 33,4% reformatii , 22,4% orto
doxă, 4,4% un itarian ă, 1 .4% penticostală. Se 
remarcă cresterea semnificativă a acelora care 
s-au declarat aparţinătorii confesiunii penLi-
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costale ( +63, 1%) şi haptistă ( + 12, 1% ). A cres
cut şi numărul ateilor şi a celor fără religie 
( +90,4% ). Pe localităţi, populaţia de religie 
ortodoxă corespunde structurii populaţiei 
române, iar cea maghiară este proporţional 
împărţită între religiile romana-catolică, refor
mată şi unitariană. 

Numărul persoanelor din judeţul Harghita 
care s-au declarat la recensământ de religie 
ortodoxă este de 43.275, reprezentând 13,27% 
din totalul populaţiei. Din totalul populaţiei, 
2 12.734 persoane (65,25%) şi-au declarat 
apartenenţa la religia romana-catolică; 5 18  
persoane (0,16%) Ia  cea greco-catolică; 41 .264 
persoane (12,66%) Ia cea reformată; 23.219 
persoane (7,12%) Ia cea unitariană, în timp ce 
632 persoane s-au declarat fără religie şi atei, 
reprezentând numai 0,19% din total. 

Din analiza informaţiilor demografice 
oferite de recensămintele populaţiei pentru 
judeţele Covasna şi Harghita în perioada 1850-
1992, urmărind corelaţia dintre etnia şi confe
siunea românilor din localităţile celor două 
judeţe, se observă că, în timp ce în multe loca
lităţi numărul românilor cunoaşte mari fluctu
aţii (îndeosebi între recensămintele din 1910, 
1 930, 194 1), numărul credincioşilor ortodocşi şi 
greco-catolici (cu excepţia anului 1 941 )  nu 
înregistrează asemenea valori fluctuante. 

Examinând evoluţiile recente ale mişcării 
naturale a populaţiei, se observă că judeţul 
Covasna se caracterizează, în general, prin 
fenomene demografice de intensitate medie, 
dar cu valenţe pozitive; rata natalităţii a fost 
până în 1992 superioară mediei pe ţară, iar rata 
mortalităţii a continuat să fie mai scăzută decât 
la nivel naţional. Natalitatea are valori apropi
ate, atât în urban, cât şi în rural, pe când mor
talitatea este deosebit de scăzută în urban (78 
%o), dar de două ori mai intensă în rural. Cu 
câteva excepţii (raportul de dependenţă, rata 
de mortalitate infantilă, ponderea căsătoriţilor 
şi necăsătoriţilor), nivelul principalilor indica
tori demografici sunt foarte apropiaţi de cei 
înregistraţi la nivel naţional. Tendinţa de după 
1989 a fenomenelor demografice s-a înscris în 
tendinţa generală a ţării: reducerea cu peste o 
treime a numărului de naşteri (de Ia 17,8 %o Ia 
1 1 ,2%o) şi creşterea cu 1 8% a numiirului de 
decese (de la 10,4%o la 1 L5%u). S-a redus mai 
accentuat natalitatea în urban şi mai putin 
intens în rural, astfel că ruralul are în conti
nuare o fertil itate mai ridicată. 

În structura pe vârstc a j udeţului Harghita, 
se observă o caracteristică semnificativă, care 
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reflectă un proces de îmbătrânire demografică, 
determinată de creşterea numărului şi pro
porţiei persoanelor adulte şi vârstnice, îndeo
sebi a celor de 60 de ani şi peste această vârstă, 
concomitent cu scăderea numărului şi pro
porţiei populaţiei tinere, în vârstă de sub 15 
ani. Fenomenul de îmbătrânire demografică 
este mai pregnant la populaţia de sex feminin, 
unde proporţia persoanelor vârstnice de 60 ani 
şi peste (17,6%) este mai ridicată decât la 
populaţia masculină. Tendinţa de îmbătrânire 
demografică este mai rapidă în mediul rural 
decât în cel urban. Astfel, dacă proporţia 
populaţiei vârstnice de 60 ani şi peste, în totalul 
populaţiei din comune, este de 21 ,2%, aproape 
dublu decât în mediul urban (şi în creştere faţă 
de anul 1977, când era de numai 18,4%), în 
totalul populaţiei feminine rurale proporţia 
persoanelor vârstnice este de 23%, deci 
aproape un sfert din femeile care locuiesc în 
comune. 

La recensământul din 7 ianuarie 1992, în 
judeţul Harghita, numărul persoanelor căsă
torite era de 168.723 (48,4%) din populaţia 
totală, cel al persoanelor necăsătorite era de 
149.710 (42,9%), iar cel al persoanelor văduve 
şi divorţa te era de 29.843 (8,6% ). Factorii de 
natură socio-economică, legislativă şi de com
portament al familiei, care influenţează fertili
tatea feminină, s-au modificat substanţial în 
ultimele două decenii şi au avut ca efect redu
cerea numărului de copii născuţi vii. Astfel, 
numărul mediu de copii născuţi vii, la 1000 de 
femei în vârstă de 15 ani şi peste, a fost în 1992, 
de 1919 copii faţă de 2193 copii, cât reveneau 
în medie Ia 1000 femei în 1977. 

Principalii indicatori demografici (evoluţia 
populaţiei, compoziţia pe vârste sau sexe, rata 
natalităţii şi a mortalităţii etc.) specifici satelor 
din judeţele Covasna şi Harghita, în perioada 
1850-2002, pun în evidenţă o anume evoluţie 
demografică (conform celor două modele 
explicative- modelul demografic echilibrat şi 
modelul dezechilibrat). Pentru perioada 1992-
2002, se constată o anumită stagnare a depo
pulării majorităţii localităţilor rurale şi, în 
unele cazuri, chiar sporirea populaţiei, ca 
urmare a colapsului marilor intreprinderi 
industriale din oraşe şi a întoarcerii la sate a 
unei părţi din foştii muncitori industriali. 

Studiile mai vechi şi mai noi pe tema 
mişcării migratorii din arealul studiat au 
reliefat faptu l că emigratia în şi din An.Ical ,  �i în 

cadrul acesLuia, d i n . şi în aşczărilc ":.·ecuiesti ", a 
fost continuă şi de mari proporţii, de-a lungul 

secolelor, perioade îndelungate, nefiind-legată 
de factorul etnic. Mişcarea migratorie a cuprins 
deopotrivă pe secui, ca şi pe români, armeni, 
ţigani sau alte naţionalităţi. În funcţie de con-

� j-Jnctura politică, favorabilă sau mai puţin 
favorabilă, internaţională, regională sau locală, 
îndeosebi din Transilvania, Muntenia şi 
Moldova au avut loc mişcări de populaţie de o 
parte şi de alta a Carpaţilor, fluxuri migratorii 
ce au circulat pe "străzi cu sens dublu ". 
Amploarea şi intensitatea acestor fluxuri au 
fost favorizate de aşezarea geografică, respec
tiv de statutul de "ţinuturi de graniţă", graniţă 
care multe secole nu a avut un traseu stabil. 
Intensele mişcări de populatie de o parte şi de 
alta a Carpaţilor au fost favorizate de econo
mia complementară, schimburi economice 
vitale, multiplele şi statornicele raporturi 
interumane (colaborare, ajutor reciproc, soli
daritate umană, căsătorii mixte). 

2HS 

Prelucrând datele demografice referitoare 
la migraţie din recensămintele anilor 1966, 
1977 şi 1992, în domeniul amintit, Traian 
Rotariu şi Elemer Mezei formulează 
aprecierea conform căreia judeţele Covasna şi 
Harghita nu au constituit centre de imigrare cu 
indice de atracţie mare. Proporţia celor ce s-au 
născut în alte judeţe este sub media pe ţară de 
17%, în judeţul Covasna fiind de 15,7%, iar în 
judeţul Harghita de 10,6%. Nivelul de imigrare 
calculat, luând ponderea celor domiciliaţi în alt 
judeţ în rândul celor ce s-au născut în judeţul 
respectiv, a fost pentru judeţul Covasna de 20,6 
% în 1966, 20,4% în 1977 şi 15,1 % în 1992, 
situând judeţul pe locurile 1 1, 15 şi 26 în rândul 
judeţelor ţării. 

Aria de atracţie în ordinea numărului imi
granţilor, la recensământul din 1992, pentru 
judeţul Harghita este: Mureş, Bacău, Covasna, 
Neamţ, Braşov, iar pentru judeţul Covasna: 
Harghita, Braşov, Mureş, Bacău, Cluj. Rezultă 
că în Covasna şi Harghita nu apare nici pe 
departe o imigraţie masivă din judeţele 
Moldovei care să modifice ponderea majori
tară a populaţiei urbane maghiare din zonă. 
Făcând bilanţul acestor mişcări, Traian Rotariu 
şi Mezei Elemer formulează o concluzie clară: 
Covasna ajunge, la recensământul din 1992, 
judeţ de imigra ţie ( e drept cu cifre foarte 
modeste), după ce anterior era, clar, unul de 
emigraţie. Nivele asemănătoare caracterizează 
şi mişcarea migratorie din judeţul Harghita. 

Analiza proceselor şi schimbărilor demo
grafice ce au avut loc dupt'i înfiinţarea judeţelor 
Covasnc1 �i Harghita, si ca urmare a dezvoltării 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOAN LACATUşU 
----------------------------------�- - ------------

lor economice, sociale şi urbanistice, tr-el:>uie să 
evidenţieze şi următoarele aspecte: creşterea 
populaţiei româneşti a avut loc în principal în 
oraşele din zonă, îndeosebi în cele două 
reşedinţe de judeţ: Sfintu Gheorghe şi 
Miercurea-Ciuc; structura etnică şi confesio
nală a majorităţii comunelor monoetnice 
maghiare a rămas neschimbată (în fiecare 
localitate s-a stabilit un număr mic de intelec
tuali români - profesori, medici, poliţişti, spe
cialişti în agricultură - veniţi prin repartitie la 
absolvirea instituţiilor de învăţământ superior); 
odată cu dezvoltarea economică şi urbanistică 
şi crearea unor noi locuri de muncă, s-au întors 
acasă foarte mulţi maghiari, plecaţi în anii 
1948-1968 în alte zone industriale ale ţării; 
după cum s-a văzut, schimbul de populaţie s-a 
făcut în primul rând cu judeţele vecine, apoi cu 
judeţele din Transilvania şi în mică măsură cu 
cele din Moldova şi Muntenia. Problema 
românizării secuimii, prin colonizarea români
lor de peste Carpaţi este o temă falsă, întreţi
nută şi astăzi artificial în mass-media maghiară. 

În acest spaţiu, în perioada de referinţă au 
avut loc "câştiguri demografice vremelnice" prin 
creşterea artificială a unor "maghiari statistici", 
deveniţi "români statistici" şi apoi iar "maghiari 
statistici". Pe lângă cetăţenii de etnie maghiară 
sau română care au emigrat efectiv în Ungaria 
şi România, în 1919 şi 1 940, a existat un număr 
de persoane care în fapt au rămas în localităţile 
lor, cunoscând numai o "mobilitate interetnică" 
consemnată în recensăminte. În rândul acesto
ra se află şi cei peste 22.000 de locuitori ai 
zonei, români vorbitori de limbă maghiară, pe 
care recesământul din 1930 i-a consemnat de 
etnie română, iar cel din 194 1  de etnie 
maghiară. Trecerea de la etnia română la cea 
maghiară s-a realizat mai târziu, odată cu tre
cerea efectivă la una din confesiunile de expre
sie maghiară. 

Un interesant exemplu de asumare a iden
tităţii îl oferă romana-catolicii ( ceangăii) din 
Moldova stabiliţi în judeţele Covasna şt 
Harghita. 

Odată stabiliţi în judeţele menţionate - în 
principal pentru ocuparea unor locuri de 
muncă în oraşe, dar şi ca urmare a căsătoriilor 
- majoritatea romana-catolicilor moldoveni î�i 
manifestă, prin întreg comportamentul lor, 
fără echivoc, fără constrângeri şi fără "drame 
interioare ", apartenen ta la naţional i tatea 
română. Această realitate poate fi cuantificată 
prin câteva dimensiuni concrete, cum ar fi: 
opţiunea pentru invătământul în limba română, 
demersurile făcute pentru desfft�urarea servici-
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ilor religioase în limba română, participarea la 
viaţa culturală şi comunitară românească, 
folosirea mass-media scrise şi electronice în 
limba română, formarea şi frecventarea 
grupurilor de prieteni români. Este şi acesta un 
argument hotărâtor ce vorbeşte elocvent 
despre identitatea reală a majorităţii romana
catolicilor (ceangăilor) originari din Moldova, 
stabiliţi în judeţele Covasna şi Harghita, cât şi 
despre identitatea părinţilor şi înaintaşilor 
acestora din localităţile de provenienţă din 
Moldova. 

Din datele preliminare ale recensământului 
din 2002 rezultă că, în perioada 1992-2002 
numărul absolut al populaţiei judeţelor 
Covasna şi Harghita scade (ca de altfel şi al 
populaţiei României), ca efect conjugat al emi
graţiei şi al unui spor natural negativ. Dacă, în 
ceea ce priveşte populaţia stabilă totală, 
descreşterea înregistrată se înscrie în trendul 
general al societăţii româneşti de după 1989, 
modificările din structura etnică şi confesională 
a populaţiei celor două judeţe nu au fost "spec
taculoase". Se poate observa o anumită inerţie, 
şi o evoluţie lineară a proceselor demografice, 
diferită de percepţiile specifice cunoaşterii 
comune, sau celor care circulă îndeosebi în 
mass-media. 

În perioada celor două recensăminte, popu
laţia judeţului Covasna a fost de 222.274 
locuitori şi a scăzut cu 10.982 persoane, adică 
cu 4,7%. Populaţia de naţionalitate română 
înregistrată a fost de 5 1 .665 persoane, 
reprezentând 23,2% din populaţia judeţului; 
faţă de recensământul din 1992 numărul 
românilor a scăzut cu 2.921 persoane ( -5,4% ). 
Un număr de 164.055 persoane aparţin etniei 
maghiare (inclusiv secui) şi reprezintă 73,8% 
din populaţia judeţului, numărul acestora a 
scăzut cu 1 1 .447 persoane ( -6,5% ). Numărul 
rromilor a înregistrat o creştere importantă în 
perioada recenzată de la 2.641 la 6.022 per
soane şi reprezintă 2,7% din populaţia judeţu
lui. La recensământul din 2002, structura 
populaţiei după limba maternă este apropiată 
structurii pe etnie: 24,9% vorbesc limba 
română, 74,9% au declarat că vorbesc limba 
maghiară. Faţă de 5 1 .665 români, 55 .328 au 
declarat ca limbă maternă româna, iar faţă de 
164.055 maghiari, 1 66.473 au declarat ca limbă 
maternă maghiara. De remarcat că, din 6.022 
rromi, doar H!O persoane vorhc.;sc limba romani, 
restul au declarat ca limbă maternă ori româna 
ori maghiara . 

La I H  martie 2002, potrivit rczultatdor pre
l iminare ale recensământului, popu laţia stabilă 
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a judeţului Harghita a fost de 326.020 locuitori, 
cu 22.315 locuitori mai puţin decât la recen
sământul din 1992, respectiv 6,4%. În ceea ce 
priveşte structura populaţiei pe sexe, ca şi la 
recensămintele anterioare, în 2002 se menţine 
o uşoară predominare numerică a populaţiei 
de sex feminin. În prezent, raportul între sexe 
este de 1014 persoane de sex feminin la 1 000 
persoane de sex masculin. 

Pe medii de viaţă socială, se constată în 
2002, comparativ cu anul 1992, creşterea pon
derii populaţiei rurale (de la 54,33% la 
55,87% ), concomitent cu scăderea ponderii 
populaţiei urbane (de la 45,67% la 44,13%). 
Distribuţia teritorială a populaţiei a înregistrat 
modificări importante, în perioada 1992-2002, 
sub influenţa combinată a nivelului diferenţiat 
al sporului natural, al fluxurilor migratorii 
interne şi a intensităţii migraţiei externe. 

Numărul persoanelor care s-au declarat 
români la recensământ a fost de 45.850, 
reprezentând 14,06% din populaţia judeţului, 
cel al persoanelor care s-au declarat de etnie 
maghiară a fost de 275.722, reprezentând 
84,57%, iar cel al persoanelor care s-au 
declarat de altă etnie se ridică la 4.448, respec
tiv 1 ,37% din populaţia totală, ponderi care se 
menţin aceleaşi ca la recensământul din 1992. 
Numărul populaţiei de etnie română a scăzut 
cu 6,3% în ultimii 10 ani, iar numărul popu
laţiei de etnie maghiară s-a redus cu 6,5%. La 
recensământul din 2002, structura populaţiei 
după limba maternă este în concordanţă cu 
structura după etnie. Rezultatele preliminare 
ale recensământului din 2002 evidenţiază fap
tul că 46.377 persoane, respectiv 14,23% din 
populaţie, au declarat ca limbă maternă, limba 
română. Un număr de 278. 1 19 de persoane 
(85,3 1 %  din populaţia judeţului) au declarat ca 
limbă maternă limba maghiară, iar un număr 
de 1.524 persoane, altă limbă maternă (0,46% ). 
Se constată că numărul persoanelor care au 
declarat ca limbă maternă limba română este 
mai mare decât numărul celor care s-au 
declarat de etnie română (cu 527 de persoane), 
iar numărul persoanelor care au declarat ca 
limbă maternă limba maghiară întrece pe cel al 
celor care s-au declarat de etnie maghiară (cu 
2.397 persoane). 

Rezultatele preliminare ale Recensămân
tului din martie 2002, din judeţele Covasna şi 
Harghita, au dat răspuns unor ubs�:sii precum 
"contorizarea etnicii ", "schimbarea compoziţiei 
etnice", întreţinute de mass-media loca lă , 

arătând în acela�i timp, efectele perverse ale 
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unor demersuri politice de genul "legitimaţiei 
de maghiar". 

În capitolul consacrat comunităţilor etnice 
din Sud-Estul Transilvaniei, altele decât 
românii, sunt prezentate principalele etnii care 
trăiesc sau au trăit în acest areal: maghiari, 
secui, evrei, armeni, germani, greci ş.a. Având 
în vedere vasta bibliografie existentă privind 
maghiarii şi secuii ardeleni, nu am insistat 
asupra acestor teme. 

Un interes ştiinţific, şi nu numai, prezintă, 
în schimb, translatarea de la identitatea 
"secuiască" la cea maghiară, fiind cunoscut fap
tul că în "ţinutul secuiesc", la ultimile recen
săminte, de naţionalitate secui s-au declarat 
doar câteva sute de persoane. Încă de la recen
sământul din 1850, diferenţierea maghiar-secui 
nu s-a făcut pe criterii etnica-lingvistice, ci 
datorită specificului situaţiei lor juridice. 
Translatarea de la identitatea "secuiască" la 
cea "maghiară " are aspecte comune, dar şi ele
mente specifice cu translatarea de la identi
tatea "săsească" la cea "germană ", puse în evi
denţă de Rudolf-Ioan Poledna. Ca şi în cazul 
saşilor, heteroidentificarea "secuilor" cu 
"maghiarii " este aşa de categorică, încât 
datele, dar şi diferitele discursuri, suspendă, 
de facto, diferenţele existente între aceste 
grupuri de populaţie, acreditând ideea unităţii 
şi omogenităţii lor. 

În spaţiul analizat de noi, fenomenul de 
asimilare etnică, prin maghiarizare, a cuprins 
deopotrivă, atât pe români, cât şi pe ţigani, 
evrei, armeni, germani. El a avut drept con
secinţă pierderi etnice importante pentru aces
te grupuri etnice, pierderi care au contribuit, în 
timp, la menţinerea unei majorităţi maghiare în 
zonă, percepută ca un "puternic bloc maghiar". 
În ambele judeţe, ponderea celor de altă etnie 
a scăzut, în perioada 1850-1992, de la cea. 3% 
din totalul populaţiei la 1%.  De remarcat 
scăderea din oraşele judeţului Harghita a per
soanelor de altă etnie de la 9,69 % în 1850 la 
0,97%, dispărând, printre alte comunităţi 
româneşti, puternica comunitate a armenilor 
(1 .235 persoane în 1850, din care 1 . 144 în 
Gheorgheni) şi germanii (5 18 persoane în 
acelaşi an). Este surprinsă astfel, de către 
Traian Rotariu, o tendinţă numită de "omoge
nizare etnică ", în sensul că procentele etniei 
dominante sunt, în multe cazuri, în 1992, mult 
mai aproape de 100 % decât erau în 1 850. Dacă 
la acestea adăugăm, n umeroasele com u n i t ii ţ i  
româneşti asimilate, se poale aprecia c ă  zuna 
este un "melting pot " (creuzct), în care toate 
at:�:stc etnii au fost asimilate de către cea 
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maghiară (teză formulată de Nicolae Iorga, la 
începutul sec. XX şi contestată vehement de 
către istoricii maghiari). 

De fapt, realitatea etno-demografică din 
judeţele Covasna şi Harghita este departe de 
imaginea unui bloc etnic maghiar compact. În 
cele două judeţe există un număr însemnat de 
persoane cu dublă ascendenţă identitară, există 
grupuri cu apartenenţă controversată (cel mai 
mare este grupul de ţigani), apoi ezitanţi, nos
talgici după etnii dispărute etc. 

Prezentarea specificului identitar al ţigani
lor (rromilor) din judeţele Covasna şi Harghita 
(faptul că majoritatea dintre ei sunt vorbitori 
de limbă maghiară şi/sau română, şi foarte 
puţini de limba romani) este însoţită de rezul
tatele unei acţiuni de recenzare a populaţiei de 
ţigani, prin heteroidentificare. Pornind de la 
aprecierea conform căreia, cifrele înregistrate 
Ia ultimele recensăminte sunt "îndoielnice", am 
efectuat o operaţiune de heteroidentificare a 
populaţiei de rromi (ţigani) din judeţul 
Covasna, cu sprijinul autorităţilor din fiecare 
localitate. Prin centralizarea informaţiilor 
obţinute, putem aprecia că în judeţul Covasna, 
existau, la începutul anului 1997, peste 20.000 
de rromi (20.175) faţă de numai 2.641 înregis
traţi prin autoidentificare la recensământul din 
1992, ceea ce reprezintă aproape 9% din popu
laţia totală a judeţului. În judeţul Harghita 
populaţia de rromi stabilită prin heteroidentifi
care era de 14.6 1 1  de persoane ( 4,2% din 
totalul populaţiei, faţă de doar 3.827 declaraţi 
la recensământul din 1992, din care 10.984 
(75,2%) trăiesc în mediul rural şi 3.627 (24,8%) 
în mediul urban). Populaţia în vârstă de până la 
18 ani reprezintă 38,5% din totalul populaţiei 
ţigăneşti. Mai mult de jumătate din populaţia 
de vârstă şcolară (2.344 persoane) este 
neşcolarizată. 

Analiza mobilităţii interetnice şi interconfe
sionale a fost focalizată pe surprinderea dimen
siunilor şi evoluţiei procesului de asimilare a 
populaţiei româneşti şi a celei de alte etnii din 
spaţiul istoric denumit Secuime. După aşezarea 
secuilor în curbura interioară a Carpaţilor (în 
sec. XIII), documentele medievale amintesc, 
alături de aceştia, şi pe români având rosturi 
m i l itare. Treptat, pe măsura crodării statutului 
de egal itate, şi sporiri i  privilegiilor secuilor, în 
arcalul sud-est. transilvan, a avut loc un intens 
"proces de secuizare ", desfăşu rat mai întâi, in 
mm.l natural, pe cale paşnică, în condiţii le 

unui spaţiu de interfere n ţ e  pe mai multe 
planuri. Procesul de secuizare a românilor 

(analizat pe larg de Nicoalc Iorga, George 
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Popa-Lisseanu, Sabin Opreanu, Ion I. Russu, 
Ştefan Mănciulea, Teodor Chindea, Ioan 
Ciolan, Ioan Ranca, Mihai Racoviţan, Ioan 
Bolovan, Vasile Lechinţan, Gheorghe 
Siseştean, Anton Coşa, Pal Edith, Liviu Boar, 
Olâh Sândor ş.a.) s-a produs deci, de-a lungul 
secolelor, lent, pe cale paşnică şi naturală, 
datorită sistemului privilegia) din zonă. Au 
existat însă şi presiuni şi constrângeri de natură 
etnică şi confesională. Spre deosebire de aces
ta, procesul de maghiarizare s-a desfăşurat şi 
pe cale violentă, de constrângere, de trecere 
forţată a românilor vorbitori de limba 
maghiară din satele etnic mixte la religii de 
expresie maghiară, maghiarizarea fiind un 
demers conceput şi implementat de factorii 
politici, începând cu prima jumătate a sec. al 
XIX-lea. Asimilarea este un proces complex, 
compus din numeroase faze succesive, ce se 
suprapun, în timpul cărora are loc renunţarea 
la propria limbă şi adoptarea alteia în loc, ca şi 
un complicat mixaj şi o adaptare a codurilor 
culturale, caracteristicilor structurii sociale şi a 
specificităţii lor afective. Dizolvarea totală în 
organismele informale ale societăţii acceptate 
este precedată de etapa aculturalizării, prelu
area limbii comunităţii acceptate, însuşirea 
codurilor culturale de bază, urmate de inte
grarea structurală, socială, când în sistemele de 
relaţii publice mecanismele de integrare devin 
preponderente faţă de cele antagonice. Dacă 
asimilarea lingvistică a românilor din actualele 
judeţe Covasna şi Harghita, a intervenit mai 
devreme decât cea religioasă, din necesităţile 
comunicării interumane cotidiene, asimilarea 
religioasă s-a constituit într-un proces îndelun
gat, plin uneori de obstacole administrative, care 
s-a desfăşurat mai lesnicios în parohiile greco
catolice şi mai dificil în parohiile ortodoxe. 

Existenţa unui segment de populaţie de 
limbă maghiară, dar cu credinţe specific 
româneşti, care în valori absolute a reprezen
tat, Ia sfârsitul sec. XIX şi începutul sec. XX, 
peste 20.000 de persoane, nu poate fi explicată 
decât prin faptul că respectivii locuitori sunt 
români secuizaţi fie Ia prima, fie Ia a doua 
generaţie (Bolovan, I). O contribuţie extrem de 
valoroasă la clarificarea problemei "secuizării" 
românilor o reprezintă şi prezenţa n umeroa
selor antrnponime româneşti în majoritatea 
lm:a l i tă�ilor din fostele scaune secuieşti, reali
tate pusă atât de bine in evidenţă de Ion 1 .  

Russu s i  Ioan Ranca. 

G rupul m i noritar român din estu l 
'li:"ansilvanici, prin nat ura lui ,  a fost permeabil 
la int1 ucnţc externe, neputându-şi, altfel păstra 
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vitalitatea, în contextul "atacului" asimilativ 
sus�inut de majoritatea locală maghiară. 
Atitudinea deschisă faţă de această majoritate 
a condus Ia integrarea în etape a românilor. Cei 
integra�i lingvistic se delimitau fa�ă de secui 
prin apartenenţa Ia religia ortodoxă şi greco
catolică. Unele cercetări recente au relevat că 
specificul maghiarilor şi al culturii maghiare în 
zona Covasna-Harghita este tendinţa de 
absorbire a oricărui grup alogen - români, ger
mani, ţigani, dublată de cea de enclavare, 
separare brutală de cei ce le rezistă şi vor să-şi 
păstreze identitatea proprie. Ca mediu acul
turativ, aici cultura maghiară este puţin 
deschisă Ia interschimburi culturale reciproce, 
puţin permisivă şi ospitalieră faţă de nevoia 
celorlalţi de a-şi afirma şi dezvolta propria 
identitate, pe care o apreciază ca pe o 
ameninţare Ia identitatea lor. 

În abordarea efectelor contradictorii ale 
familiilor etnic mixte, s-a pornit de Ia premiza 
conform căreia căsătoriile interetnice şi inter
confesionale reprezintă un mecanism sociolo
gic de schimbare al volumului demografic al 
unei comunităţi. Acest tip de căsătorie este 
legat atât de mecanismele de dominaţie cultu
rală, cât şi de cele de dominaţie politică, prin 
intermediul sistemelor de valorizare socială a 
grupurilor etnice şi religioase. Şi pentru 
românii din "secuime", căsătoria mixtă a 
reprezentat un instrument de alterare a 
purităţii etnice, materializat într-un comporta
ment matrimonial discriminatoriu, bazat pe 
ostilitate fată de căsătoriile mixte şi faţă de 
ideea înrudirii cu "celălalt ", "străinul". 
Structura în judeţul Covasna, arată că din cele 
55.624 nuclee familiale complete, o pondere de 
95, 1% erau nuclee omogene sub aspect etnic -
soţii având aceeaşi naţionalitate - iar un număr 
de 2.724 nuclee, respectiv 4,9% din totalul 
nucleelor complete aveau soţi aparţinând unor 
naţionalităţi diferite, constituind nuclee mixte. 
În judeţul Harghita, din totalul celor 83.787 
nuclee familiale, 2.960 sunt nuclee etnic-mixte 
reprezentând 3,5% din total. Dintre concluziile 
desprinse din cercetările efectuate în judeţul 
Covasna de către Lily Rain, rezultă faptul că, 
pe de o parte, "prin urmările pentru posteritate, 
căsătoriile mixte duc la intrepătnmderea, con
topirea sau dispariţia caracteristicilor culturale şi 
antropologice ce deosebesc grupurile etnice, iar 
pe de altă parte, căsătoriile mixte, se pare totuşi 
cii nu sterx ji"ontierele interetnice şi subzistll 
datorită, in par/(�, supwzr.rii n1plurilor neomo
gene etnic la regulile hiJH�I-,;amiei din societatea În 

2R9 

care trăiesc. Totodată rezultă că familiile etnic 
mixte tinere deţin un potential remarcabil şi 
resurse pozitive în a depăşi prejudecăţile şi stările 
tensionate interetnice şi că ele pot contribui la 
dezvoltarea unor relaţii pozitive intre membrii 
diferitelor naţionalităţi". 

Capitolul "Dimensiuni ale convieţuirii inter
etnice în Covasna şi Harghita" cuprinde proble
me referitoare la relaţia majoritate-minoritate 
în sud-estul Transilvaniei, aspectele actuale 
specifice ale relaţiilor intercomunitare, influen
ţa mass-media asupra integrării, dominării sau 
segregării culturale, un studiu de caz referitor 
Ia Biserica Ortodoxă din "Secuime" în mass
media maghiară, proble-matica autonomiei 
locale precum şi cea a interferenţelor etno
culturale româna-maghiare din arcul intra
carpatic. 

Zona Covasna - Harghita este o zonă cu o 
compoziţie etnică deosebită, în care "minori
tarii" sunt, numeric, majoritari, iar "majoritarii" 
sunt numeric minoritari. Românii, care la nivel 
naţional sunt majoritari, sunt aici minoritari, 
din punct de vedere numeric, iar maghiarii, 
care Ia nivel naţional sunt minoritari, aici sunt, 
din punct de vedere numeric, majoritari. De-a 
lungul timpului, raportul majoritate-minoritate 
în zona Covasna-Harghita a cunoscut o evolu
ţie contradictorie, influenţată de schimbările 
organizării teritoriale şi politice. Compoziţia 
etnică inversată, în raport cu structura ei la 
nivelul ţării, răstoarnă clişeele asupra rapor
turilor dintre majorităţi şi minorităţi etnice. 
Fiindcă, după Marius Lazăr, ambele comu
nităţi - şi cea maghiară şi cea românească -
nutresc autosituări şi atitudini contradictorii în 
raport cu autodefinirea naţională, pe de o 
parte, şi jocul convieţuirii interetnice, pe de 
alta. Această observaţie converge cu o idee 
lansată de Vasile Dâncu, şi anume prezenţa, în 
cazul ambelor etnii, a unei fracturi identitare, 
mai precis a modului în care se trăieşte efectiv 
simultan statutul de majoritate şi minoritate. 

Românii, care sunt minoritari în această 
zonă, au tendinţa de a-şi supraevalua prezenţa, 
instinctiv, pentru a crea - chiar dacă artificial 
uneori - ideea unei interculturalităţi unde Ii se 
recunoaşte implicit rolul de partener egal 
(măcar prin prezenţa în viaţa celuilalt şi a 
comunităţii). Respingerea etniei române este 
declarată şi este evidenţiată de dorinţa mult 
mai redusă a magh iarilor de a-i accepta 
prezenţa. Biidt!scu Claudiu a pus în evidentă 
existenta a două mari  tend inte:  una, a 
românilor, de a-si maximiza prezenta prin uti-
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lizarea diferitelor simboluri identitare şi alta, a 
maghiarilor, de a minimaliza prezenţa româ
nilor, pentru a-şi motiva atitudinea şi compor
tamentul, rezultate în urma unui program seg
regaţionist promovat politic şi administrativ, 
care, a prins foarte bine şi la nivelul opiniei 
publice maghiare din acest judeţ. 

Dacă admitem definiţia conform căreia 
"minoritatea este un grup social ai cărui membri 
consideră că suferă din partea altor grupuri pre
judicii - discriminare, segregare, persecuţie sau 
orice combinaţie a acestora şi dacă ne însuşim şi 
obseroa(ia că minoritatea nu este aşa cum pare să 
arate numele ei, o categorie statistică, ci una 
social-politică -fiind deci definită prin statutul ei, 
nu prin cantitate" (Carnii Mureşan), atunci 
putem constata că şi în zona Covasna-Harghita 
există o interpenetraţie a condiţiei minoritate şi 
majoritate, a unui individ sau a unui grup. 
Încercând o concluzie, apreciem că românii 
din Covasna şi Harghita reprezintă o majori
tate cu status scăzut, o comunitate dezavanta
jată, supusă unor numeroase discriminări insti
tuţionale şi de facto, care poate deveni o 
"minoritate de jure" odată cu transferul în sfera 
de competenţă locală a unor prerogative 
sporite în domeniul administrativ, economic, 
cultural ş.a. Maghiarii din zonă reprezintă o 
minoritate cu status ridicat, o comunitate 
aflată în situaţia de minorat simbolic (Achim 
Mihu) şi nu unul efectiv, o comunitate domi
nantă, aflată perpetuu la putere pe plan local, 
ce deţine monopolul resurselor şi are puternice 
trăsături etnocentriste. În situaţia în care 
minoritatea maghiară din zonă domină politic, 
necesitatea ca ei să beneficieze de protecţie 
juridică dispare. În aceste condiţii, cei care au 
nevoie de protecţie, pentru a-şi conserva iden
titatea etnică, sunt românii şi nu maghiarii. 

Aprecierile făcute de Gheorghe Siseştean 
referitoare la dimensiunile definitorii ale con
vieţuirii româna-maghiare din Transilvania 
sunt, în mare, valabile şi pentru judeţele în care 
raportul majoritate - minoritate este inversat. 
În timp ce diferenţa dintre cele două etnii s-a 
manifestat cu precădere la nivelul lingvisticului 
şi religiosului, similitudinile sunt vizibile peste 
tot, la nivelul tehnicilor de habitat, organizarea 
teritoriului, practicile economice, inclusiv cele 
ale universului economici tradiţionale. Dacă la 
nivel comunitar, pe l ungi perioade istorice, se 
poate constata dominanta toleranţei �i 
coabitări i  în termenii similitudinilor �i comple

mcntaritătilor, la nivelul elitelor politice, cu 
intcnsităţi şi variahilităti istorice, se poa te con 

stata modelul cultural-politic d ivergent , resus-
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citat periodic şi reconfigurat societal în men
talul colectiv de către unele elite politice şi 
intelectuale maghiare. 

Din cercetarea noastră rezultă că există o 
diferenţă esenţială dintre comportarea majori
tăţii românilor faţă de maghiari şi cea a 
majorităţii maghiarilor faţă de români, în 
momentele de schimbare a apartenenţei de la 
un stat la altul sau de regim politic. Astfel, 
momentele Unirii din 1918, cel al revenirii 
Ardealului de Nord la Patria mamă din 1944, 
nu au fost însoţite de acte de răzbunare ale 
românilor la adresa maghiarilor pentru sufer
inţele şi umilinţele reale trăite "sub stăpânire 
maghiară ". Aceste evenimente, resimţi te atât 
de dureros de maghiari, în planul simbolic şi cel 
al psihologiei colective, au fost indiscutabil 
urmate de anumite greşeli şi excese în ges
tionarea de către autorităţile româneşti a unei 
zone cu o populaţie maghiară numeric majori
tară. Dar, la nivelul comunităţilor locale, 
românii nu au comis acte de violenţă asupra 
persoanelor sau instituţiilor identitare 
maghiare. Nu a fost dărâmată nici o biserică 
maghiară, nu au avut loc expulzări, deportări, 
acte de tortură ş.a. În schimb, evenimentele ce 
au urmat Dictatului de la Viena (septembrie 
1940), instalării administraţiei sovtettce 
(noiembrie 1944) şi revoluţiei din decembrie 
1989, au fost însoţite de acte de o maximă into
leranţă faţă de români şi românitate, urmate de 
adevărate epurări etnice. 

Unele cercetări recente (Dâncu, Cobianu
Băcanu, Dumbravă ş.a.) au pus în evidenţă fap
tul că lipsa unui sistem eficient de protecţie a 
identităţii etnice a românilor din comunităţile 
reduse numeric, împreună cu existenţa unui cli
mat de convieţuire interetnică refractar la 
prezenţa alterităţii, a determinat perpetuarea şi 
accentuarea sentimentelor de frustrare şi mar
ginalizare a românilor din foarte multe loca
lităţi ale judeţelor Covasna şi Harghita. După 
stilul abordărilor emice, redăm cuvintele unuia 
dintre subiecţii cercetării : "În Harghita şi 
Covasna, românii, ca oameni, nu o duc rău. O 
duc bine. Chiar foarte bine, că sunt harnici şi 
muncitori şi mai ales dacă cunosc şi limba 
maghiară. Dar este ameninţată obştea naţională 
în ansamblul ei, adică şcoala românească, bise
rica ortodoxă, limba română şi cultura românci ''. 
Deci, am spune, este ameninţată românitatea 
ca rea l itate etnică distinctiv;!., ca stare cul tural ă 
specific;i purt<itori lor ci, ca mou spcci fie de 
m;mifeslare pe palierul vieţii ,  muncii �i creatiei . 
Maria Cobianu- B;'ica n u  apn.:ciaz;l c;l mode lul 
cultural in teretnic Jin Covasna �i Harghita este 
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cel piramidal, cu vârful format din structuri de 
conducere politice, etnice, administrative 
maghiare, bântuite de aspiraţii şi acte separa
tiste, pe când la nivelul de bază al colectivi
tăţilor locale, se constată existenţa unui climat 
de normalitate. 

Analiza discursului şi comportamentului 
public al liderilor locali şi formatorilor de 
opinie, aşa cum rezultă din conţinutul şi 
mesajul materialelor apărute în presa de limba 
română şi maghiară, evidenţiază perpetuarea 
unui deficit de comunicare şi de relaţionare la 
nivelul comunităţilor maghiare şi române, 
nesemnalându-se în intervalul de referinţă 
interferenţe culturale, viaţa culturală a celor 
două comunităţi desfăşurându-se în paralel, în 
acelaşi areal. În presa din judeţele Harghita şi 
Covasna apare tot timpul un discurs paralel, 
intens etnicizat. Asupra principalelor teme 
mediatice, prezente în publicatiile locale, există 
mediatizări diametral opuse, în presa de limbă 
maghiară şi în cea de limbă română. Accesul 
limitat la limba maghiară (deci şi la presa 
respectivă) a populaţiei majoritare din 
România, dar şi modul de enclavizare media
tică a populaţiei minoritare în cauză, au ca 
rezultat un proces de segregare informaţională. 
Prin subiectele abordate şi mai ales inter
pretarea acestora, mass-media maghiară 
induce în România o "stare nostalgică" faţă de 
ideea pan-hungaristă. Este un război infor
maţional ce mizează, Ia nivelul minorităţii 
maghiare (dar local majoritare) pe psihologia 
masei, iar la nivelul majorităţii populaţiei sta
tului român, pe testarea capacităţii de reacţie a 
acesteia. După Vasile Dâncu, problema 
prezentată are două soluţii: autoreglementarea 
şi jurnalismul civic. 

În presa locală de limbă maghiară, un 
subiect predilect îl constituie "expansiunea orto
doxismului în Transilvania ". Episcopia Orto
doxă a Covasnei si Harghitei se bucură de "un 
tratament special", care reflectă o atitudine 
ostilă a autorităţilor locale, invocându-se argu
mente istorice, juridice, demografice, materi
ale, politice, toate trezind în rândul populatiei 
maghiare suspiciune, neîncredere şi un com
portament "neecumenic ". Acest tip de discurs 
prezintă importanţă din punct de vedere socio
logic. Grupurile ţintă pentru care este constru
it discursul respectiv sunt, pc de o parte, comu
nitătile maghiare transilvane, pc de altă parte 
însă, receptarea lu i .  sensibil modifica l ă  in l im
baj, csle destinată mediului  social-politic româ
nesc �i celui  international.  
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Raportarea negativă a presei de limbă 
maghiară şi a unor lideri maghiari la Biserica 
Ortodoxă din Covasna şi Harghita nu se face 
din perspectiva teologică, bazele antagonismu
lui nefiind credinta ortodoxă în sine. Cauzele 
reale ale acestor stări de fapt rezidă în aparte
nenta etnică a credincioşilor. Nu religia orto
doxă, sau chiar "expansiunea " ortodoxiei pe 
"pământul secuiesc" îi îngrijorează pe unii lideri 
maghiari, ci posibila ascensiune demografică 
românească, ce ar fi determinată de întărirea 
Bisericii Ortodoxe din zonă. 

După 1989, ca o reacţie la centralismul 
excesiv al perioadei comuniste, în peisajul 
politic românesc îşi face prezentă ideea de 
descentralizare şi, implicit, cea de autonomie 
administrativă locală. În discursul public al 
liderilor UDMR, autonomia apare sub forma 
puternic etnicizată precum: "autonomie comu
nitară", "autonomie etnică", "autoguvemare"- în 
general existând o ambiguitate a conceptului 
de autonomie. 

Pentru români, afirma Gheorghe Siseştean, 
amintirea unor experienţe istorice, relativ 
recente, a făcut ca la nivelul cotidianului, dar şi 
al unor elite politice, aceste variante de 
autonomie să fie percepute ca un "surogat de 
statalitate", ca o încercare a unei posibile con
stituiri a "substitutului de statalitate", în interi
orul curburii Carpaţilor. Sub ideologia măririi 
autonomiei culturale şi locale, Cătălin Zamfir 
apreciază că, adesea, se ascunde un naţiona
lism specific al minorităţilor naţionale: izola
rea, ruperea interacţiunii şi comunicării. pro
movarea altor sisteme de interacţiune. Un 
asemenea nationalism este distructiv pentru 
logica statelor naţionale, în calitatea lor de 
forme moderne de globalizare locală. Izolaţio
nismul minoritar este complet diferit de cerin
ţele convieţuirii pozitive şi nondiscriminatorii şi 
de imperativul sprijinirii afirmării diversităţii 
cultural-etnice. Suntem în fata unui naţiona
lism specific minorităţilor cu orientare centri
fugă. De fapt, aceste două departamente 
(judeţe) funcţionează autonom, doar formal 
ele se supun administraţiei centrale, apreciază 
Vasile Sebastian Dâncu şi, de aceea, reprezen
tanţii societăţii civile româneşti consideră că 
"în această zonă, în care un electorat stabil şi dis
ciplinat prin motivare etnică detennină perpetu
area inexorabilă la putere pe plan local a partidu
lui etnic maghiar; indiferent de alternanţele la 
putere la ni1•el naţional, nu se mai poatf� w1rhi de 

democraţi(�, ci de etnocraţie . . .  ". 
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Pentru liderii -.populaţiei maghiare, sud
estul Transilvaniei reprezintă, aşa cum s-a mai 
arătat, o panidee, o zonă nostalgică, dar, în 
acelaşi timp, o "redută". A existat şi există un 
interes deosebit pentru păstrarea unei 
majorităţi maghiare în zonă. După pierderea 
majorităţii maghiare în principalele oraşe din 
Transilvania, sustin liderii respectivi, trebuie 
împiedicată o asemenea evoluţie demografică 
în localităţile urbane şi rurale din "secuime". În 
concepţia elitei maghiare locale, şi nu numai, 
"autoguvemărilor" din Covasna şi Harghita le 
revin răspunderi în păstrarea şi afirmarea iden
tităţii maghiare a populaţiei din "diaspora" 
(prin aceasta înţelegând populaţia maghiară 
din celelalte localităţi ardelene), precum şi 
pentru "maghiarimea" din Moldova (ceangăii 
romana-catolici). 

Evoluţia viitoare a structurii etnice şi confe
sionale a populaţiei din judeţele Covasna şi 
Harghita va fi influenţată de climatul de con
vieţuire interetnică din zonă şi de perspectiva 
formării unei enclave etnice maghiare, dacă nu 
sunt stopate Ia timp tendinţele de enclavizare 
şi autonomie pe criterii etnice promovate de 
UDMR. Situaţia populaţiei de etnie română 
prinsă într-o asemenea enclavă devine cata
strofală, fiindcă norma exclusivităţii etnice con
damnă la o practică asimilaţionistă "rasială". 
Toate acestea se constituie în argumente pen
tru elaborarea unei strategii, bine concepută 
şi implementată, prin care să se poată asigura o 
corelare corespunzătoare a "fluxurilor etnice" 
cu "fluxurile politice" şi prin aceasta transfor
marea zonei dintr-una apreciată ca fiind cu 
"deficit de stabilitate", într-una cu o capacitate 
de absorbţie geopolitică, în care caracterul 
multietnic şi pluriconfesional să asigure atenu
area asperităţilor de orice fel. 

În lucrare sunt surprinse şi interferenţele 
etno-culturale româna-maghiare specifice are
alului sud-est transilvan. Într-unul din primele 
sale studii, referitoare la legăturile secuilor cu 
românii, Nicolae Iorga menţiona: "Locuind 
împreună cu românii şi înconjuraţi din toate 
părţile de către aceştia, secuii au avut relaţii mul
tiple economice, sociale, politico-militare, atât cu 
românii din sudul Transilvaniei, cât si cu cei din 
Moldova şi Ţara Românească (Muntenia), înre
gistrându-se în permanenţă o circula(ie asiduă cu 
deplasări de populaţie dintr-o parte şi alta a 
munţilor, prin paswile "fulghe�. Bicaz, Glzimq, 
Oituz, Buzl1u, realitate pusă în evidenţă in docu
mente, ca şi in antroponime şi toponime". Timp 
de �apte veacuri, după slah i l i rea sccuilor în 
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estul Transilvani�i. secuii au avut cele mai 
intense legături şi amestecuri etno-lingvistice, 
de influenţe reciproce cu românii conlocuitori; 
"cu secuii avem o simbioză, adică o viaţă împre
ună, cu ungurii numai o vecinătate. Deosebirea 
este esenţială " (Iorga). Rezultatul acestei con
vieţuiri a condus la numeroase interferenţe şi 
similitudini privind "locuinţa, felul de luau, 
îmbrăcămintea " a secuilor şi românilor. 

Convieţuirea de secole a românilor şi a 
secuilor a facilitat circulaţia motivelor şi 
temelor folclorice, a miturilor, ajungându-sc 
la numeroase similitudini. Datinile secuilor de 
la naşteri, nunţi şi înmormântări, credinţele 
deşarte, practicile lor religioase au multe simi
litudini cu cele ale românilor. Convieţuind cu 
maghiarii şi secuii şi aflându-se în apropierea 
satelor săseşti din Ţara Bârsei, românii din fos
tele scaune secuieşti au preluat de la aceştia 
unele nume de persoane şi familie, aspecte de 
îmbrăcăminte, unele practici familiale şi de 
comportament etc. Interferenţele sunt 
prezente şi în formele simbolice de control 
social, rituri de informare, cutume populare 
legate de momente importante ale vieţii omu
lui. Cunoaşterea adevărului istoric referitor la 
interferenţele etno-culturale româna-maghiare 
din sud-estul Transilvaniei, de-a lungul 
secolelor, va putea constitui baza acţiunilor 
viitoare de scoatere a secuilor şi maghiarilor de 
sub influenţa amplelor acţiuni de manipulare la 
care sunt supuşi în prezent de cea mai mare 
parte a mass-media de expresie maghiară şi 
formarea percepţiei şi autopercepţiei fireşti 
despre locul şi rolul lor, cu zestrea culturală 
specifică, în acest areal din inima României. 

Un capitol important din lucrare cuprinde 
un studiu de caz despre comunităţile româneşti 
din judeţele Covasna şi Harghita. În acest con
text sunt prezentate cercetările şi studiile inter
disciplinare referitoare la românii din Covasna 
şi Harghita (iar în anexă este redată biblio
grafia problemei), momentele istorice, sociale 
şi demografice semnificative, până la 1850, 
principalele instituţii identitare-şcoala, insti
tuţii şi asociaţii culturale (în anexă sunt prezen
tate principalele O.N.G.-uri româneşti exis
tente în 2002), mass-media în limba română, 
iar în final pcrsonalităt i le  româneşti născute 
sau care activează în zonă, respectiv el ite locale 
de valoare natinnală. 

Cfllc::vu lucrări au pus în evi(lcnţă contextul 
istoric ne.favorabil, momenl.elc dramatice din 
ult imul secol şi jumătale, Jar mai puţin s-H 
scris ucsprc contrihu�ia românilor din act:astă 
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parte de ţară, ?lături şi împreună cu secuii, la 
formarea patrimoniului cultural-naţional. În 
cadrul luptei de afirmare a identităţii naţionale, 
sau doar concomitent cu ca, ca şi semenii lor, 
românii din Secuime s-au străduit şi au reuşit 
să-şi construiască, să-şi întărească şi să valori
fice un perimetru în care să poată trăi normal, 
construindu-şi biserici, şcoli, instituţii şi asoci
aţii economice, culturale, civice şi profesionale, 
însuşindu-şi normele moderne de conducere şi 
organizare socială, apreciindu-şi conducătorii 
care au acţionat pentru păstrarea şi afirmarea 
identităţii lor culturale, lingvistice şi confesio
nale, exprimându-şi cu demnitate, consecvenţă 
şi verticalitate morală, părerea în problemele 
de fond care priveau condiţia şi destinul lor, 
respectându-şi concetătenii de altă etnie şi con
fesiune şi militând pentru armonizarea clima
tului de convieţuire interetnică (Ana Grama). 
Lucrarea pune în evidenţă rolul păstorilor, 
negustorilor, meseriaşilor, întreprinzătorilor, 
agricultorilor români şi a altor categorii sociale, 
în cadrul comunităţilor româneşti, dar şi al 
prosperităţii întregii zone. 

Bisericile ortodoxe din "Secuime" ofereau 
românilor din satele mixte, spaţii de securitate 
mentale, imaginare, menite să protejeze în plan 
simbolic identitatea ameninţată. Ca şi biserica 
evanghelică a saşilor, biserica ortodoxă din 
estul Transilvaniei a fost o biserică a poporului, 
democratică, autonomă şi independentă faţă 
de ingcrinţcle autorităţilor. Ca şi la saşi, la 
românii din secuime biserica nu a fost doar o 
instituţie religioasă, ci un element structural 
major în cadrul societăţii. Biserica nu s-a limi
tat doar la a fi o călăuză spirituală, ci a consti
tuit o autentică instanţă identitară confesiona
la-etnică a credincioşilor săi. Comportamentul 
religios a fost nota definitorie a identităţii şi 
comunităţii tradiţionale a românilor din estul 
Transilvaniei. Comunitatea parohială se supra
punea, de cele mai multe ori până la identifi
carea totală, cu comunitatea înţeleasă ca reţea 
de relaţii şi interacţiuni sociale (Poledna R., 
Nicoară T.). 

Un eveniment important în viata românilor 
din zonă l-a constituit înfiinţarea Episcopiei 
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în 1994. 
Liderii maghiari au observat că, începând cu 
acea dată, nu se mai află în fata unei comunităţi 
cu care se obişnuiseră a o percepe fărâmiţată, 
timorată, abandonată, acum confruntându-se 
cu o comunitate care are un rcprczcn lal cu o 

mare pu tere de atJ'ac�ie, în jurul c:iruiă se urga
n izeazii din punct de vcdt!re religios, cât şi cul
tural si civic (Druno) . 
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Orice abordare a vieţii naţionale româneşti 
din sud-estul Transilvaniei nu poate face 
abstracţie de rolul pe care I-au avut organis
mele de conducere comunitar-culturale, laice şi 
bisericeşti. O categorie importantă a acestor 
organizaţii o constituiau cele înfiinţate pentru 
sprijinirea bisericii şi a şcolilor confesionale, 
cât şi cele cu scopuri de întrajutorare şi asis
tenţă socială. 

Şcoala în limba română, instituţiile şi asoci
aţiile culturale şi publicistica românească, s-au 
constituit în principalii agenti generatori de 
identitate. Pentru că până în 1918 românii nu 
au avut publicatii proprii, numai corespon
denţa celor din secuime publicată în presa din 
a doua jumătate a secolului trecut, a relevat 
modul în care ei erau conexaţi la viaţa societăţii 
româneşti transilvane, corespondenţă ce con
stituie o interesantă şi dramatică frescă istorică 
a vieţii naţionale româneşti din Secuime, mai 
puţin cunoscută atât de societatea românească 
a epocii, cât şi de istoriografia actuală 
(Lechinţan, Zegrean). 

Din analiza circulaţiei elitei româneşti 
locale, rezultă că toate marile personalităţi ale 
culturii naţionale româneşti născute în 2:0nă 
s-au realizat profesional şi au promovat în 
ierarhia socială în alte localităţi din ţară, şi nu 
în locurile natale (Miron Cristea, Nicolae 
Colan, Alexandru Nicolescu, Octavian C. 
Taslăuanu, Ghiţă Pop, Romulus Cioflec, ş.a.). 
În acelaşi timp, majoritatea intelectualilor 
români cu funcţii publice în administraţie, 
învăţământ, cultură, spiritualitate, economic, şi 
a celor care au condus acţiunile de afirmare a 
identităţii româneşti etc., din cele două judeţe, 
sunt născuţi în alte localităţi din ţară (de la P.S. 
Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei, 
la vrednicii prefecti din perioada interbelică, 
Valeriu Oţelea şi Valeriu Bidu, şi la protopopii 
Ion Moga şi Ion Petric din secolul al XIX-lea). 

Mulţi intelectuali nu s-au acomodat cu 
accentele de intoleranţă interetnică existente în 
zonă după 1989. O parte din ei au plecat în alte 
localităţi din ţară, preferând o atmosferă cul
turală calmă, fără stres şi momente de ostilitate 
şi agresiune. La fel se întâmplă şi cu tinerii 
români localnici care, după terminarea studi
ilor superioare, nu se mai întorc "acasă '' în cli
matul de tensiune şi iritare psihică existent în 
majoritatea localităţilor etnic mixte. 

Din cercetarea noastră a rezultat că, în 
ultimele două secole, român i i d in fostele 
scaune sccuicşti, si-au construit si k-a fost 
indus , un mod specific de supravieţuire, un 
comportament adecvat convicţuirii cu majori-
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tatea locală maghiară, caracterizat prin: 
cunoaşterea limbii maghiare, întreţinerea unor 
relaţii bune cu instituţiile şi personalităţile 
administraţiei locale, practicarea unui discurs 
şi a unui comportament "moderat" de afirmare 
a identităţii româneşti, compromisuri şi conce
sii făcute în numele bunei convieţuiri. 
Activismul redus al românilor din comunităţile 
mici şi-a pus amprenta şi asupra capacităţii lor 
de a întreprinde acţiuni eficiente pentru 
susţinerea propriilor interese identitare, 
sporindu-le vulnerabilitatea la procesul de 
maghiarizare. La nivelul memoriei colective, 
sunt prezente actele de maximă intoleranţă 
din anii 1 944- 1945, 1956, 1989/1990, ele 
reprezentând "cicatrici nevindecate", ce 
exercită o adevărată "teroare a istoriei". Ne 
aflăm deci, în faţa unei "românităţi rănite" 
care are nevoie urgcntă de un "tratament adec
vat" pentru însănătoşirea ei. 

Pornind de la faptul că 60% din totalul 
românilor din judeţul Covasna şi 40 % din 
totalul românilor din judeţul Harghita, trăiesc 
în localităţi mixte, în care sunt numeric minori
tari, medii de natură să slăbească foarte mult 
sentimentul de apartenenţă naţională, consi
derăm că cei aproape 100.000 de români din 
cele două judeţe au nevoie de un cadru legisla
tiv, instituţional şi logistic care să le asigure 
prezervarea şi afirmarea identităţii naţionale. 

Cadrul legislativ creat pentru acest spaţiu 
are nevoie de o fizionomie juridică prin care să 
se abordeze diferenţiat problematica din 

judeţele Covasna şi Harghita. Cu alte cuvinte, 
trebuie să se ţină cont de anumite variabile 
politice, culturale, economice şi sociale care 
construiesc un cod de comunicare special între 
locuitorii acestei zone: români şi maghiari, cod 
cerut de raportul inversat majoritate - minori
tate. Astfel, se impune profilarea unui model 
special de gestiune a problemelor ce caracte
rizează comunitatea românească din Covasna 
şi Harghita şi, în acelaşi timp, trecerea de Ia 
constatarea cotidiană şi teoretizarea ştiinţifică 
a acestor probleme la operarea !ucidă şi prag
matică a unor soluţii concrete care să se 
încadreze într-o agendă perenă de manage
ment şi gestiune al problematicii Harghita
Covasna, indiferent de efemeritatea unui regim 
politic sau a altuia. 

Cerinţa a fost formulată, încă din perioada 
interbelică, de către protopopul de Sf. 
Gheorghe, Aurel Nistor: "Problema româ
nească din Secuime nu e numai de interes local; 
ea ar trebui să fie o problemă de stat, una şi 
aceeaşi pentrn orice cârmuire din frnntea ţării. 
Ca să ajungă problemă de stat, ea trebuie mai 
întâi cunoscută, şi încă în toate laturile!". 
Acestui deziderat a încercat să-i răspundă şi 
prezenta lucrare, conştienţi fiind că prin 
demersul nostru am punctat doar câteva teme 
generale ale unei problematici complexe, a 
cărei investigare viitoare trebuie să facă obiec
tul unui program complex de cercetare inter
disciplinară. 

NOTĂ: Articolul cuprinde concluziile tezei de doctorat "Stn1cturi etnice şi confesionale în judeţele Co1•asna şi Harghita ", 
susţinută la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - 2003, conducător ştiin!ific prof. univ. dr. Traian Rotariu. 

Abstract 
Ethnical and Cofessional Structures in Covasna and Harghita Counties 

The work Ethnical and confcssional Structures in Covasna and Harghita counties approachcs from an interdisciplinary 
perspective (demographical, sociologica], a local and regional history) thc following issucs: thc reconstruction of the cvolu
tion of some demographical phenomena along 150 ycars ( 1850-1992 and severa! preliminary data of the 2002 ccnsus); the 
consequences of some politica] events (firstly of the exchangcs of the territorial organisation) upon thc dynamics of thc pop· 
ulation; the demographica1 behaviour in eastern Transylvania; thc outlinc of somc delimitation lines of the continuation and 
of the rips that wcre produced in thc studied pcriod; fcaturcs of thc network of local and urban Iocalitics; thc specific aspccts 
of the ethnic-confession network in south-eastern Transylvania; the mutations intcrvcned in thc ethnical and confcssional 
structurc of thc population of Covasna and Harghita counties in 1850-2002; considcrations referring to somc demographical 
processcs and structurcs in thc two countics: tlw n.:ccnt cvolutinns nf the natural movcmcnt, dircctions ami COIISC4Ucnccs nf 
the migrH i ion rt\<">V�m.�n!, the :tmt�lene�� H tlfl thc dynnmics of the a��imilation proccss of l hc Ronmniuns in thc urca; thc prcs
c n tat ion nf the main Romanian cthnical cnmmunities and, within this fra rne nf a case study cnncerning the Romanian com
ntunities in Owasna and Harghita; thc grasping of somc dirnensions ni" thc intcr-ethnical cohabitation and thc dcmographi
cal in1pl icntions that coml'· fnun I I IL.: invc1 1cd u :latinn between thc cxislcnl m�jorily nnd rninority in  thc ahovc 1nentioned 
counties. 

Dr. lonn Uidituşu 
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Aşteptări şi mesaje de la tineri 
în problema relaţiilor interetnice dintre români şi maghiari 

Sociologia, ca ştiinţă a faptelor, fenome
nelor şi proceselor sociale, face din investigaţia 
de teren cheia de boltă a descifrării, înţelegerii 
şi interpretării realităţii sociale. În afara acestui 
examen riguros, ce constă în a întreba reali
tatea socială însăşi despre starea ei de lucruri 
într-o problemă sau alta, nu poate fi conceput 
un demers sociologic credibil şi cu valenţe de 
diagnoză şi prognoză. Punerea în lumină a 
faptelor, fenomenelor şi proceselor, însă nu 
este un scop în sine, ei urmându-i, firesc, a 
doua etapă, a interpretării acestora. Dacă în 
prima partr rolul principal îl au actorii sociali, 
subiecţii cercetării, în a doua parte intră pe 
scenă deschisă cercetătorul care va da sens şi 
semnificaţie datelor acumulate din teren. Fără 
îndoială, că el se află în lucru şi în prima parte, 
dar nu în prim plan, ci în spatele cortinei, el 
regizând demersul prin elaborarea instru
mentelor de cercetare, fixarea metodelor şi 
tehnicilor de lucru, a eşantionului, selectarea 
grupurilor ţintă, a localităţilor. 

In cele ce urmează, ne propunem să evi
denţiem, cu precădere, opinia subiecţilor 
cercetării, mesajul lor direct, nemijlocit către 
oficialii ţării şi către milioanele de români din 
ţară şi din afara ei în problemele lor vitale -
relaţiile interetnice şi sărăcia - care le afectează 
confortul de viaţă şi păstrarea identităţii 
naţionale. În acest context, sarcina noastră, ca 
cercetători, va fi cât se poate de restrânsă 
întrucât mesajul este explicit şi nu mai necesită 
nici un fel de interpretare. În plus, redând cu 
fidelitate răspunsurile subiectilor suntem 
absolviţi de tentaţia unora de a ne considera 
subiectivi, naţionalişti, în sensul negativ al 
cuvântului, sau extremişti. 

Studiul de faţă arc la bază investigaţia rea
lizată în vara anului 2001, pe 30 de lideri de 
opinie de la a IV a Ediţie a Universităţii de 
vară Izvorul Mureşului şi pe 61 de liceeni din 
Topliţa, judeţul Harghita pe tema relaţiilor 
interetnice în general, a celor dintre români şi 
maghiari în special �i a in tegrări i europene. 

O primă redactare a rezultatelor cercetării 
am realizat-o în studiul "Destinul 1vnuinilor şi al 
rom/initătii din Covasna si 1/arghita În conditiile 
integrării euro-atlantice " care va apare în vol u -
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mul "Cultură, identitate naţională şi educaţie în 
dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti" ce 
urmează să apară anul acesta (2002) la Editura 
"Paralela 45". 

În cele ce urmează, vom analiza un set de 
probleme semnificative cu privire la starea 
actuală a relaţiilor interetnice dintre români şi 
maghiari şi modalităţile de gestionare a lor de 
către guvernanţi; la frământările şi insatisfacţi
ile românilor faţă de comportamentul cotidian 
al maghiarilor; în mod deosebit, ne vom referi 
la mesajul ambelor grupuri de subiecţi, lideri 
de opinie şi liceeni, pe de o parte, către politi
cieni şi autorităţile centrale, iar pe de alta, 
către-IAK;_A, y-.:;vind statutul lor de oamem 
defavoriza ţi faţă de maghiari şi condiţiile lor de 
extremă sărăcie în care trăiesc. 

Ipoteza de lucru a cercetării este că în 
România, relaţiile interetnice constituie un 
domeniu în care s-a realizat o autentică demo
craţie, validată de experienţa istorică pozitivă a 
convieţuirii românilor cu cei de alte neamuri 
veniţi fie ca războinici, fie ca oameni paşnici 
sau ca rezultat al tratatelor de pace încheiate 
după conflagraţii. Existenţa şi afirmarea în 
viaţa socială, politică, culturală a României a 
circa 19 minorităţi naţionale confirmă spiritul 
ospitalier, deschis, caracterizat prin omenie, 
bună vecinătate şi respect al românilor în 
îndelungata şi zbuciumata lor istorie pe aceste 
locuri. Cercetările realizate în ultimul deceniu 
în zonele cu populaţie etnică mixtă din Banat, 
Dobrogea, Braşov şi Sibiu au pus în lumină buna 
convieţuire dintre români şi celelalte etnii -
maghiari, germani, turci, tătari, sârbi, lipoveni 
etc. - reflectată în păstrarea culturii, limbii şi 
religiei de către fiecare grup şi în dorinţa lor sin
ceră de a contribui împreună la bunul mers al 
treburilor în comunitatea lor de viaţă şi în ţară. 

Respectând principiul că fiecare trăieşte 
conform cu datinile şi tradiţiile sale şi îşi vede 
de Dumnezeul său, românii şi etnicii de diferite 
rădăcini culturale şi religii şi-au construit un 
mod de viaţă ech i l ibrat, paşnic, bazat pe 
înţelegere �i cooperare, recunoscut �i devenit 
cmhlcmatic pentru orice om de b una credinta 
din tarii şi din a fara ei .  
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Dacă lucrurile stau astfel în majoritatea 
comunităţilor etnice mixte din România, inclu
siv în cele cu maghiari din Banat, Braşov sau 
alte zone din ţară, situaţia se schimbă funda
mental în Covasna şi Harghita, unde maghiarii 
sunt majoritari şi impun cu duritate "legile celui 
mai tare" şi nu regulile bunei convieţuiri, ale 
sărbătorilor şi trăirilor împreună ca săteni, 
orăşeni sau pur şi simplu ca oameni ai aceluiaşi 
pământ pe care îl locuiesc de peste un mileniu. 
Izolarea, separarea, respingerea şi margi
nalizarea, aici, au devenit regula de fier pe care 
românii o suportă fără nici un orizont de a fi 
schimbată, transformându-le, astfel, convieţu
irea în vieţuire şi supravieţuire. Aceste stări de 
lucruri le exprimă tinerii şi adulţii care trăiesc 
în Covasna şi Harghita când sunt întrebaţi 
despre posibilele tensiuni şi conflicte induse de 
liderii UDMR care mocnesc în relaţiile dintre 
români şi maghiari, despre comportamentul lor 
în viata de zi cu zi. 

Problema pe care o punem în discuţie în 
cele ce urmează este preponderent de psiho
sociologie pentru că se referă la modul cum se 
percep subiecţii români în raport cu maghiarii, 
cum trăiesc ei statutul de oameni desconside
raţi şi excluşi datorită politicii de dominare a 
maghiarilor aflaţi în coaliţie cu partidul de 
guvernământ. Se referă la convingerea lor 
intimă că starea de lucruri nu mai poate fi 
lăsată la voia "celor mai tari" în zonă, ci trebuie 
schimbată prin elaborarea unei strategii de 
evitare a unor tensiuni interetnice şi de creare 
a unui climat normal de viaţă în comunităţile 
româna-maghiare. Prin detaliile oferite de 
liceenii din Topliţa se poate vorbi chiar de un 
studiu de microsociologie de mare nuanţă şi 
profunzime, la care se ajunge numai prin ana
liza calitativă, semnificativă nu prin număr sau 
frecvenţe, ci prin încărcătura afectivă cu o mare 
forţă demonstrativă, prin forţa simbolică a 
mesajului pe care îl exprimă adolescenţii, mai 
puţin dispuşi decât părinţii lor la compromisuri 
care le încalcă mândria şi demnitatea de 
români şi care duc la perpetuarea unor stări de 
lucruri specifice epocii medievale. 

Mai mult decât adulţii, adolescenţii intraţi 
în raza studiului simt cum se strânge cercul în 
jurul lor datori t ă  dominaţiei generalizate a 
magh iarilor în toate domeniile vietii snciak, 
concurenţei lor acerbe pentru prestigiu şi pu
tere. Ei observă ceea ce Pau i-Henry Chombart 
de Lauwe numeşte "practici de relaţii orientate 
indirect de procesele de dominanţă ", ( P. H .  Ch. 
de Lauwe, 1982, pp. 137), în cazul lor, ce le mai 
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vizibile şi stresante fiind dominaţia etnică a 
maghiarilor asupra românilor. Această domi
naţie atotcuprinzătoare, urmată de izolarea şi 
excluderea românilor, a dus la crearea unui 
real hiatus în relaţiile dintre oameni, la frag
mentări şi rupturi comunitare. Românii şi 
maghiarii, deşi trăiesc în aceeaşi comunitate 
socială, pe acelaşi teritoriu, îşi duc viaţa socială, 
culturală fără o reală comunicare între ele, într
un paralelism sfidător şi neomenesc. 

De altfel, liderii culturali şi de opinie 
români, de ani de zile propun reluarea dialogu
lui, refacerea comunicării normale între 
reprezentanţii români şi maghiari în pro
blemele de interes comun, dar apelul lor s-a 
lovit de rezistenţa totală a maghiarilor. 
Practicile de relaţii sociale în comunităţile cu 
maghiari majoritari numeric fiind dictate de ei, 
"sunt marcate de regulile de transmitere a 
mesajelor Învăţate În limbajul vieţii cotidiene, în 
sistemul şcolar şi prin alte canale de transmitere 
socială" (idem, pp. 141). Codurile lor de com
portament ca grup dominant, induse prin edu
caţia în familie, şcoală, biserică se impun direct 
şi indirect tuturor în cultura vie, în cultura 
trăită. Fiind complet diferite de codurile româ
nilor, orientate spre colaborare, înţelegere, 
buna convieţuire, bineînţeles, că generează 
tensiuni, disconfort psihic şi social. 

Tensiuni şi conflicte care mocnesc 
Să urmărim, în continuare, cum apreciază 

românii starea de lucruri actuală, dacă ei con
sideră că între ei şi ceilalţi etnici (maghiari, ger
mani, turci. tătari, ucrainieni, sârbi, ruşi etc.,) 
sunt conflicte care mocnesc sau este o situaţie 
normală. Deşi întrebarea se referea la toţi 
etnicii, subiecţii cercetării au distins cu claritate 
între diferitele etnii şi toţi cei care au afirmat 
existenţa unor conflicte le-au circumscris 
numai la maghiari. În consecinţă, în cele ce 
urmează, ne vom referi numai la relaţiile 
interetnice dintre români şi maghiari din zona 
Covasna şi Harghita. 

Liderii de opinie de la Universitatea de 
vară. 

Mai mult de jumătate dintre aceştia afirmă 
că există tensiuni şi conflicte care mocnesc din 
multiple cauze pe care ei le redau cu detal i i .  
S u n t  tensiuni pentru că este vorba de două 
el nii ,  cu cu lturi diferite, iar atenuarea situaţiei 
d epinde de modul de gestionare a lor. 
Conflictele au la bază cererile maghiari lor de 
autodclenninare, autonomie, !!Coli superioare 
în limba maghiară. Sunt <JCutizatc de compor
tamentul unor lideri maghiari, ca Primarul 
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Municipiului Sf. Gheorghe, Albert Almos, care 
încurajează dispreţul faţă de cultura română 
prin atitudinea faţă de Piaţa Mihai Viteazul şi 
Teatrul ''Andrei Mureşanu". 

Unii sugerează că "Se încearcă cu noi, 
românii din judeţul Covasna, o maghiarizare 
fortată. La nivel administrath; se resimte o 
schimbare în rău ". Este o situaţie extrem de 
dificilă în sensul că românii sunt supuşi la două 
presiuni exterioare: una care-i îndeamnă la 
toleranţă, iar cealaltă la apărarea valorilor 
naţionale. În acest context, se adaugă, cu con
secinţe negative, separarea în şcoli a elevilor 
maghiari de elevii români, oficializarea limbii 
maghiare în administraţie, cererile insistente 
de autonomie, ideea lcgitimaţiei de maghiar pe 
care liderii de opinie o consideră echivalentă cu 
discriminarea rasială. În privinţa legitimaţiei de 
maghiar, care în cercetare este frecvent adusă 
în discutie ca focar de tensiuni, românii sublini
ază că aceasta "creează privilegii pentru 
maghiari, iar românilor le dă sentimentul că sunt 
nimeni in ţara lor". 

Subiecţii cercetării afirmă că dintre toate 
etniile, maghiarii prezintă cel mai mare 
potenţial de tensiuni şi conflicte în relaţiile cu 
românii. Le resimt în contactele zilnice când, 
subtil, observă la ei aroganta şi spiritul exclu
sivist, separatist în tot ce îşi propun să reali
zeze. Cauzele sunt multiple. Extremismul 
maghiar care îi face să privească spre Ungaria. 
Politicienii conştienţi sau inconştienţi care îi 
bombardează cu informaţii false pentru a-i 
învrăjbi, despre Istoria Transilvaniei şi conti
nuitatea românilor pe acest pământ. Sistemul 
consistent şi tenace de inoculare a complexu
lui de superioritate al maghiarilor faţă de 
români, pe de o parte, iar pe de alta, educaţia 
în spirit scparatist prin şcoală, biserică, orga
nizaţii civice. Problema revendicării unor teri
torii, religia, lipsa fricii de Dumnezeu constitu
ie alte cauze de nemulţumiri, tensiuni. Unii 
afirmă că singurul conflict cu adevărat serios 
este cel cu maghiarii care cer modificarea 
graniţelor, celelalte etnii punând doar proble
ma menţinerii identităţii. 

În acelaşi timp, au fost şi subiecţi care au 
exprimat poziţii mai nuanţate pe care le-am 
dezvăluit şi cu ocazia altor cercetări. După 
aceştia, la baza piramidei sociale nu există ten
siuni, conflicte, dar există la vârf. La nivelul 
liderilor de grup sunt diferenţe de viziun i în 

privin t a etnici şi genezei alimentate de dog
matica llil tinna lii. 

Altii  vorbesc n u mai <.le existenta unor frus
trări sa u de posibile tensiuni .  Doar unul dintre 
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subiecţi a negat vreun posibil conflict moenit, 
spunând că nu se poate vorbi de aşa ceva. 

În concluzie, suntem în faţa unei palete cât 
se poate de largi de opinii privind posibile frus
trări, tensiuni sau conflicte între români şi 
maghiari, cu o paletă tot atât de largă de moti
vaţii care relevă o bună cunoaştere a situaţiei 
socio-etnice din zonă, fie din viaţa de zi cu zi, ca 
localnici, fie dintr-o largă informare, ca intelec
tuali sau formatori de opinie din alte zone ale 
ţării. 

Elevii din Topliţa 
Adolescenţii au afirmat într-o pondere de 

2/3 existenţa unor conflicte care mocnesc din 
cauza limbii vorbite, a "neînţelegerilor celor de 
sus", a politicienilor, a modului inegal în care 
sunt trataţi oamenii. Unii au spus că "în ziua de 
azi, se nasc foarte multe conflicte între etnici", iar 
"cele dintre români şi maghiari sunt legate de 
retrocedarea anumitor zone", de "încercarea 
maghiarilor de a domina, de a se constitui intr-o 
putere situată deasupra românilor". În satele 
ungureşti, "românii nu sunt bine primiţi", sunt 
puşi în inferioritate. Sunt conflicte, dar încă nu 
se arată pe faţă. 

Elevii topliţeni percep clar complexul de 
superioritate pe care şi-1 cultivă maghiarii când 
spun că ei "se simt mai presus". Cea mai gravă 
situaţie este, după unii, aceea că "maghiarii 
abia aşteaptă ca noi să cedăm". 

Spre deosebire de adulţi, ei au exprimat mai 
categoric, mai fără rezerve existenta unor con
flicte mocnite, uneori doar printr-un singur 
cuvânt, fără comentarii sau printr-o propoziţie 
scurtă şi fără echivoc. "Da ". "Bineînţeles". "Da, 
sută la sută ". "Da, logic". "Da, nu comentez". 
"Categoric". "Da, din piicate". "Da, în primul 
rând cu maghiarii ". "Da, bineinţeles, cu 
maghiarii". "Sigur, conflicte sunt pe zi ce trece tot 
mai multe". În concepţia lor, "întotdeauna au 
existat şi vor exista conflicte între români şi 
maghiari. Ele s-au dovedit la meciurile dintre 
România şi Ungaria şi cu ocazia Legitimaţiei de 
maghiar". De ce? Pentru că "etnicii maghiari 
doresc să conducă ţara ", "au prea multe pre
tenţii, la care se mai adaugă intervenţia 
maghiară din Ungaria " sau "dorinţa unora de 
răzbunare". 

Au fost şi subiecti care s-au îndoit de exis
tenţa unor stări conflictuale şi au exprimat 
această îndoială în cele mai nuanţate moduri. 
"Da, oarecum. Unii oameni nu se înţeleg între ei, 
de multe ori, din cauza limhii". "Nu cred, nu $fiu, 
dar eu cred că se Întdeg destul de hine ". "Da, se 
poute vorbi de existenţa unor conflicte, dar ele 
sunt de naLUrti ca/mii ". "Nu cred eli sunt conflicte 
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între români şi etnicii cu care convieţuiesc". 
"Conflictele nu sunt mari şi, dacă există, ele sunt 
create de oamenii politici. Cel puţin pentru gene
raţiile prezente aşa e". "Da, sunt posibile". "Nu 
ştiu dacă se poate vorbi, dar cred că există ". 

Din eşantionul de 61 de elevi, şase au spus 
că "nu ştiu" şi numai doi au spus un categoric 
"nu ". 

În consecinţă, liceenii din Topliţa constituie 
un grup demografic şi socio-etnic puternic sen
sibil la tensiunile din raporturile interetnice şi 
la cauzele lor, grup cu pronunţată personali
tate, curajos în afirmarea opiniilor despre pro
pria viaţă în vecinătatea maghiarilor. Poziţia lui 
denotă nu numai cunoaştere, dar şi încărcătură 
afectivă, atitudinală. De pildă, opinia că 
"Etnicii maghiari doresc să ajungă să conducă 
ţara" nu este lipsită de o anumită amărăciune, 
insatisfacţie, destul de transparentă. 

În acelaşi timp, este la fel de vizibil spiritul 
conciliant, dorinţa de înţelegere, de echilibru, 
de apreciere moderată a evenimentelor care au 
loc între români şi maghiari, mai ales când 
spun: "Pot exista unele conflicte. Nu este exclus, 
însă sunt conflicte normale, banale, care există şi 
intre români. Deci, nimic grav" sau "Da, se poate 
vorbi de existenţa unor conflicte, însă deocam
dată, ele sunt de natură ca/mă". 

Căile de evitare a declanşării conflictelor 
Întrucât atât liderii de opinie, cât şi liceenii 

au apreciat în cea mai mare pondere existenţa 
unor conflicte cu maghiarii, mai mari sau mai 
mici, mai grave sau mai neînsemnate, am simţit 
nevoia să întrebăm: "Care ar fi căile de evitare a 
declanşării lor? Ce asteptaţi de la liderii români, 
de la putere şi de la liderii maghiari?" 

La acest capitol, ambele grupuri de subiecţi 
au manifestat o fluenţă a opiniilor, o disponi
bilitate de a răspunde neaşteptată. Bogăţia de 
idei sugerate este atât de mare încât se pot con
stitui, fără nici o îndoială, într-o reală şi auten
tică strategie guvernamentală în relaţiile 
interetnice. 

Liderii de opinie 
Răspunsurile acestora ar putea fi apreciate 

ca fiind orientate în principal în două direcţii: 
1 .  conflictele pot fi evitate prin dialog şi comu
nicare; 2. prin fermitate şi spirit naţional din 
partea politicienilor români şi decentă şi bun 
simt din partea l iderilor maghiari. 

Dialog şi comunicare. Pentru (urmatorii de 
opinie şi iutelt!ctualii de la Universitatea de 
Var<i, cea mai hună cale de evitare a con
flictelor este, evident, J ia logul şi comunicarea. 
Dialogul nu poate duce la ură viscei ală, ci doar 
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la găsirea unor cai pentru o mai bună ges
tionare a problemelor. El înseamnă cooperare, 
înţelegere. Acum, între românii şi maghiarii 
din Covasna şi Harghita este numai monolog 
de fiecare parte, din cauza refuzului constant al 
maghiarilor de a comunica şi coopera cu 
românii. Subiecţii sunt de acord că intrarea în 
NATO şi UE presupune dialog şi tolerantă, dar 
tot ei afirmă că sunt probleme fundamentale 
unde nu se mai negociază. 

Conflictele pot fi evitate prin multiple căi: 
discuţii, decizii politice, ajutor material, legis
laţie eficientă şi pusă în aplicare fără rezerve şi 
temeri. Dialogul trebuie să ia locul segregării şi 
anume dialogul sincer şi deschis, toleranţa şi 
îngăduinţa. Subiecţii cred că a sosit timpul ca 
toţi să înţeleagă că vrem o Europă unită, iar 
pentru aceasta trebuie să depunem toţi eforturi 
să o construim. Înţelegerea este singura cale 
pentru a atinge acest ţel, alături de chibzuinţă 
şi respect din partea fiecăruia. 

Fermitate şi spirit naţional. A doua direcţie 
a răspunsurilor a vizat o veche neîmplinire a 
subiecţilor români în ceea ce priveşte aştep
tările lor de la guvernanţii români. În concepţia 
lor, aceştia trebuie să-şi exercite puterea, să 
reacţioneze la problemele fundamentale ale 
ţării. Ei trebuie să se impună, să fie fermi, mai 
ales, când este vorba de apărarea intereselor 
naţionale. Să propună chiar referendum dacă 
este cazul. Să nu accepte aplicarea pe teritoriul 
României a legilor din Ungaria. 

Liderii de opinie de la Universitatea de vară 
cer politicienilor români să se implice cu finali
tate în tot ce fac, iar liderilor maghiari să dea 
dovadă de bun simţ, decenţă şi nu de perfidie şi 
tupeu. Ei recunosc că deschiderea reciprocă, 
depăşirea clişeelor identitare nu este un lucru 
uşor de realizat, dar trebuie început acest 
lucru. În acelaşi timp, aşteaptă de Ia oficialii 
români mai multă fermitate în replicile pe care 
le dau maghiarilor, pentru a crea un climat de 
încredere şi siguranţă românilor de rând din 
Covasna şi Harghita şi din ţară că maghiarii nu 
constituie un pericol pentru ei. 

În acelaşi timp, ca atmosfera să fie normală, 
organele de stat trebuie să aplice legislaţia 
europeană, Recomandarea 1 201,  Art. 1 3 .  
Rom<inilor să  l i  se însufle mai multă încredere 
în forţele proprii. Politicienii români să allopl c  
o atitudine ofensivă moderată, chiar i n  situaţii  

dc provocare şi sii se apropic mai mult dc elec
toraLUI  românesc prin vizite in zonck multiet
nice. S;i nu mai czitc. "Să punti picioml in pra�; 
şi să iu mii suri". 
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Propunerile pe care le fac--wmt în spiritul 
celei mai autentice democraţii. În acest sens, ei 
afirmă categoric că "dacă politicienii de diferite 
etnii se joacă cu crearea de conflicte interetnice, 
atunci să fie compromişi, reputaţia distrusă şi 
înlăturaţi abil din viaţa politică românească. Jar 
când fac declaraţii împotriva suveranităţii, 
integrităţii şi unităţii României sau când fac afir
maţii rasiste, şoviniste la adresa poporului 
român, să li se ridice imunitatea parlamentară". 

O condiţie pentru evitarea unor conflicte 
interetnice este crearea unei elite naţionale 
care să acţioneze cu tact şi ştiinţă în momentele 
delicate. De asemenea, pornind de la faptul 
deseori relevat în investigaţiile de teren efec
tuate că ceea ce desparte pe români de 
maghiari este atitudinea faţă de istorie, liderii 
Universităţii de Vară propun explicarea istoriei 
dintr-un punct de vedere detaşat, fără resenti
mente, prin sistemul de învăţământ şi schim
buri culturale sincere. 

Unii subiecţi au fost mai categoriei şi au 
spus că "Noi, românii, putem evita orice conflict 
câtă vreme nu se va pune problema modificării 
graniţelor. Însă dacă se va pune această pro
blemă, atunci nu trebuie să evităm ". Alţii au 
sugerat emiterea unor legi care să specifice 
exact rolul, drepturile şi atribuţiile minorita
rilor maghiari şi ale majoritarilor români. 
Românii, spun subiecţii, trebuie să se bucure 
de drepturile lor fireşti, naţionale. Apoi, atât 
românii, cât şi maghiarii trebuie să respecte 
normele europene, pentru că numai aplicarea 
lor asigură un climat de întelegere şi cooperare. 

Au fost şi subiecţi care şi-au exprimat neîn
crederea faţă de politicieni pentru că ei îşi văd 
numai de propriul lor interes şi trădează intere
sele naţionale. "De la ei, nimic bun. Doar con
fuzie, puţin curaj şi trădare ". 

Elevii din Topliţa 
Abordează problema evitării posibilelor 

conflicte interetnice din multiple perspective. 
Si Ia ei dominantă este calea înţelegerii şi 
comunicării între oameni, ca între egali, fără 
rezerve şi temeri de nesinceritate. Adolescentii 
doresc stoparea instigatorilor din cadrul 
UDMR şi a încercărilor de mediatizare nega
tivă a micilor conflicte dintre oameni, conflicte 
care nu au întotdeauna conotaţie etnică, dar 
sunt interpretate în acest sens. 

Ei propun ascultarea părerilor fiecăruia, 
redr�sarca sit uat iei economice a ţării şi să nu se 
mai încerct.: founula de guvcrnart.: �u con
tribuţia etnici lor magh iari care urmăresc numai 
propr i i le  lur avantajt.:. Aşte a p t ă  ca lideri i 
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români aflaţi la putere, pe de o parte, să se 
intereseze mai mult de sătenii din această ţară, 
iar pe de alta, "să-i mai pună în băncuţele lor pe 
cei care subminează relaţiile dintre români şi 
maghiari şi să nu le mai dea ocazia unor «unguri
ade» de tipul ce/or din 1990-1991 ". Ei consideră 
că românii trebuie să fie trataţi aşa cum se 
cuvine în ţara lor, iar maghiarilor să li se 
impună nişte reguli foarte stricte de com
portare şi, în primul rând, respectarea 
Constituţiei. Guvernanţii să nu le facă favoruri, 
ci să-i trateze ca pe români. 

În acelaşi spirit conciliator ca şi adulţii, ado
lescenţii topliţeni îşi doresc ca toţi oamenii să 
accepte realitatea şi să se înţeleagă între ei pen
tru ameliorarea conflictelor şi instaurarea 
păcii, liniştii şi respectului. Ei consideră că 
numai un compromis care să mulţumească 
ambele părţi ar fi soluţia rezonabilă, "doar toţi 
sunt oameni, chiar dacă vorbesc altă limbă". 
"Cred că ar trebui să cedeze ambele părţi câte un 
pic, în aşa fel, încât etniile să se poată comporta 
ca oamenii. Pentru aceasta însă ar trebui să se 
adopte unele măsuri". 

Cerinţe importante au liceenii şi de la liderii 
maghiari. Acestora le recomandă "să mai con
sulte Istoria Ardealului şi să ceară mai puţine 
revendicări pentru maghiari. Aici este România 
nu Ungaria ", precizează ei. 

Schimbări pozitive doar in viaţa 
maghiarilor 
În continuare, cercetarea a încercat să 

dezvăluie eventuale schimbări în viaţa comu
nităţii demne de menţionat. La întrebarea: 'Au 
avut loc schimbări pozitive în relaţiile dintre 
români şi maghiari sau în domeniul economic, 
social, cultural pe care să le menţionaţi?" 

Liderii de opinie 
Cei mai mulţi au subliniat succesele 

deosebite ale maghiarilor pe plan economic, în 
comparaţie cu românii care au sărăcit tot mai 
mult. "Da. Maghiarii sunt mai bogaţi. Poate sunt 
şi mai întreprinzători, dar cert mai ajutaţi de 
afară". "De altfel, maghiarii au fost dintotdeau
na mai bogaţi, având ascendentul datorat privi
legierii lor de secole, la care acum se adaugă 
susţinerea rudelor din străinătate". 

Schimbări au avut loc, menţionează 
subiecţii cercetării, dar numai pentru etnicii 
maghiari din Transilvania. Dezvoltarea eco
nomică este promovată în interesul lor exclusiv 
�i pentru subminarea intereselor românilor. 
Magh iilrii au reuşit să fie mai înstăriţi prin 
muncă, p� când româ n ii au fost excluşi, mar

ginalizati, cxpulzaţi.  
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Alţi subiecţi neagă orice schimbare pozitivă: 
"Nici vorbă de aşa ceva după 1990, datorită 
politicienilor care au provocat intrigi". "Nu ". 
"Nu, in relaţiile dintre români şi maghiari". 
"Imaginea românilor s-a înrăutăţi! ''. 

În consecinţă, schimbările pozitive au avut 
loc numai pentru maghiari, românii fiind 
excluşi de la ele. 

Elevii din Topliţa 
În majoritatea lor covârşitoare afirmă că 

"nu ştiu " sau "nu cred" că au avut loc schimbări 
pozitive în atitudinea maghiarilor faţă de 
români. Cele câteva schimbări menţionate s-au 
referit la faptul că "maghiarii vor să schimbe sis
temul de învăţământ, adică să se predea în limba 
maghiară", că "au devenit mai uniţi, mai apropi
aţi ca să-şi păstreze valorile naţionale" sau că 
"elevii maghiari primesc burse de studiu şi excur
sii gratuite in Ungaria". 

Unii afirmă deschis că "nu ", nu au avut loc 
schimbări pozitive nici în viaţa socială, nici în 
atitudinea maghiarilor faţă de români şi nici nu 
vor fi în viitorul apropiat. 

Alţii au răspuns cu un categoric "da " în sen
sul că "un român are un magazin mic, mic, mic, 
iar un maghiar un <mare >, <extra > 
<super>market". 

Cel mai surprinzător răspuns a fost însă 
acela că schimbarea a dus la rezultatul că acum 
maghiarii "dispun de un capital mult mai mare 
decât al României". 

Sintetizând răspunsurile celor două grupuri 
de subiecţi, se poate afirma că în practică, în 
viata de toate zilele, românii nu au simţit o 
îmbunătăţire a relaţiilor dintre ei şi maghiari şi 
nici în viaţa socială, economică sau culturală în 
ultimul timp, chiar dacă maghiarii au fost coop
ta ţi la putere în ambele legislaturi, din 1996 şi 
din 2000. Ar fi fost de aşteptat o relaxare a 
relaţiilor, a climatului de viată, inclusiv o 
apropiere, dată fiind încrederea acordată de 
guvernanţii români în a-i face co-părtaşi la 
deciziile la nivel central, dar ea n-a avut loc. Ei 
şi-au urmat neclintiţi propriul lor program de 
revendicări şi privilegii faţă de românii lângă 
care trăiesc, izolându-i şi excluzându-i de Ia 
deciziile ce privesc viata tuturor, comunitatea 
ca întreg. 

Fadorii de disconfort umon 

În continure, adâncind studiul de microsoci
ologic al ţesutului social interetnic <.lin Covasna 
�i Harghita, am pus intrebarea: "Ce vă deran
jează cel mai mult, În ultimul timp, in compor
tamentul etnicilor cu care trăiţi?"  
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Liderii de opinie 
La această problemă, a factorilor de discon

fort care contribuie la înăsprirea relaţiilor şi Ia 
menţinerea unui climat tensionat, liderii de 
opinie ai Universităţii de Vară şi-au exprimat 
nu numai gândurile, dar implicit, şi stările de 
suflet, insatisfacţiile, nemlţumirile faţă de com
portamentul maghiarilor în raporturile cu 
românii. 

Pe ei îi deranjează cel mai mult liderii 
maghiarilor, lipsa disponibilităţii lor la dialog, 
aroganta, fanatismul acestora, faptul că li se 
pare anormal ca un român din zonă să nu vor
bească limba maghiară. Maghiarii au impresia 
că marea majoritate a românilor sunt şovini, 
ceea ce este fals; manifestă tupeu şi intoleranţă 
faţă de români, se consideră cel mai adesea vic
time sau cred că lor li se cuvine totul, iar 
românilor - inferiori, proşti, murdari - nimic. 

Românilor nu le place extremismul lor, 
impertinenta, etnocentrismul lor exagerat. 
Sunt nemulţumiţi de atitudinea lor de stăpâni, 
de lipsa de ruşine faţă de români, de pretenţiile 
lor teritoriale. Dar cel mai mult şi în ponderi 
crescute îi doare desconsiderarea limbii şi 
poporului român, lipsa de respect pentru ţara 
în care trăiesc şi limba poporului român, lipsa 
de loialitate faţă de statul român, atitudinea 
discriminatorie cu care tratează tot ce este 
românesc, falsificarea istoriei. 

Deci, în concepţia subiecţilor români, liderii 
maghiari dau tonul unui comportament anti
românesc, ei dirijează fie din umbră, fie deschis 
aroganta, tupeuL desconsiderarea şi lipsa de 
elementară loialitate morală faţă de ţară, 
poporul, limba şi statul român. Aici îşi are 
izvorul starea de disconfort dintre români şi 
maghiari, inclusiv la firul ierbii, Ia baza relaţi
ilor sociale din comunităţile etnice mixte. 

Relevându-Ie lipsurile, nu înseamnă că nu li 
s-au arătat şi calităţile. Ceea ce este de apreci
at la ei românii nu ezită să spună, pe când 
maghiarii rar o fac sau deloc. ':4ctivismul, impli
carea, iniţiativele inspirate, profesionalismul şi 
eleganţa maghiarilor, mă deranjează, in sensul in 
care le invidiez, dar, în acelaşi timp, le admir!" 

Elevii din Topliţa 
Elevii sunt deranjati de faptul că maghiarii 

nu vorbesc romlÎncştc, di voi-I.II.:sc în prc:t.1.m�a 
lor ungureşte si, astfel, sun t excluşi <..It:: la  dialog 
şi în(elegere. Ei nu sunt dt:: aconl cu int rodu
cerea l imbii minorităţilor în administrat it:: peu
t ru că şi asa nu vorbesc limba romftnă, darii mite 
cfmd va fi acceptală oficial. Sunt iritati ut:: fap
tul că maghiarii vorbesc tot timpul numai l imbn 
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lor, nu ştiu limba română şi nu vor s-o înveţe, 
deşi trăiesc în România; că se cred superiori 
românilor pe care îi consideră fiinţe inferioare 
şi, în consecinţă, îi subapreciază, "îi batjocoresc 
de parcă n-ar fi semenii lor"; că sunt nesinceri şi 
disimulează scopurile acţiunilor lor; că "se cred 
prea mari şi tari de parcă ar fi în ţara lor"; că 
"sunt nepăsători faţă de români, iar unii chiar îi 
urăsc". 

Ca şi adulţii, adolescenţii din Topliţa sunt 
nemulţumiţi că maghiarii au prea multe cereri 
şi pretenţii şi "ne consideră supuşii lor"; "sunt 
agresivi, se cred stăpâni pe ceva ce nu este a/ lor". 
Mai mult, nu le place ce face Guvernul 
României, deşi o mare parte a cererilor au fost 
acceptate. "Cred că aici este ţara lor şi fac ce vor. 
De aceea se iscă atâtea conflicte ". 

Unii subiecţi, într-un spirit adolescentin 
avansat, au fost destul de duri în modul de 
exprimare, arătându-şi chiar revolta colectivă 
faţă de comportamentul neloial al maghiarilor: 
"Comportamentul lor urât ne deranjează. Le 
spunem să nu uite că suntem în România şi pot 
fi expulzaţi atunci când nu mai putem suporta 
actele lor!" Că unele acte ale maghiarilor pre
cum cele privind dispreţul faţă de steagul 
românesc care este arborat sau coborât la dis
creţia oficialilor maghiari sau refuzul de a 
introduce însemne din heraldica românească în 
stema judeţului Covasna ar merita sancţiuni, 
corespunzător cu Constituţia României, este 
adevărat, dar niciodată la noi legile n-au fost 
aplicate în spiritul şi litera lor cu ei din teama 
de a nu-i "supăra " şi de a nu le da prilejul "să ne 
pârască la porţile Europei", cum spun adeseori 
subiecţii din cercetările noastre. Pe câţiva, 
destul de puţini, îi deranjează însă totul, de la 
limbă, pe care ar schimba-o inclusiv cu chineza, 
"de la modul cum te privesc şi discută cu tine 
până la gesturile pe care le fac în faţa ta ". 

În afară de aceste opinii, au fost însă şi 
unele pozitive. Sunt elevi care afirmă că nu-i 
deranjează nimic Ia maghiari, că se înţeleg cu 
ei, că nu au avut probleme cu ei şi chiar le plac. 

O problemă care a apărut cu consecvenţă în 
această cercetare, ca şi în celelalte efectuate, a 
fost aceea a statutului limbii române în această 
zonă unde majoritari sunt maghiarii. Am văzut 
anterior că excluderea din uzul cotidian a lim
bii române deranjează foarte mult atât pe 
adulti cât şi pe adolescenţi. Este îndeobşte, un 
lucru ştiut că în documentele intta nationale 
privind minori tăţile naţionale se prt!vedc drep
t u l  persoanelor care fac parte din minorităţi dt! 
a folosi Îll  mod l ihcr l imba lor maternă în par-
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ticular şi în public, dar fără a afecta necesitatea 
de a studia limba oficială. Statele părţi se vor 
strădui să asigure, pe cât posibil, condiţii care 
să facă posibilă folosirea limbii minoritare în 
relaţiile dintre aceste persoane şi autorităţile 
administrative. La noi, Guvernul Adrian 
Năstase a acceptat introducerea limbii 
maghiare în administraţie, dar rezultatul imedi
at a fost că maghiarii de a doua zi au obligat 
consilierii români să urmărească lucrările la 
căşti, unde se traducea în limba română. Astfel 
au înţeles ei străduinţa românilor de a le con
feri dreptul de a-şi folosi limba, excluzându-i pe 
români de la discuţiile în comun. 

Dezacorduri şi temeri privind limba 
Să urmanm în continuare, opiniile 

subiecţilor cercetării cu privire la acest subiect 
care din uz civilizat între părţi se transformă în 
abuz. 

La întrebarea: "ce părere aveţi despre intro
ducerea limbii minorităţilor în administraţia pub
lică?" răspunsurile subiecţilor români sunt în 
majoritate covârşitoare împotrivă, ştiut fiind 
obiceiul maghiarilor de a depăşi măsura şi de a 
mai sfida încă o dată pe români. 

Liderii de opinie 
Nu o cred benefică. În Harghita şi Covasna 

este un pas spre asimilare, deznaţionalizare şi 
purificare etnică. Acceptarea este efectul lipsei 
de fermitate şi putere al politicii româneşti care 
nu susţine interesele naţionale. O greşeală 
fatală care ar putea avea repercusiuni fatale 
pentru societatea românească. Este încă o vic
torie a UDMR. "În viitor, se vor crea şi mai 
multe condiţionări discriminatorii. În şcoală este 
dezastru. La Olimpiadele şcolare, noi, profesorii 
români, nu putem să comparăm lucrările din 
concurs ale maghiarilor cu cele ale românilor că 
nu ştim limba maghiară. Elevii maghiari sunt 
avantajaţi de proprii profesori, iar noi nu-i putem 
verifica şi toate se fac în dauna elevilor români 
faţă de care noi manifestăm exigenţă maximă ". 

După unii subiecţi, măsura introducerii lim
bii minorităţilor în administraţia publică "o să 
dea şi mai mult nas maghiarilor, deşi, altminteri, 
este o măsură cu totul democratică". Deci, ei 
sunt conştienţi de spiritul democratic al acestei 
măsuri, dar mai ştiu că maghiarii, exagerând, îi 
schimbă sensul, iritând pe românii majoritari şi 
lezându-le drepturile. 

Unii îşi exprimă deschis dezacordul. "Nu 
sunt de acord". "Sunt categorir împotrivă". "Este 
cu efecte negative. Sporeşte încrederea în 
maghiari că pot face si pot avea orice". "Nu, nu, 
nu 1 Trt1irn într-un stat naţional unitar care are o 
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limbă oficială frumoasă care merită respectată!". 
"Este o greşeală flagrantă a autorităţilor. Este 
încă un pas câştiga! de unguri". ':4 fost o mare 
eroare a guvernanţilor! În România, stat naţio
nal unitar trebuie să se vorbească limba 
română!". "Cred că maghiarii cu aceasta au 
realizat deja un <stat în stat>, iar poporul 
român prin bilingvism îşi va pierde de tot limba 
română, mai ales, în zonele cu români în minori
tate numerică ". 

Menţionăm că o atitudine la fel de vehe
mentă faţă de introducerea limbii maghiare în 
administraţie şi justiţie am întâlnit şi cu prilejul 
altor studii la românii din zonă, ca şi la cei din 
restul ţării. Aceasta ne face să credem că dacă 
s-ar fi organizat un referendum naţional pe 
această temă rezultatul ar fi fost cert negativ, 
adică majoritatea românilor ar fi fost 
împotrivă, deşi teoretic ideea este generoasă. 

Au fost şi subiecţi care au acceptat această 
măsură, însă condiţionat. "Este acceptabil doar 
dacă obţinem ceva în schimb, intrarea în NATO 
sau VE". Pe alţii nu-i deranjează, dar cer să se 
sancţioneze prompt orice abuz care ar putea să 
apară. 

S-au propus şi precauţii speciale pentru 
Covasna şi Harghita. "Sunt de acord, dar să nu 
se aplice legea altfel în Covasna şi Harghita unde 
funcţionarii de limba română sunt pe cale de dis
pariţie, iar consilierii locali români au dispărut 
deja. Legea să fie respectată la fel în toată ţara". 

Din multitudinea de opinii reiese clar con
cluzia că românii acceptă lărgirea drepturilor 
minorităţilor de a vorbi în limba maternă, dar 
până la punctul când acestea le-ar putea leza 
dreptul lor ca limba română să fie limba ofi
cială cunoscută şi recunoscută de toţi în Statul 
Român. Utilizarea de către minoritari a pro
priei limbi în viaţa privată nu deranjează pe 
nimeni, dar între români, în viaţa publică să se 
facă în aşa fel încât să nu irite şi să afecteze 
buna înţelegere cu majoritarii. 

Elevii din Topliţa 
Resping în proporţie de 77% această 

măsură, calificând-o "eroarea secolului" şi 
"eroarea mileniului " făcută de Guvernul 
Român. "Nu sunt de acord. Tara noastră se 
numeşte România şi trebuie să se vorbească 
limba română. Este o chestiune in care Statul 
Român s-a dovedit slab, cedând wwr presiuni ". 

"Este o nu'isuri'i pe care o dezaproh. Ar însemna 
sll existe mai multe limhi oficiale în România!". 

Suhiecţii care trăiesc în comunităţi etn ice 
mixle cu maghiari spun că "acest lucm 11-ar tre
bui să s<� j(Kâ, mai ah�s, unde românii sunt foarte 
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puţini" pentru că în acest fel slăbeşte forţa sim
bolică a românilor şi românităţii. În plus, sub
liniază ei "totul are o limită ". 

Totodată, elevii investigaţi recunosc că "cei 
din administraţie trebuie să ştie să vorbească 
limba minorităţilor, dar numai atunci când este 
cazul, în rest, limba română". "Limba română 
este limba naţională, ca atare, ea trebuie vorbită 
de toţi cetăţenii ţării, doar trăim în România, nu 
altundeva. Fiecare om trebuie să cunoască limba 
ţării în care trăieşte ". Faptul că s-a introdus şi în 
justiţie îi face pc unii adolescenţi, cu trăsături 
de adulţi, să spună: "Oricum, situaţia este gravă. 
Nu mai avem români în ţară ". 

Cei îngrijoraţi spun că "acesta este un factor 
care contribuie la degradarea popondui român ". 
"Suntem un stat naţional unitar cu 90% români. 
De aceea, ce s-a făcut este o eroare". "Suntem în 
România, deci să vorbim româneşte. Nu cred că 
în Ungaria sau în orice alta ţară cu români se 
vorbeşte limba română în administraţie sau în 
justiţie". 

Desigur, multe din aprecierile adoles
cenţilor noştri relevă limitele lor în ceea ce 
priveşte cunoaşterea legislaţiei europene 
privind drepturile minorităţilor, dar opiniile lor 
reflectă, fără îndoială, bun simţ sau limita până 
la care trebuie să fie acceptat un drept: până 
acolo până unde el nu lezează dreptul altcuiva. 
Or, ceea ce exprimă elevii în opiniile lor este 
tocmai această depăşire a limitei acceptabile de 
către orice om cu spirit democratic pe care o 
comit maghiarii. 

Acordarea legitimaţiei de maghiar 
O altă problemă care a generat mari dezba

teri şi dispute a fost acordarea Legitimaţiei de 
maghiar cetăţenilor de etnie maghiară din 
afara Ungariei. Interesaţi să aflăm opiniile 
subiecţilor intraţi în raza studiului despre 
această problemă, am pus următoarea între
bare: "Care consideraţi că vor fi consecinţele 
aplicării Legii privind acordarea legitimaţiei de 
maghiar?" 

Liderii de opinie 
La această problemă răspunsurile au mers 

pe mai multe direcţii. Prima relevă dezavanta
jele pentru români: va duce la o mai mare seg
regare etnică, la scparatism social-economic �i 
administrativ; românii se vor declara maghiari 
din cauza conditiilor sociale precare în care 
trăil:sc; V<l tensiona şi m a i  mult re lat i ile, 
românii vor fi ncl uezavantajaţi; este o capcană 
ce va crea şi probleme demografice. 

Unii  nu �o:t.i lă să spunii c;\ această Lege va 
constitui argument p�ntru o propagandă anti-
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românească şi,pentru a justifica revizionismul 
maghiar. Va determina o tulburare a echilibru
lui social şi naţional. Legea nu este în spiritul 
Statelor Unite ale Europei. Este o lege riscantă 
pentru unguri. Se poate întoarce împotriva lor. 

Că subiecţii noştri au avut dreptate în 
această privinţă o dovedeşte faptul că după 
înfrângerea guvernului lui Victor Orbăn la 
ultimele alegeri din Ungaria în vara anului 
2002, Legea statutului maghiarilor din afara 
graniţelor Ungariei va fi repusă în discuţie. De 
altfel, Ungaria a primit avertisment şi din 
partea Comisiei Europene pe această temă. 

Legea nu este admisibilă pentru că duce la 
maghiarizare, discriminare şi semnifică o inge
rinţă în treburile interne ale statului român. În 
plus, poate tulbura pacea şi liniştea socială, 
poate duce la neînţelegeri între români şi 
maghiari, la frustrări sociale din partea 
românilor. 

Subiectii au relevat avantajele legii pentru 
maghiari. "Maghiarii se vor îmbogăţi, vor avea 
tupeu mai mare, iar noi, românii, vom fi sfidaţi. 
Este o lege nazistă, pe criteriu etnic". "Maghiarii 
au şi acum posturi bune şi meserii onorabile, de 
calitate, faţă de români, care, în general, au 
meserii grele, de muncă fizică, fără orizont cul
tural, ca ţărani sau muncitori". "Datorită acestei 
legi, maghiarii se vor îndepărta definitiv de 
România şi de Statul Român şi se vor accentua 
acţiunile de segregare şi izolare". 

Demn de menţionat, acum, la sfârşitul anu
lui 2002, este faptul că, după datele preliminare 
ale recensământului populaţiei din martie 
2002, se pare că nu s-au înregistrat creşteri ale 
populaţiei maghiare ca urmare a aşa-zisei 
"atracţii " a Legii statutului maghiarilor în 
Covasna şi Harghita. Structura etnică la ambe
le etnii a fost în scădere. Între 1992-2002, arată 
Ioan Lăcătuşu în Teza sa de doctorat Structuri 
etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi 
Harghita , numărul românilor din judeţul 
Covasna a scăzut cu 5,4%, acum ei reprezen
tând 23% din totalul populaţiei, iar al maghiari
lor cu 6,5%, reprezentând 73%. În judeţul 
Harghita, ponderea românilor a scăzut cu 6,3%, 
iar a maghiarilor cu 6,5%, românii reprezen
tând 14,6%, iar maghiarii 84,57%. Structura 
populaţiei după limba maternă reflectă în 
general structura pe etnii în ambele judeţe. 

Elevii din Topliţa 
Sunt de părere că în afara grani �ei maghiarii 

pot primi hcncficii, Jar în România n u ,  
deoarece s-au născut aici, trăiesc aici, deci sunt 
cetăţeni români. Acordarea Legitimaţiei ue 
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maghiar ar putea face să apară conflicte între 
români şi maghiari. Într-un spirit ironic, dar nu 
lipsit de nemulţumire şi adevăr un subiect 
spune că "Fraţii noştri fac şcoală pe banii statu
lui român şi apoi, se duc în frumoasa Ungarie". 

Cei mai mulţi nu ştiu ce consecinţe va avea 
primirea Legitimaţiei de maghiar de către 
maghiarii din ţara noastră. Unii dintre ei cred 
însă că efectele vor fi negative întrucât românii, 
ajunşi la fundul paharului cu sărăcia, se vor 
declara maghiari pentru a primi "pompoasele 
drepturi". Din păcate, în acest fel, se vor crea 
discriminări şi între români, ceea ce nu este 
bine. Mai mult, afirmă ei, "încet, încet, 
Transilvania va fi acaparată de Ungaria. 
Maghiarii vor avea astfel mai multe drepturi şi 
vor deveni şi mai aroganţi". 

După unii subiecţi, care par să exprime un 
grad înalt de nemulţumire, "dacă maghiarii au 
nevoie de legitimaţii de maghiar, să plece în ţara 
lor!". 

Cei doi elevi care nu au ridicat obiecţii la 
acordarea Legitimaţiei de maghiar au consi
derat acest lucru un drept al lor. 

Problemele etnice ale zonei in atenţia tuturor 
Interesate să aflăm cele mai arzătoare 

interese şi nevoi ale celor din Covasna şi 
Harghita, am pus următoarea întrebare: "Ce 
probleme deosebite de ordin general sau particu
lar puteţi să ne semna/aţi?" 

Liderii de opinie 
Deşi ne aşteptăm la dezvăluirea unor fapte 

minore sau mai puţin semnificative, răspun
surile au dovedit că subiecţii au mers la esenţe. 
Ei s-au referit la statutul limbii române care nu 
se mai aude în zonă, la pierderea identităţii 
lingvistice, la lipsa coeziunii, coerenţei şi comu
nicării dintre nivelul central şi local, la sfidările 
maghiare. 

Despre maghiari ei spun că îşi învaţă de 
mici copiii să nu se joace cu românii, le 
inoculează idei şovine şi apoi cu timpul acestea 
se amplifică. Nu respectă Statul român şi 
însemnele sale: imnul naţional, stema, steagul 
naţional sau "împroaşcă cu noroi pe cei ce au 
curajul să facă ceva în apărarea poporului 
român". Încalcă şi ignoră frecvent Constituţia şi 
legile, făcând din România o ţară nedemocra
tică, cu o oligarhie imensă şi periculoasă pentru 
integritatea şi suveranitatea ţării, pentru un 
viitor demn al poporului român. 

Ei critică o seamă de aspecte ale vieţii socio
ctnice rom:1nqti.  Lipseşte o presă proft:.sio
n istă. Nu există u elită preoţească activă în 
rândul românilor. Unitatea român ilor este 
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măcinată de interese meschine. Are loc o 
pierdere a identităţii naţionale prin limbaj, 
reli�ie şi viaţă culturală. 

In privinţa autorităţilor centrale, liderii de 
opinie le cer să fie mai ferme când este vorba 
de apărarea interesului naţional. Să sprijine şi 
să atragă românii şi intelectualii din Covasna şi 
Harghita la soluţionarea problemelor grave ale 
zonei. Ei sunt nemulţumiţi că nici până acum 
nu s-au adus la cunoştinţa opiniei publice şi nu 
s-au luat în seamă Ia nivel naţional atrocităţile 
din Raportul HAR-COV din Decembrie 1989 
şi expulzările în masă ale românilor. În acest 
sens, ei spun că românii din această zonă 
merită mai multă atenţie din partea 
autorităţilor centrale. 

Propunerile sugerate de ei ar putea fi 
incluse fără nici o modificare într-un plan de 
acţiune guvernamentală pentru zonă. Ei pro
pun ca Istoria şi Geografia să fie predate în 
limba română. La olimpiadele şcolare de 
Istorie şi Ştiinţe umane lucrările să se scrie în 
limba română, pentru că un loc fruntaş obţinut 
aici contează la admiterea în facultate. Propun 
o politică mai coerentă de formare şi pregătire 
a tinerilor. Cer mai multe burse la studii uni
versitare pentru românii din afara graniţelor, 
dar şi o mai bună selecţie a candidaţilor, 
însoţită de combaterea mitei pc care o iau 
reprezentanţii autorităţilor din alte state pen
tru bursele acordate gratuit de Statul Român. 

Elevii din Topliţa 
Spre deosebire de adulţi, la acest capitol, ci 

au rămas cantonaţi la problemele sărăciei care 
îi frământă cel mai mult. Pentru ei, esenţială 
este problema banilor, mai bine spus, lipsa ha
nilor, mizeria, corupţia, faptul că trăiesc într-o 
ţară plină de sărăcie. O duc mult mai rău decât 
maghiarii, au probleme multe, iar sărăcia poate 
constitui substratul multora dintre ele. Nivelul 
lor de trai este foarte scăzut, sub limita 
decenţei. Nu sunt locuri de muncă, nu au apă 
caldă, nu au gaz metan, sărăcia este generali
zată. Salariile sunt mici, iar preţurile mari. De 
aceea mulţi români pleacă peste graniţă să 
muncească sau se mută definitiv din zonă. 
Faptul că oraşul are forţă de muncă exceden
tară îi face pc patroni să-şi bată joc de munci
tori dându-lc sal ari i mici. 

Elevii cred cii ar putea trăi si ei mai bine 
dacă oamen ii "sus-puşi " ar depune un efort mai 
mare şi dacă ar pune preţ pc dreptate. 

Strigătul de d isperare uin cauza sărăcki al 
adolcsccnţi lor investigati ni s-a p;irut cel mai 
grav S.O.S., pentru ci\ el afectează fihra niolo-
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gică a neamului românesc şi prin aceasta şi 
fiinţa sa naţională. Spre deosebire de elevii din 
Bucureşti pe care am făcut investigaţii anul 
acesta (2002) privind personalitatea profesio
nală şi culturală, care nu au menţionat deloc 
dificultăţile materiale ca impedimente în 
realizarea lor profesională viitoare, elevii din 
Topliţa sunt copleşiţi de sărăcie, lipsuri şi mize
rie. Că aici guvernul trebuie să ia măsuri grab
nice este fără nici o îndoială. Iar dacă la sărăcie 
se mai adaugă şi presiunea etnică, dispreţuirea 
şi marginalizarea românilor de către maghiari, 
atunci singura soluţie de redresare a stării 
românilor nu este decât o strategie zonală spe
cială a actualului guvern prin antrenarea lide
rilor şi a tuturor forţelor locale româneşti dis
puse la a-şi schimba în bine destinul lor şi al 
generaţiilor viitoare. 

Mesajul către politicieni şi autorităţile 
centrale 
Pornind de Ia ipoteza că cei aflaţi în nevoi şi 

sărăcie sunt şi cei mai buni experţi în proble
mele lor*, am recurs la tehnica de a solicita 
subiecţilor cercetării să formuleze un mesaj 
scurt către politicieni şi autorităţile centrale ale 
Statului Român. Intenţionăm să aflăm cele 
mai stringente probleme a căror rezolvare 
reclamă intervenţia lor politică-practică. 

Liderii de opinie 
Conştienţi de capacitatea şi puterea reală 

pe care o au diriguitorii ţării de a schimba 
starea de lucruri din această zonă atât de greu 
încercată de problemele etnice şi de sărăcie, 
liderii de opinie cercetaţi le solicită o mai mare 
implicare în soluţionarea nevoilor românilor 
numeric minoritari aici. Înainte de toate, le cer 
să-i viziteze mai des pentru a cunoaşte de la 
faţa locului situaţia şi nu mediat prin ochelarii 
maghiarilor, interesaţi să eludeze realitatea şi 
să construiască scenarii roze. Le cer "să nu se 
mai prefacă, dând impresia că în zonă există o 
peifectă armonie între români şi maghiari. Să 
sprijine afirmarea identităţii naţionale a 
românilor". 

Să sprijine, de asemenea, dezvoltarea eco
nomică prin privatizare fără corupţie. Să 
stopeze exodul de inteligenţă prin investiţii în 
domeniul cercetării. Să treacă de la vorbe la 
fapte, să n ihl'i grijă �i de românii din Covasna şi 
l larghita că şi  ci i-au ales. "Sci nu uite că aceşti 
rumâni sunt pe cale de disparitie şi cei care i-au 
lăsat la voia întâmplării vor fi responsabili în faţa 
ist01iei şi la judecata de apoi". 

Să aloce uu foml mai mare institu tiilor de 
cultură româneşti pcnl ru cn romfmii să-�i poată 
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păstra identitatea culturală. Să se intereseze tot 
timpul direct de ei ca ei să simtă sprijinul statu
lui. Să-şi îndrepte faţa către ei măcar în al 12 
lea ceas. Altfel, indiferenta lor de până acum, 
va face ca fricţiunile şi conflictele să se 
accentueze. 

Politicienii şi guvernanţii să se trezească din 
starea de nepăsare, comoditate şi dezinformare 
faţă de evenimentele şi situaţia românilor din 
Covasna şi Harghita şi din statele vecine. Diplo
ma ţii noştri să reprezinte interesele României, 
să fie români adevăraţi, să simtă româneşte. 
Politicienii să fie şi să se comporte ca români în 
primul rând şi apoi ca europeni. Să sprijine 
românii de pretutindeni pentru ca aceştia să 
recapete preţuirea şi drepturile naţionale. 

Cel mai interesant ni s-a părut faptul că 
subiecţii au ţinut să-şi exprime gândurilc nu 
prin propozitii afirmative pur şi simplu, ci prin 
propoziţii imperative. 

Nu vă jucaţi cu focul! Veţi fi făcuţi răspun
zători! Conştientizaţi calităţile românilor pen
tru a sădi mândria la acest popor! În momentul 
în care românul va fi mândru că este român, 
pentru că genetic este un patriot, atunci va fi 
capabil şi motivat să acţioneze pentru binele şi 
interesul etnic şi naţional! S.O.S. românii din 
Covasna şi Harghita! Sunteţi răspunzători de 
soarta noastră ! Români de pretutindeni! 
Solidarizaţi-vă cu românii din Covasna şi 
Harghita şi fiţi aproape de ei! 

Un ultim apel făcut către politicieni şi 
autorităţile centrale privea Ardealul: 

A veţi grijă de Ardeal! 
După astfel de mesaje-imperative, nouă, ca 

cercetători, nu ne mai rămâne să spunem decât 
că s-a atins punctul critic dincolo de care nu se 
mai poate trece fără o strategie complexă şi 
coerentă în care românii să fie atât colaboratori 
la elaborarea şi realizarea ei, cât şi principalii 
beneficiari ai ei. 

Elevii din Toplifa 
În mesajul lor, elevii cer în aceeaşi măsură 

soluţionarea problemelor economice şi etnice. 
Formulările sunt de o maturitate şi profunzime 
care, adeseori, echivalează cu cea a maturilor. 
De aceea, vom încerca să le redăm cu aceeaşi 
acuraţcte, ele reprezentând vigoarea şi forţa cu 
care tineretul român poate să gândească şi să 
acţioneze pentru a-şi afirma identitatea şi a trăi 
mai civilizat. 

Având în vedere greutăli le ma teriale în care 
se zbat, este limpeJe că elevii sunt preocupaţi 
de cresterea alocatiilor �i a salariilor. Cer să se 
termine cu hot ia Jin rândurile guvernanţi lor şi 
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din ţară. Să se apuce toţi de treabă spre binele 
întregii naţiuni. Cei din conducerea ţării să 
promită mai puţin şi să facă mai mult. Să nu 
uite de românii din Covasna şi Harghita chiar 
dacă sunt la depărtare. Să nu le mai acorde 
maghiarilor privilegii. Să facă o ţară mai dez
voltată şi să nu mai fie atâta sărăcie. Să lucreze 
pentru revenirea la adevăratele valori şi pentru 
păstrarea identităţii naţionale. 

Ei avertizează pe oficialii din instituţiile 
centrale ale statului: Aveţi mai multă grijă de 
deciziile pe care le luaţi! Nu toţi sunt de acord 
cu aceste decizii! Fiţi atenţi cu drepturile pe 
care le acordaţi minorităţilor din interiorul 
ţării! Acordaţi mai multă grijă românilor din 
afara granitelor! 

Elevii cer ca cei de sus să se ocupe mai mult 
de ţară şi să dea dovadă o dată în viaţă că sunt 
români. Îi invită pe politicieni şi guvernanţi să 
vină şi să convieţuiască măcar o lună cu etnia 
maghiarilor, să vadă şi ei cum este. Să nu se 
lase intimidaţi de nimic şi să facă astfel încât 
românii să se simtă puternici în ţara lor. 

Unii elevi însă au refuzat să mai dea vreun 
mesaj fiind siguri că, oricum, tot nu-i va lua 
nimeni în seamă şi că părerile lor nu contează. 

Ştiind că harghitenii şi covăsnenii au întot
deauna ochii aruncaţi dincolo de Carpaţi, i-am 
întrebat: Ce mesaj aveţi de transmis către Ţară? 

Mesajul către Ţară 
Introducerea acestei întrebări în ches

tionarul de opinie nu a fost întâmplătoare. Este 
rezultatul frecventelor apeluri făcute de 
subiecţii cercetărilor noastre la Ţară cu "Ţ" ca 
ultimă speranţă şi instanţă căreia i se pot 
adresa pentru a ieşi din dificultăţile ce par une
ori insurmontabile. Ţara pentru ei este acel 
reazem, acel prieten multiplicat la milioane de 
români care simt şi trăiesc alaturi de ei senti
mentul abandonării, al trădării, al descurajării, 
dar care pot să se şi manifeste şi să acţioneze în 
sprijinul lor. 

Prietenul "Ţara", în concepţia celor din 
Covasna şi Harghita, nu trebuie să-i părăsească 
la nevoie, cum fac politicienii, din multiple raţi
uni, adeseori nu cele mai meritorii. Trebuie să 
fie un prieten statornic, cum statornici sunt 
Carpaţii şi Dunărea, aproape de nevoile lor, cu 
spirit de solidaritate şi cu autoritate în a-şi 
impune punctul de vedere în faţa guvernanţilor 
adeseori surzi la S.O.S.-urile lor. 

Liderii de opinie 
Apelul lor către Ţară vizează nevoia ca 

aceasta să vegheze totdeauna Ia binele oame
nilor ei, să fie trează la actiunile înun.:plate 
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împotriva ei, să ia atitudine faţă de erorile 
aleşilor, să ţină sus steagul speranţei. "Să nu ne 
pierdem speranţa în bine, căci dacă ea moare, 
totul moare!". "Ţara să nu uite că suntem 
român� că trebuie să ne apăram interesul naţio
nal cu toate forţele şi capacităţile de care dis
punem. Se ştie că asupra românilor se exercită 
acţiuni de intimidare. Tara nu trebuie să le treacă 
cu vederea, ci să ia atitudine, să le denunţe, să 
dea în vileag autorii, pentru că numai astfel se 
purifică de rău ". 

Prin mesajul către ţară, subiecţii fac apel la 
specialiştii ei de care au nevoie în zonă. 
Specialişti, veniţi în zonă şi ajutaţi la pro
movarea identităţii culturale româneşti! Fiţi 
solidari cu cei în dificultăţi! Fiţi buni creştini! 
Faceţi-vă datoria cu profesionalism acolo unde 
vă aflaţi ! 

În concepţia liderilor Universităţii de Vară, 
fiecare membru al acestei ţări trebuie să con
tribuie la promovarea interesului naţional, pen
tru că interesul naţional nu este ceva derizoriu, 
este o construcţie puternică, solidă la a cărei 
înălţare orice cărămidă contează. Recunoscând 
viciile şi defectele românilor aflaţi în posturi de 
decizie, vicii care împiedică lansarea ţării pe 
traiectoria progresului, ei le recomandă "să lase 
la o parte orgoliile naive $i prejudecăţile inutile, 
periculoase; să deosebească extremismul de patri
otism; să se debaraseze cât mai mult de egoism, 
pesimism; să manifeste un optimism sănătos, 
demnitate, onoare şi corectitudine; să respecte 
limba română, să se respecte pe ei înşişi, să nu 
mai fie dezbinaţi, să-şi construiască un spirit 
combativ unde nu este loc pentru descurajări". 

Să nu-şi uite cultura, religia şi pe fraţii din 
afara graniţelor. 

Să muncească şi să fie uniţi. Să apere pacea 
în ţară şi în afara graniţelor. 

Este evident că Mesajul ţinteşte cele mai 
înalte valori naţionale care trebuie apărate şi 
consolidate cu străşnicie de toţi cetăţenii, ca: 
solidaritatea, identitatea, limba, cultura, religia 
care definesc poporul nostru, îi dau originali
tate şi unicitate în contextul multicolor al 
popoarelor lumii. 

Elevii din Topliţa 
Exprimă într-un Iimhaj specific vârstci lor 

întreaga paletă de nevoi şi aspiraţii pc care 
aşteaptă să le împlinească cu ajutorul celur uin 
ţară. Ei cer romfinilor să se trezească din sla1ca 
de letargie în care se atlă, să fie uni�i. sii facă 
din J ara noastră o tară frumoasă şi prosperă. 
Ca un S.O.S. pentru ţară, ci propun ca "Pupuntl 
romlln .wi nu se ma; JJuz(�zr. pr nirii, sti devină 
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ceva mai încrezător în propriile sale forţe, mai 
serios, mai harnic. Să aibă iniţiative, să-şi vadă 
de treburile sale şi să spere în continuare într-o 
viaţă mai bună ". 

Ca nişte gospodari maturi, elevii consideră 
că este necesară mai multă muncă, să se facă 
drumuri asfaltate şi, mai ales, mai multă 
curăţenie. 

Celor de Ia putere le cer să se gândească şi 
la ţară nu numai la propriile lor interese, să-i 
scape de sărăcie şi de corupţie. Să judece corect 
problemele şi să ţină seama de părerile 
fiecăruia. Să fie pace, să nu mai fie atâţia 
infractori, că ţara nu mai rezistă mult timp într
o asemenea stare. 

Românilor le cer "să nu se mai lase călcaţi în 
picioare de nimeni". "Să fie uniţi ca degetele unei 
mâin� strâns unite într-un pumn care să lovească 
la nevoie". Adolescenţii din Topliţa le amintesc 
românilor din ţară să nu-i uite. "Şi noi suntem 
români, la fel ca voi. Poate chiar mai buni, 
pentru că aici ducem o adevărată luptă pentru 
păstrarea culturii, limbii şi religiei". "Deschideţi 
bine ochii! Tara să fie alături de români, nu de 
maghiari! Fiţi tari! Luptaţi pentru voi!" 

Unii elevi fac aprecieri inclusiv la filozofia 
pe baza căreia se dezvoltă ţara. "Nu îmi plac 
concepţiile pe baza cărora se dezvoltă ţara. Dar 
sper într-o ameliorare a situaţiei". 

Şi elevii utilizează imperativele când vor să 
se facă mai bine auziţi de Ţară. "Oameni care 
sunteţi români, cereţi-vă toate drepturile!" "Dacă 
nu face nimic parlamentul, haideţi, să facem 
noi!". "Să se ştie în toată ţara că în cele două 
judeţe, Covasna şi Harghita, nu sunt numai 
maghiari, ci şi români foarte buni şi cinstiţi!" 

GOD BLESS YOU, ROMANIA ! 
Acesta a fost ultimul mesaj către Ţară al 

elevilor din Topliţa, cum nu se poate mai 
nimerit, cu care încheiem şi noi expunerea, nu 
înainte de a face remarca de ordinul esenţei că 
avem în faţă o generaţie mult mai fermă, mai 
hotărâtă să-şi afirme identitatea, să apere drep
turile legitime la demnitate, respect, prospe
ritate şi bună convieţuire ale poporului 
român alături de etniile cu care soarta 1-a 
hărăzit să fie. 

Ca şi ei, spunem şi noi: 
D UMNEZEU SĂ IHNECUVÂNTEZE 

ROMÂNIA ! 

• )  Deepa Na�ayan, Empowcrmen t and 
Powcrty Rcduction. A sourcehook, Thc Wc}f!Q 
Bank, Washington D.C. 2002 
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Abstract 
Expectations and messages from zoung people in the issue of the interethnical relations issues 

between romanians and hungarians 

The sludy here has at its hasis the investigation carried out in the summer of 2001 on 30 leaders of opinion at the 4th edio 
tion of the Izvorul Muresului Summer University and on 61 pupils in l!lplita, Harghita county on thc thcme of the intcretho 
nic relations in general, the relations betwcen the Romanians and Hungarians and particular and of the European integra
tiono 

Within the research therc are analysed a set of significant issucs concerning the actual stage of thc intcrethnic relations 
bctween thc Romanians and Hungarians; thc unrest and the dissatisfactions of the Romanians as opposed to the daily behavo 
iour of the Hungarians; we will espccially refer to the message of both of thc groups of subjects, leaders of opinions and stu
denls on thc one hand and of the politicians and central authorities on the othcr. 

Maria Cobianu-Băcanu 
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Aspecte ale problematicii abandonului şi a copilului instituţionalizat 
în judeţul Covasna 

1. Introducere 

Abandonul, o problemă care la nivel mon
dial a cunoscut o explozie fără precedent în 
special în ţările sărace şi cu situaţii politice 
neclare, este şi una din problemele României 
contemporane, amplificată după căderea 
regimului comunist din Europa de Est. 
Paradoxal, liberalizarea avorturilor şi plani
ficării familiale nu a fost urmată de scăderea 
numărului de copii abandonaţi, ci de creşterea 
acestuia. Indiferent care ar fi motivele ce 
despart o mamă de copilul său, abandonul 
reprezintă o urgenţă, deoarece în prima 
perioadă mama poate fi reîntoarsă la copilul ei, 
fiind cunoscut faptul că starea psihoafectivă a 
acestuia poate cunoaşte cu trecerea timpului 
tulburări ireversibile. 

Abandonul copilului a fost o practică din
totdeauna a omenirii. Anumite societăţi, din 
anumite motive, adeseori generate de caracte
risticile momentului istoric, procedau în 
măsură mai mare la a-şi abandona copiii. 

România, ca toate celelalte ţări, a cunoscut 
din plin fenomenul abandonului, încercându
se, de asemenea, rezolvarea lui prin mijloacele 
obişnuite ale filantropiei ori ale administraţiei 
de stat. Preocupări privind cauzele reale ale 
existenţei copiilor lipsiţi de familie au existat, 
dar nu foarte intense şi nici coordonate. Este 
adevărat însă că, în anii 1950, atunci când într
o parte a lumii irumpea cartea lui J. Bowlby, în 
cealaltă parte, în care se găsea şi România, 
existenţa umană era forţată să ia un cu totul alt 
curs. Pe de altă parte, însă, dacă în Rusia a exi
stat un Makarenko, ce şi-a asumat riscul 
educării orfanilor de război ajunşi vagabonzi şi 
delicvenţi, dacă în Anglia, Anna Freud şi 
Dorothy Burlingham se ocupau, de asemenea, 
de orfanii de război, iar în Aus tria, Hcrmann 
Gmeiner înfiinţa primul sai de copi i S.O.S., 
Rom:înia a fost privată de asemenea persona-

lităţi. Abia la sfârşitul anilor 1 91:!0 se face 
remarca liî o lucrare cuprinzătoare care abor-
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"Orice copil în pericol este un copil care 
nu poate aştepta", Kofi Annan, secretarul 
general al ONU, laureatul premiului 
Nobel pentru pace pe anul 2001 

dează şi tema provenienţei copiilor aflaţi în 
leagăne şi case de copii (Dumitrana, M., 1998). 

Cercetările în domeniu arată faptul că 
abandonul reprezintă un fenomen de o mare 
complexitate, aproape imposibil de clarificat în 
toate cauzele şi consecinţele sale. Interesul 
stârnit de acest subiect este demonstrat de 
numărul mare de manifestări ştiinţifice multi
disciplinare, de lucrări şi publicaţii care abor
dează acest fenomen. În România problemati
ca copiilor abandonaţi este prezentă în dezba
terile parlamentare, preocupările guvernamen
tale şi ale multor O.N.G.-uri, în mass-media 
centrală şi locală. Cu toate că dinamica aban
donului este diferită în funcţie de perioada stu
diată şi de teritoriul de referinţă, cauzele şi 
consecinţele abandonului sunt, în linii mari 
asemănătoare. Din lucrările de specialitate 
rezultă faptul că o consecinţă imediată a actu
lui de abandonare este, pentru cei mai mulţi 
dintre copii, intrarea într-o instituţie de pro
tecţie a copilului. Mult timp aceasta a fost con
siderată soluţia cea mai convenabilă, atât pen
tru copil, cât şi pentru comunitate, chiar dacă 
evidenţele o infirmă. Numai în momentul când 
rezultatul nesatisfăcător al acestor instituţii a 
fost adus în atenţia conştiinţei publice de per
sonalităţi recunoscute ale psihologiei şi psihia
triei, dar mai ales de către psihanalişti, abia 
atunci s-a înregistrat o creştere a interesului 
pentru găsirea unor soluţii alternative. 

În Planul global de prevenire/absorbţie a 
sărăciei şi promovare a incluziunii sociale, 
aprobat prin HG, nr. 829/2002, în capitolul 
referitor la copii este menţionat faptul că în 
România, copiii abandonaţi reprezintă 
aproape 1,3% din totalul copiilor sub 18 ani. Pe 
lângă cei abandonaţi la naştere, sunt mulţi 
copii plasaţi în instituţii rezidentiale de c;ltre 
familiile lor, incapabile a le asigura un mini
mum de conditii de viată . Ullimt:le date 
furnizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

indică o situatie aiarmantă in ceea ce priveşte 
abandonul .  Departe dt: a fi fost stopat, numărul 
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de copii abandonaţi la naştere parc în acest an 
a fi în creştere, putând atinge nivelul de 2,5% 
din totalul naşterilor (Planul global de pre
venire 1 absorbţie a sărăciei şi promovare a 
incluziunii sociale, 2002). 

Deşi această situaţie, a copiilor de care 
părinţii lor nu au nevoie, are tragismul său, deşi 
ea a suscitat, dacă nu compasiune şi ajutor, cel 
puţin o mişcare administrativă a serviciilor 
sociale, ea ar fi fost, ca şi alte evenimente ale 
existenţei, trecută în rândul faptelor "nomzale" 
de viaţă, dacă efecte cu puternic impact social 
nu ar fi determinat o recentrare a atenţiei 
asupra instituţionalizării. Aceste efecte sunt 
reprezentate de masivele distorsiuni în sfera 
creşterii fizice dar şi a diferitelor procese psi
hice, precum şi de tulburări generale de per
sonalitate. Mai mult, după opinia lui R.Spitz, 
"copiii instituţionalizaţi, aproape fără excepţie, 
manifestă probleme de ordin psihiatrie, devin 
asociati, delicvenţi, deficienţi mintal, psihotici ori 
copii problemă" (Dumitrana, M., 1998). 

O altă concluzie a specialiştilor în asistenta 
socială este aceea că abandonul copilului este o 
problemă care nu se poate interpreta numai 
din perspectiva învinovăţirii mamelor sau a 
părinţilor, ci trebuie analizată în funcţie de si
tuaţia în care se găsesc aceştia, de experienţa 
lor de viaţă . . .  Soluţia este ajutorarea mamelor 
cu copii, asigurarea unor venituri, condiţii de 
locuit, de îngrijire a sănătăţii, de igienă şi me
dicaţie, medierea pentru integrarea familială şi 
comunitară fiind şi ea indispensabilă (Roth, 
M., 2002). 

Având în vedere conştientizarea tuturor 
acestor probleme, ne dăm seama de nevoia 
sporită de intervenţie asupra copiilor şi părin
ţilor, adaptate la particularităţile şi specificul 
fiecărei zone. Schimbările necesare în această 
societate vizează o mai mare profesionalizare a 
serviciilor sociale, o mai susţinută implicare a 
comunităţilor locale şi o strategic guvernamen
tală mai unitară în favoarea copiilor şi a familiei. 

În alegerea temei referitoare la institutio
nalizarea copiilor abandonaţi, cu surprinderea 
unor aspecte concrete din Centrul de 
Plasament în Regim de Urgenţă Materna! din 
Sfâ ntu Gheorghe, am avut în vedere posib il i
tatea oferită de cunoa!)terea îndeaproape a 
problcmaticii menţ ionate pe perioada an�ajării 

la instituţia amintită în cal itate de asistent 
social. Contactul zilnic, nemij locit, cu aceşti 
copii, cu personalul centru lui şi cu institutiile 
partcncrc. au constituit baza de la care am 
plecat în cercetare. Mi-am propus ca prin 

3 1 0  

instrumentele şi metodele d e  cercetare uti
lizate să pot surprinde cauzele care au condus 
la instituţionalizarca acestor copii, aspecte ale 
vieţii cotidiene în instituţie, precum şi efectele 
instituţionalizării asupra formării, educării şi 
viitoarea lor integrare în societate. Am urmărit 
să comparăm rezultatele obţinute din cercetare 
cu cele ale unor cercetări pe aceeaşi temă efec
tuate în alte zone, evidenţiind elementele 
comune cât şi pe cele specifice centrului 
investigat. 

2. Abandonul. Evoluţie în timp 

Unul dintre cuvintele cu cea mai întunecată 
rezonanţă, indiferent de limba în care este 
exprimat, este cel care defineşte abandonul. 
Semantic, cuvântul "abandon " înseamnă 
"renunţare ". A abandona ceva sau pe cineva 
înseamnă a renunţa la un bun sau la un drept; 
şi, de asemenea, într-un sens corelat, dar inde
pendent, are înţelesul de părăsire a familiei sau 
copiilor. (Dicţionarul limbii române moderne, 
1995, Apud, Dumitrana, M., 1998) Legat de 
acest din urmă sens, cuvântul "abandonat" 
apare înconjurat de o şi mai sumbră aură, 
delimitând una dintre cele mai concret 
dureroase experienţe umane. 

Fiind un cuvânt de origine franceză, sensul 
termenului se impune a fi clarificat după 
dicţionarele franceze. Astfel, conform 
dicţionarului Robert Etymologique, "abandon " 
este un substantiv masculin care provine din 
termenul franc "ban " de origine gotică. "Ban" 
s-a transformat apoi în vechea franceză în 
':4bandon " semnificând "la discreţia cuiva ", "la 
bunul plac al unei persoane". Prefixul "a " este 
privativ şi, în acest sens o femeie care îşi aban
donează copilul pierde orice drept asupra aces
tuia. Le petit Robert arată că "abandonul" este 
acţiunea de a renunţa, de a părăsi, de a nu se 
mai ocupa de, de a lăsa ceva sau pe cineva la 
discreţia unei/unor persoane. Dicţionarul 
Quillet Flammarion afirmă că "abandon " sem
nifică a încredinţa, a oferi ceva sau pe cineva 
altuia. Se poate observa că explicaţiile sunt 
con tradictorii mergând în două dirc.cţii diferite: 
un sens este cel de a încredinţa, a da, a oferi !ii 
un altul cu conotatii  mult mai negative este de 
a părăsi, a m:glija, a aTunca, a renunta ( Alexiu, 

• D O • ' 1 ' ) 
T. M ., 1 999). 

Dcfintia abandonului poate fi abordată din 
Ji l"eri te puncte de vedere. 

În România, din punct de vedere j uridic, 
abandonul este definit de lcg�:a n um;lrul 
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47/1993. Articolul 1 precizează: "Copilul aflat 
în îngrijirea unei instituţii de ocrotire socială sau 
medicală de stat, a unei instituţii de ocrotire pri
vate, legal constituite sau încredinţat, în condiţiile 
legii, unei persoane juridice, poate fi declarat prin 
hotărâre judecătorească abandonat, ca umzare a 
faptului că părinţii s-au dezinteresat de el în mod 
vădit o perioadă mai mare de şase luni " 
(Ionescu, S., 2001). 

În cuprinsul aceleaşi legi, dezinteresul este 
definit ca "încetarea imputabilă a oricăror legă
turi dintre părinţi şi copil, legături care să 
dovedească existenţa unor raporturi părinteşti 
nonnale". În articolul 4 al aceleaşi legi, se pre
cizează că instanţa va delega în această situaţie 
exerciţiul drepturilor părinteşti instituţiei de 
ocrotire socială sau medicală sau instituţiei pri
vate legal constituite sau, după caz, altei per
soane, în condiţiile legii (Ionescu, S., 2001).  

Din aceeaşi perspectivă, abandonul de 
familie este definit ca o infracţiune care constă 
în săvârşirea de către persoană, care are obli
gaţia legală de întreţinere faţă de cei îndrep
tăţiţi la aceasta, a uneia din următoarele fapte: 
părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, 
expunându-i la suferinţe fizice şi morale; neîn
deplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de 
întreţinere prevăzută de lege (Ilie, C., 2002). 

Din punct de vedere medical, copilul inter
nat fără mamă sau alt însoţitor este considerat 
abandonat dacă rămâne într-o unitate medi
cală mai mult de două săptămâni peste timpul 
necesar acordării îngrijirilor specifice stării 
patologice care a determinat internarea. 
Abandonul în unităţile medicale reprezintă o 
problemă deosebită, deoarece în producerea sa 
este implicat un lanţ de factori sociali, din care 
este suficient să lipsească o singură verigă, pen
tru ca fenomenul să se declanşeze în cascadă, 
imposibil de stopat (www.vmr.ro). 

Abandonul este perceput de copil încă din 
primele zile de viaţă. După lunile de apropiere 
absolută cu mama, în care inima şi vocea aces
teia sunt auzite continuu de făt, urmează 
naşterea, o traumă la fel de greu de suportat 
atât pentru copil cât şi pentru mamă. Ajuns 
într-un mediu nou şi rece, iniţial ostil, nou-năs
cutul aşteaptă cu disperare singurele repere 
care I-ar readuce la amintirea confortului 
intratltcrin, ac�st�a fi i n d  ce l e  lega l e  de 

apropierea de mam;i. Ajuns la  pieptul mamei , 

simtindu-i vocea, inima , căld ura şi dragostea, 

nou-născutul se linişlcşlc şi acceptă schimbarea 
mediu lu i , avit n d  l oa l ii aten t i a  concen t rată 

asupra acestor rc.pcn:. Dc.spărţirca ele mamă îi 
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produce prima disperare, manifestată iniţial 
prin "reacţia de agitaţie a puiului alunecat din 
cuib" (nu aude vocea mamei, nu percepe gustul 
laptelui, atingerea braţelor şi a sânului) şi, ulte
rior - când prin toate simţurile înţelege că 
mama nu mai există pentru el - alunecă într-o 
resemnare pasivă, manifestată prin distrofie şi 
prăbuşire imunitară, întreţinută de carenţele 
alimentare, într-un cuvânt, se declanşează hos
pitalismul (www.vmr.ro). 

Precum se observă, definiţia abandonului se 
situează într-un dublu registru - cel al psiholo
giei şi cel al socialului; adesea însă, se mani
festă o a treia implicare, aceea a psihiatriei. 
Din perspectiva acestei ştiinţe, A. Porot descrie 
abandonul ca fiind "absenţa, slăbirea sau rup
tura unei legături afective de susţinere, antrenând 
cel mai adesea falimentul obligaţiilor morale sau 
naturale care sunt legate de aceasta . . .  Confuzia 
morală, daunele sociale cauzate adesea victimei, 
sunt condiţii favorabile apariţiei la aceasta a unor 
tulburări nevrotice sau psihotice reactive . . .  " 
(Porot, A., 1975, Apud, Dumitrana, M., 1998). 

Din punct de vedere psihologic, abandonul 
este definit ca o acţiune de părăsire a unei 
fiinţe, de lipsa de preocupare pentru soarta 
acesteia. Orice situaţie care duce la slăbirea sau 
ruperea legăturilor afective poate fi trăită ca 
abandon. La adult, de asemenea, dezaprobarea 
de către o persoană iubită, despărţirea sau 
retragerea sentimentului de dragoste, absenţa 
sau decesul unei rude apropiate, pot fi trăite ca 
tot atâtea abandonuri. Subiectul poate 
reacţiona printr-o tristeţe copleşitoare sau 
agresivitate (Ionescu, S., 2001) .  

În cadrul de referinţă al  psihopedagogiei, 
abandonarea îmbracă aspecte diferite: situaţia 
de abandon ca stare de fapt - copilul este real
mente părăsit, părinţii săi naturali, ori cei în 
grija cărora se află, nu vor sau nu pot să se 
ocupe de el; starea de semi-abandon, când 
copilul trăieşte cu părinţii, dar în fapt este 
neglijat sau chiar respins de aceştia; sentimen
tul de abandon, ce poate apărea Ia copil, cu sau 
fără legătură cu realitatea; uneori acest sen
timent este trăit în legătură cu situaţia de 
abandon ori semi-abandon, alteori însă, frica 
operează în plan pur imaginativ; angoasa pri
mară de abandon este o altă formă a trăi ri i  
părăsi ri i ;  ca este normală Ia copilul  mic. care 
o manifestă ori de câte ori una din 
nevoile sale imediate n u  este satisfăcută 
(Dumitrana, M., 1 998). 

În  fiecare etapă istorică societatea a fost 
prcocupatii de găsirea celor mai bune solut i i 
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pentru rezolvarea problemelor copiilor aban
donaţi. Societatea românească contemporană, 
prin instituţiile abilitate, percepe şi suportă 
marele cost social al abandonului; ea trebuie să 
decidă dacă suportă în continuare acest cost 
sau stimulează pârghiile educaţionale şi legisla
tive capabile să reducă semnificativ acest 
fenomen. Fără o modificare legislativă care 
trebuie să stipuleze clar drepturile şi respon
sabilităţile unui cuplu parental în raport cu 
copilul, programul educaţional rămâne inefi
cient (Ilie, C., 2002). 

În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că 
viitoarele modificări legislative româneşti vor fi 
aliniate la normele europene care regle
mentează instituţia abandonului în Uniunea 
Europeană. 

Abandonul copilului a fost o practică din
totdeauna a omenirii. Anumite societăţi, din 
anumite motive, adeseori generate de caracte
risticile momentului istoric, procedau în 
măsură mai mare la a-şi abandona copiii. 
Important era însă ce se întâmpla după aban
don: întotdeauna au existat practici comune şi, 
mai târziu, legi şi servicii prin care se căutau 
solutii pentru copilul abandonat (Munteanu, 
A., 2002). 

Numărul copiilor abandonaţi diferă de la 
ţară Ia ţară. Fenomenul este întâlnit în multe 
din fostele ţări comuniste din Europa de Est, 
după cum se poate vedea în tabelul nr. l .  

Cauzele creşterii numărului de copii aban
donaţi sunt de ordin economico-social şi edu
caţional. Din punct de vedere economic, fac
torul principal este reprezentat de perpetuarea 
şi chiar accentuarea fenomenului de sărăcire a 
populaţiei. De asemenea, din punct de vedere 
social, se constată un proces de dezagregare a 
familiei sub acţiunea unor factori economici. 
Rolul acestor factori este subliniat de un studiu 
efectuat de Ministerul Sănătăţii, IOMC şi 
UNICEF în leagăne şi secţii de distrofici, care 
a arătat ca 74% din părinţii care au abandonat 
copiii erau şomeri, 62% aveau venituri insufi
ciente, 58% aveau condiţii improprii de locuit 
şi în 40% din cazuri era vorba de mame necăsă
torite (Ionescu, S.,  200 1 ) . 

Se constată de asemenea tendinta ca nu 
numai mamele foarte tinere sau de etnie rromă 
să-şi abandoneze copiii, ci şi mamele mai în 

vârstă, la al doi lea sau al t re i lea copil. 
Expl icaţia a r  putea fi, şi în acest caz, fenomenul 
de sărăcire a populatiei. 

În ciuda tuturor initiativelor instituti ilor 
guvernamcntn le şi nonguvernamentalc, prc-
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s i  unea internărilor în leagă ne ş i  case de  copii îşi 
reia cadenta începând cu anul 1993, atingând 
chiar cote superioare anului 1989 (tabel 02). 

Explicaţia poate fi atribuită şi de această 
dată unui complex de factori, printre care: 
liberalizarea relaţiilor dintre sexe, sporirea 
ratei divorţurilor şi a familiilor monoparentale, 
condiţiile economice precare în care îşi 
desfăşoară existenţa majoritatea familiilor 
româneşti în această perioadă de tranziţie s.a. 

Problema abandonului copiilor în România 
a constituit din 1989 încoace un punct de mare 
interes pe plan naţional şi internaţional. Mai 
mulţi factori de decizie au fost implicaţi în pre
venirea fenomenului de abandon, încercând să 
influenţeze dinamica acestuia. Abandonul a 
devenit, în România, o problemă politică: o 
presantă problemă a politicii de restructurare 
internă şi una, mult mai complicată, cu jocuri 
făţişe şi de culise, a politicii internaţionale a 
României. Acest lucru este evident pentru toţi 
cei care monitorizează prezenţa acestei teme în 
presa internaţională (Munteanu, A., 2002). 

3. Aspecte specifice ale abandonului în 
judeţul Covasna 

3.1 .Câţiva indicatori demografici 

La recensământul din 1992, populaţia 
judeţului Covasna a fost de 233.256 persoane 
ceea ce îl desemnează ca cel mai mic judeţ al 
ţării. Populaţia sa reprezintă mai puţin de o 
jumătate din dimensiunea medie a unui judeţ 
din România, care este de 5 1 1 .000 locuitori. 

Judeţul Covasna se caracterizează, în ge
neral, prin fenomene demografice de intensi
tate medie, dar cu valenţe pozitive; rata nata
lităţii a fost până în 1992 superioară mediei pe 
ţară, iar rata mortalităţii a continuat să fie mai 
scăzută decât la nivel naţional. Natalitatea are 
valori apropiate, atât în urban, cât şi în rural, pe 
când mortalitatea este deosebit de scăzută în 
urban (78% ) , dar de două ori mai intensă în 
rural (tabel 03). 

Din datele mişC<lrii naturale a populaţiei din 
perioada 1 96o- I ':JH5 se observă că valorile 

creşterii demografice naturale, în judel , sunt 
superioare medici pc �ară, iar rata mortal itiiţii 
este apropiată med ie i pe Transilvania şi a celei 
pc ţară. 

Dacă la natalitate şi morta litate nu se înre

gistrează d ifcrcn�c notabile,  in sch imb , la  
ind ici i  ca l i t a t ivi, atât  de importanţi cum sunt 
mortalitatea infantilii si durata medie de vinţn 
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("speranţa de viaţă la naştere"), diferenţele sunt 
sensibile. 

La mortalitatea infantilă, dacă ne rezumăm 
la perioada 198 1-1991, constatăm că acest 
indice, în judeţul Covasna, este cu 8% mai mic 
decât la nivelul ţării. În general, alura curbelor 
natalităţii şi mortalităţii în perioada 1966 - 1994 
este aproximativ aceeaşi cu cea a populaţiei 
totale. 

Tendinţa de după 1989 a fenomenelor 
demografice s-a înscris în tendinţa generală a 
ţării: reducerea cu peste o treime a numărului 
de naşteri (de la 1 7,8%o la 1 1,2%o) şi creşterea 
cu 18% a numărului de decese (de la 10,4%o la 
1 1 ,5%o). S-a redus mai accentuat natalitatea în 
urban şi mai puţin intens în rural, astfel că 
ruralul are în continuare o fertilitate mai ridi
cată (Racolţa, E., 1998). 

După 1999, sporul natural al populaţiei 
judeţului devine din nou pozitiv (tabel 04). 

În perioada 1990-1998 evoluţia structurii 
demografice a populaţiei judeţului Covasna pe 
sexe şi vârste prezintă tendinţe diferite de 
creştere, datorită în primul rând schimbării 
comportamentului demografic al cuplurilor, 
faţă de propria reproducere, creşterea morta
lităţii, precum şi a migraţiei externe. 

Începând din anul 1990, populaţia judeţului 
scade an de an, într-un ritm mediu anual nega
tiv de 0,34% faţă de populaţia ţării, care scade 
într-un ritm mediu anual negativ de doar 
0,15%. 

Specialiştii au observat faptul că în inter
valul 1966-2001, în judeţul Covasna nu s-au 
înregistrat dezechilibre majore între cele două 
sexe. Scăderea naturală a populaţiei în perioa
da 1990-2001, a evoluat diferit pe cele două 
sexe: populaţia feminină a crescut de la 50,3% 
la 50,8%, iar cea masculină a scăzut de la 
49,7% la 49,2%. 

Structura pe grupe mari de vârstă a popu
laţiei judeţului Covasna reflectă un proces de 
îmbătrânire demografică, determinată în prin
cipal de scăderea natalităţii, care a antrenat, la 
rândul ci, reducerea absolută şi relativă a 
populaţiei tinere, între O - 14 ani (de la 24,3% 
în 1992 la 18,8% în 2001) şi creşterea popu
laţiei vârstnice de 60 de ani şi peste (de la 
15,3% în 1992 la 16,7% în 2001) (tabel 05). 

Pentru evoluţia viitoare a principalilor indi
catori demografici ai judeţului Covasna, 
deosebit de. importante sunt rata hru l ă  de 
nupria l irare, raportl l l  dintre sexe (număru l  d�.: 
femei la 100 de bărbati) şi fertilitatea feminină 
(tabel 011). 

.1 1.1 

Se observă că nivelul nupţialităţii a fost şi 
este totuşi ridicat, rata nupţialităţii oscilând 
între 7-9 căsătorii la 1000 de locuitori, cu 
excepţia anilor de vârf 1978 cu 1 1,6 %o şi 1979 
cu 9%o, precum şi scăderea bruscă a numărului 
căsătoriilor la 5,5%o în 1993 (tabel 07). 

Pentru grupele de populaţie de până la 44 
de ani, în cei 1 1  ani analizaţi valorile nu cunosc 
fluctuatii foarte mari. În schimb, pentru gru
pele de vârstă de peste 70 de ani, este o mare 
disproportie între sexe. Deşi în 1996, la naştere, 
la 100 de băieţi s-au născut numai 96 fete, 
datorită "supramortalităţii" masculine la vârste 
adulte, după 59 de ani, populaţia feminină o 
depăşeşte numeric pe cea masculină. 

În comparaţie cu valorile înregistrate la 
nivelul României, se observă că la grupa de 
vârstă 0-14 ani, în judeţul Covasna, procentul 
populaţiei este peste media naţională, la grupa 
de vârstă 15-19 ani, are valori sensibil egale, iar 
la 60 de ani şi peste, ponderea în Judeţul 
Covasna este sub media pe ţară (tabel 08). 

Scăderea numărului populaţiei judeţului se 
datorează în mare parte şi diminuării număru
lui de născuţi vii. Limitarea numărului de copii, 
în principal prin folosirea avortului a făcut ca 
fertilitatea să se reducă sub nivelul de înlocuire 
a generaţiilor (tabel 09). 

În anul 2001 s-au născut 2.557 copii, în scă
dere cu 888 (26%) faţă de anul 1990. Numărul 
născuţilor vii s-a diminuat vizibil în primii ani 
după revoluţie, la această scădere contribuind 
numărul mare al întreruperilor de sarcină. 

În ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, 
judeţul Covasna se situează printre judeţele 
ţării cu cea mai mică rată. 

La data de 1 iulie 2000, populaţia judeţului 
Covasna era de 230.537 locuitori, ceea ce 
reprezintă 1% din populaţia ţării. Distribuţia 
numerică a populaţiei pe suprafaţa judeţului, 
condiţionată de factori istorici, sociali, eco
nomici şi naturali, s-a schimbat de la o etapă la 
alta, în sensul creşterii densităţii de la 41 , 1  
locuitori/ km (pătrat) în  1930, la  46,5 locuitori/ 
km pătrat în 1956 şi la 62,5 locuitori /km pătrat 
în 1996. În anul 2000, din cauza descreşterii 
numărului populaţiei se observă o uşoară 
scădere a densităţii populaţiei la 62,1 locuitori/ 
km pătrat. 

La sfârşitul anului 2000, resursele de muncă 
ale judeţului erau de 142,0 mii persoane. Rata 
de activitate a resurselor de mundi era de 
7 1 .4%. 

Rata nup(ia l i l<t !ii a fost în anul 2000 de 5,2 
căsătoriţi l a  1000 locuitori, ia.· mta Jivurţia-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOANA LACĂTUŞU 

lităţii de 1 ,29 divorţuri la 1000 locuitori (faţă de 
1,6% la nivel naţional). 

După starea civilă, 43,5% din populaţia 
judeţului este necăsătorită, 47,9% căsătorită, 
6,6% văduvi şi văduve şi 1 ,9% divorţaţi. De 
remarcat faptul că numărul femeilor văduve 
este de 4,5 ori mai mare decât cel al bărbaţilor 
văduvi, iar cel al femeilor divorţate de 1 ,6 ori 
mai mare decât al bărbaţilor divorţa ţi. 

Din cele 55.624 nuclee familiale complete 
existente în judeţul Covasna, la recensământul 
din 1992, un procent de 95, 1% erau nuclee 
omogene sub aspect etnic - soţii având aceeaşi 
naţionalitate- iar un număr de 2.724 nuclee, 
respectiv 4,9% din totalul nucleelor complete 
aveau soţi aparţinând de naţionalităţi diferite, 
constituind familii etnic mixte (Rain L., 2000). 

Se poate remarca faptul că principalii indi
catori demografici caracteristici judeţului 
Covasna au valori apropiate de media pe ţară. 
O situaţie asemănătoare se constată şi privind 
numărul copiilor abandonaţi şi a celor insti
tuţionalizaţi. 

3.2 Dimensiuni ale abandonului în judeţul 
Covasna 

Pentru a cunoaşte principalele dimensiuni 
ale abandonului în judeţul Covasna, am 
reconstituit şirul informatiilor statistice exis
tent la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului (DJPDC) în perioada 
august 1999 (data înfiinţării instituţiei menţio
nate) - septembrie 2002. (Tabel nr. 10). 

Din datele prezentate rezultă următoarele 
aspecte concrete ale fenomenului abandonului 
în judeţul Covasna în perioada 1999-2002. 

În perioada analizată, numărul copiilor 
abandonaţi a crescut de la 728 în decembrie 
1999 la 868 în septembrie 2002; în decembrie 
1999, din totalul copiilor abandonaţi 60% erau 
internaţi în centre de plasament, 24% erau 
integraţi la rude până la gradul IV, 10% erau 
integraţi la asistent materna!, iar 6% erau inte
graţi în familie sau încredinţaţi în vederea 
adopţiei; în septembrie 2002, din totalul copii
lor abandonaţi 45% erau internaţi în centre de 
plasament, 33% erau integrati la rude piinii la 
gradul IV, 1 5 %  erau integraţi la asistent mater
na!, iar 7% erau integraţi în familie sau încre
dinţaţi în vederea adopţiei. 

Deşi numărul copiilor abandonaţi a crescut, 
ponderea celor instituţionalizati a scăzut de la 
60% în 1999 Ia 45% îm 2002, timp în care pon
derea celor integraţi la asisten t materna! a crcs-
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cut de la 24% în 1999 la 33% în 2002. De 
asemenea a crescut şi ponderea celor integraţi 
în familie sau incredinţaţi în vederea adopţiei 
de la 10% la 15%. 

Urmărind evoluţia numărului de copii 
internaţi în centre de plasament din judeţul 
Covasna, în perioada 1999-2002 (graficul nr. 1) 
se observă că numărul acestora a fost de 433 în 
decembrie 1999, scăzând la 405 în decembrie 
2000, apoi la 365 în 2001, pentru ca în septem
brie 2002 să ajungă la 378. Deşi diferenţa nu 
este spectaculoasă, totuşi în perioada analizată 
se observă scăderea continuă a numărului copi
ilor instituţionalizaţi în centrele de plasament 
din judeţ (grafic 00). 

In această perioadă, asistenţii sociali din 
cadrul D.J.P.D.C. Covasna au finalizat dosarele 
pentru obţinerea declaraţiilor judecătoreşti 
pentru copii abandonaţi, după cum urmează: 
1999 - 70; 2000 - 17; 2001 - 20; 2002 - 17. 

Fostele case de copii au fost transformate în 
centre de plasament şi case familiale. Reţeaua 
instituţiilor de ocrotire cuprinde şi Centrul de 
Plasament în Regim de Urgenţă Materna!. 

3.3 Centrul de Plasament în Regim de 
Urgenţă Maternal, Sf. Gheorghe 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
Materna! se află în subordinea Direcţiei Jude
ţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului -
Covasna din 1998, dată la care îşi are începu
turile acest centru. Instituţia funcţionează în 
cadrul unui cămin social de opt etaje, centrul 
ocupând întreg etajul cinci. În acest cămin 
social există şi locuinţe sociale şi adăposturi de 
noapte pentru persoane fără domiciliu, dar este 
o locaţie insalubră, fără apă caldă şi încălzire 
termică şi cu defecţiuni la energia electrică, 
fapt ce îngreunează şi funcţionarea adecvată a 
centrului. De asemenea, o influenţă negativă o 
are amplasarea instituţiei într-un cartier peri
feric al oraşului, unde locuitorii sunt în mare 
măsură de etnie rromă. 

Centrul a fost înfiinţat cu scopul sprijinirii şi 
îngrijirii copiilor defavorizati în situaţii de 
criză. Menirea acestuia este găzduirea acestor 
copii ,  u neori împrc un:i cu ma mele lor, piinii la  
soluţionarea problc.mci pc.ntru care. �tu fost 
internati. 

Centrul este compartimentat în felul urmă
tor: biroul directorului, patru camere unde 
dorm copiii şi patru camere pentru centrul 
malernal ,  magazia, hucătăria, două hăi si un 

duiJ unde copiii lh.:sfa::;oara diferit�.: activi tal i  
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educativ - recreative. Capacitatea de cazare şi  
masă a centrului este de 35 de locuri. Copiii 
instituţionalizaţi în centru au vârste cuprinse 
între 1 an şi 18 ani. Nu există discriminări (sex, 
naţionalitate, confesiune) la internarea copiilor 
în centru. În funcţie de vârsta copiilor aceştia 
urmează grădiniţele şi şcolile din apropiere. 

Deşi amplasat la periferia oraşului, centrul 
se prezintă în măsura posibilităţilor extrem de 
reduse pe care le are la nivel de spaţiu, bine 
amenajat, cu mobilier modern şi funcţional. 
Dotarea din punct de vedere logistic este 
destul de modestă, existând un calculator şi 
un telefon. Finanţarea centrului vine din 
partea D.J.P.D.C. şi foarte rar din partea unor 
fundaţii. 

Personalul este format din director, asistent 
social, cinci îngrijitoare, bucătăreasă, o infir
mieră şi un instructor-educator. Directorul, 
asistentul social, şi instructorul-educator au 
absolvit facultatea de asistenţă socială iar 
pregătirea celorlalţi angajaţi este de nivel 
mediu. 

Având în vedere specificul instituţiei, faptul 
că prin centru trec copii de vârste, sexe, naţio
nalităţi şi confesiuni diferite proveniţi atât din 
maternităţi cât şi din propriile familii, am între
prins o cercetare pentru surprinderea unor 
aspecte comune cât şi a diferenţelor dintre 
copiii abandonaţi la naştere şi cei instituţiona
lizaţi Ia diferite vârste. 

3.4 Aspecte privind diferenţele dintre copiii 
abandonaţi la naştere şi cei instituţionalizaţi 
la diferite vârste 

Cercetarea de faţă şi-a propus să studieze 
diferenţele de ordin cognitiv, afectiv şi fizic 
existente între copiii abandonati la naştere, în 
maternităţi, şi copiii instituţionalizaţi la anu
mite vârste (ne referim aici la copiii care s-au 
născut şi au fost crescuţi de propriile familii 
până la o anumită vârstă, după care, din anu
mite motive, au fost abandonaţi). În acest sens 
am lucrat cu două grupuri de copii evidenţiind 
diferenţele dintre copiii care nu au cunoscut 
niciodată ce înseamnă apartenenţa faţă de o 
familie, de copii care au trăit, pentru o 
perioadă mai scurtă sau mai lungă, în interiorul 
unei familii. 

Cercetarea s-a desfăşurat la "Centml de 
plasament în regim de U/Kenţă materna/ " din 
ora�u l  s mntu Gheorghe, inst it uţie atlată în 
subordinea Direcţiei J uuc�cnc pentru Protecţia 
Copilului Covasna. 
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Investigarea s-a realizat pe parcursul a 8 
luni, timp în care pentru obţinerea informaţi
ilor am utilizat analiza documentelor prezente 
în instituţie, intervenţia avută pe fiecare din 
cazurile analizate, cât şi folosirea metodei 
observaţiei, a interviului liber şi cel structurat. 
Din păcate, inexistenţa unor fişe cu profilul psi
hologic al copiilor, cu reliefarea unor date 
privind coeficientul de inteligenţă, dezvoltarea 
anumitor capacităţi senzorio-motorii, gradul de 
dezvoltare al capacităţilor de comunicare şi 
inter-relaţionare în cadrul unui grup etc., fac ca 
cercetarea să aibă anumite carenţe şi limite. 

al. Obiectivele cercetării 

Obiectivul principal al cercetării a constat în 
evidenţierea diferenţelor majore existente între 
copiii abandonaţi la naştere şi cei instituţiona
lizaţi mai târziu. Pentru atingerea acestui 
obiectiv a fost necesară îndeplinirea unor 
obiective secundare, cum ar fi: 

-studierea consecinţelor deprivării de mamă 
-surprinderea unor caracteristici comune 

ale copiilor instituţionalizaţi 
-relevarea unor aspecte ce comportă proce

sul de integrare în instituţie 
-analiza relaţiei şi comunicării copiilor cu 

persoane din interiorul şi exteriorul instituţiei 
(gradul de afectivitate, cooperarea, spiritul de 
iniţiativă, etc.) 

În urma analizei celor două grupuri de 
copii, şi cu ocazia cercetării noastre, dorim să 
constatăm diferenţele dintre majoritatea copi
ilor abandonaţi la naştere din punct de vedere 
intelectual, fizic şi afectiv, şi copiii care au trăit 
într-o familie fie ea şi dezorganizată. 

a2. Ipotezele cercetării 

Viaţa în instituţiile de protecţie a copiilor 
este mai puţin benefică pentru orice copil decât 
într-un mediu familial fie el şi dezorganizat; 

Instituţionalizarea pe o perioadă mai lungă 
scade şansele unui copil de a se reintegra în 
societate. 

b. Strategia Cercetării 

Pentru a evidenţia diferenţele existente 
între copiii abandonaţi la naştere şi cei insti
tutionaliza!i într-o anumită perioadă a vietii 
lor, am încercat să facem o compara ţie între 
cele două categori i  de copii ,  cercetarea 
(.k:�fă:;;urându-se în acc:.t st:n� în două t"aze: 
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Prima fază a constat în alegerea unui 
eşantion de copii care au fost abandonaţi la 
naştere în maternităţi şi care au fost nevoiţi să 
trăiască toată viaţa în case de copii sau alte 
instituţii de protecţie a copilului. 

A doua fază a constat în alegerea unui 
eşantion de copii care au trăit o perioadă de 
timp în familie, dar care, datorită unor împre
jurări ajung să fie instituţionalizati la diferite 
vârste. 

c. Prezentarea eşantioanelor 

Primul lot cuprinde 15 copii instituţiona
lizaţi încă de la naştere în diferite case de copii 
dar care au ajuns la un moment dat în "Centrul 
de Plasament în Regim de Urgenţă Materna!", 
Sfântu Gheorghe, având vârsta cuprinsă între 
10 şi 16 ani. Condiţia esenţială în selectarea 
acestui lot a fost faptul că aceşti copii nu şi-au 
cunoscut niciodată părinţii, fără să existe nici o 
legătură cu familia de provenienţă. Deşi unii 
dintre subiecţii din acest lot au fost plasaţi la 
diferiţi asistenţi maternali, majoritatea lor nu 
s-au putut adapta în cadrul unei familii şi s-au 
întors în centru. 

Al doilea lot cuprinde 15 copii instituţiona
lizaţi tot în cadrul acestui centru, care au vârste 
cuprinse între 10 şi 17 ani, dar care au trăit o 
perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp în 
familia naturală, cunoscând astfel ceea ce este 
un mediu familial, cu toate implicaţiile acestu
ia. Cu toate că majoritatea copiilor provin din 
familii dezorganizate, aceştia sunt familiarizaţi 
cu conceptele de mamă şi tată, însuşindu-şi ast
fel normele elementare de conduită familială şi 
socială. 

d. Instrumentele şi metodele utilizate 

Dintre metodele utilizate în practica muncii 
de asistenţă socială, am utilizat în cercetarea pe 
care am întreprins-o chestionarul, interviul 
liber, observaţia şi analiza datelor cuprinse în 
documente. 

În demersul nostru am încercat să culegem 
cât mai multe date despre copiii avuţi în 
vedere, câteva informaţii existente în fiecare 
dosar despre mama copil ulu i, cât şi ceh! privind 
măsura în care s-a integrat copilul în centru, 
relatiile copilului cu personalul instituţiei dar si  
cu profesorii acestuia, comportamentul în cen
tru si in societate, dar si despn: efectele insti
tu�ionalizării şi consceirHclc depriviirii de 
mamă. Metmkle utilizate pentru culegerea 
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datelor sunt aceleaşi pentru ambele eşan
tioane, subliniind astfel originalitatea şi veri
dicitatea datelor culese. 

Chestionarul a constituit principala metodă 
de cercetare. Acesta cuprinde 1 7  itemi. 
Chestionarul a fost aplicat instructorului de 
specialitate de la Centrul de plasament, dorind 
astfel să se obţină nu numai informaţii standard 
pe care le putem găsi în ancheta socială, ci şi 
date privind comportamentul copiilor, interre
laţionarea cu ceilalţi şi, de asemenea, evi
denţierea efectelor deprivării de mamă. 
Datorită faptului că instructorul de specialitate 
chestionat are studii superioare în domeniu, 
am considerat că datele furnizate de acesta 
sunt relevante şi pot constitui o bază solidă în 
demersul pe care l-am întreprins. Întrebările 
din chestionar au fost de tip închis, încercându
se astfel obţinerea unor date cât mai relevante. 

Prin specificul conţinutului său, interviul 
completează datele obţinute din chestionar 
prin relaţia personală avută cu clientul. 
Folosind această metodă am obţinut date 
importante de la următoarele surse: copilul în 
cauză, colegii acestuia, directorul şi personalul 
centrului de plasament, învăţătorii sau profe
sorii acestuia, medicii care I-au tratat şi în anu
mite situaţii de la organele de ordine. Datele 
obţinute pe această cale relevă atitudinea 
copilului faţă de anumite valori, credinţele şi 
sentimentele pe care le trăieşte, spiritul de 
inHiativă şi deschiderea faţă de ceilalţi, gradul 
de responsabilitate şi seriozitate cu care se 
implică în anumite sarcini, atitudinea faţă de 
şcoală şi societate în general, etc. 

Metoda observaţiei este un instrument 
indispensabil, venind să completeze vizual 
datele obţinute prin intermediul interviului. 
Am utilizat metoda observaţiei pe parcursul 
tuturor etapelor de cercetare, completând ast
fel lacunele lăsate de celelalte metode. 
Folosind această metodă am observat compor
tamentul copiilor în centru şi în societate, 
gradul de interacţiune cu ceilalţi, implicarea în 
diferite sarcini, limbajul folosit, etc. 

Analiza documentelor a constituit un pas 
esenţial în culegerea de informaţii referitoare 
la subiecţii din cele două eşantioane. Fiecare 
copil aflat într-un centru de plasament are în 
cadrul acestuia un dosar cuprinzimd mai mul te. 
documente ce contin date importante despre. 
istoria vie! ii lu i . Î n  acest dosar se giîsesc: cert i 
fica tul  de nastere în origi nal al copi lului ,  
anchete sociale cuprinz:înd atiit situatia care a 
dus la inst i tu ţiunalizarc, hot� ri\rca �au 
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hotărârile de institutionalizare, evaluări me
dicale, precum şi alte acte (certificate de deces 
sau hotărâri de divorţ ale părinţilor, etc.). La 
documentele pe care le găsim în centrul de 
plasament am mai putea adăuga şi cele 
prezente în alte institutii (spitale, poliţie, 
primării, etc.). Activitatea de cercetare pe care 
am întreprins-o de-a lungul celor 8 luni a fost 
îngreunată de lipsa unor elemente care pot 
furniza şi ele, la rândul lor, informaţii esenţiale. 
Mă refer aici Ia lipsa din dosar a evaluării 
psiho-comportamentale (evaluare care 
furnizează date importante legate de dez
voltarea intelectuală, fizică şi motorie a copilu
lui, gradul de adaptare în centru, prezenţa anu
mitor complexe, reacţia la anumiţi stimuli, 
comportamentul în grup, etc.), precum şi lipsa 
unui registru în care să se consemneze vizitele 
pe care le-a primit copilul şi contactele acestu
ia cu familia naturală sau extinsă. 

e. Analiza şi interpretarea datelor 

În analiza şi interpretarea datelor am luat în 
considerare în principal datele obţinute prin 
metoda chestionarului şi cele la care am ajuns 
cu ajutorul celorlalte instrumente utilizate în 
cercetarea de faţă. 

Datorită obiectivului acestei lucrări, voi 
prezenta situaţia la nivelul celor două 
eşantioane, structurată pe indicatorii reprezen
tativi în vederea evidenţierii diferenţelor dintre 
cele două loturi. 

După cum se observă în graficul nr. 1, Ia 
nivelul celor două loturi diferenţele sunt evi
dente. Vârsta mamelor din primul eşantion este 
sub 30 de ani, predominantă fiind grupa 
mamelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, 
iar în cel de-al doilea eşantion vârsta lor începe 
de la 18 ani şi continuă după 35 de ani, grupa 
cea mai numeroasă fiind cea a mamelor cu 
vârsta între 18 şi 30 de ani. 

Putem concluziona faptul că majoritatea 
mamelor din primul eşantion, datorită vârstei 
fragede şi a lipsei de experienţă, îşi aban
donează copilul de la naştere, iar femeile din 
cel de-al doi lea eşantion îşi abandonează 
copilul datorită unor factori independenţi de 
ele cum ar fi situaţia socio-economică sau situ
aţii de criză şi urgenţă, precum şi datorită 
stărilor conflictuale din familie (grafic O 1 ). 

Majoritatea copiilor abandonati la naştere 
p rovin d i n  familii de mq iunalita t e  rromă, 
cunoscut fiinLI faptul că în aceste fam i lii risl:ul 
dL· abandon este mai marl: . După cum se poate 
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observa, din graficul nr. 2, pe aceste două 
eşantioane, cetăţenii de etnie rromă nu îşi 
abandonează copiii la vârste mai mari. O expli
caţie o constituie faptul că majoritatea trăiesc 
de pe urma alocaţiei de stat pentru copii. Copiii 
din al doilea eşantion provin din familii de 
naţionalitate maghiară şi un procentaj mai mic 
din familii de naţionalitate romana. 
Menţionăm că la recensământul populaţiei din 
anul 2002, structura etnică a populaţiei din 
judeţul Covasna a fost următoarea: 23,2 % 
români, 73,8 % maghiari, 3 % rromi şi alte 
naţionalităţi (grafic 02). 

În ceea ce priveşte starea civilă a mamei, se 
observă faptul că cele mai multe abandonuri la 
naştere apar în cazul familiilor cu copii ce 
rezultă dintr-o relaţie de concubinaj. 
Abandonul la naştere este aşadar în principal, 
apanajul familiei dezorganizate (graficul nr. 3). 
În cel de-al doilea eşantion, diferenţele sunt 
minime, relevând faptul că familia care nu are 
o siguranţă (divorţ, separare) este predispusă Ia 
situaţii de risc pentru copiii din familie. 

Educaţia mamei reprezintă un indicator 
important în ceea ce priveşte modelul educa
ţional în familie. Se remarcă ponderea destul 
de mare a mamelor fără studii în ambele 
eşantioane. Diferenţele majore apar, aşa cum 
se poate observa din graficul nr. 4, între 
mamele cu studii primare şi cele cu studii pro
fesionale/liceale. În primul caz, acestea îşi 
abandonează copilul la naştere în totalitatea 
cazurilor, iar în cel de-al doilea caz mamele îşi 
abandonează copilul la diferite vârste. În 
cadrul celui de al doilea eşantion se observă 
faptul că sarcina este dorită, însă pe parcursul 
vieţii, datorită problemelor de ordin socio-eco
nomic şi material, mamele ajung să îşi aban
doneze copii chiar dacă au studii diferite. 

Locul din care copilul a fost instituţionalizat 
ne oferă un plus de informaţie în ceea ce 
priveşte situaţia copilului şi, de asemenea, ne 
oferă ponderea mare a copiiilor care sunt aban
donaţi. Din graficul nr. 5 putem observa faptul 
că, copiii din primul eşantion provin numai din 
spital sau maternitate, iar cel de-al doilea 
esantion ne arată ponderea copiilor proveniţi 
atât din familie cât şi de la asistent materna[ 
sau încredinţaţi la rude. Venirea copiilor de la 
asistenţi maternali sau de Ia rude s-a datorat 
faptului că nu s-au putut acomoda cu familiile 
respective. 

Situatia j uridică a copil ului este redată în 
graficul nr. 6. Primul eşantion ne aralii faptul cii 
toti copi i m• fost declara�i judecătorcste aban-
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donaţi, iar în cel de-al doilea eşantion se 
observă o diferenţă în ceea ce priveşte numărul 
de copii recunoscuţi de către tată şi cei cu 
părinte în detenţie. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a 
copiilor nu se observă diferenţe foarte mari, 
aceştia fiind în marea lor majoritate sănătoşi. 
Se observă un mic procent al copiilor cu han
dicap (de gradul III) în primul eşantion (grafi
cul nr. 7). 

În urma analizei răspunsurilor la întrebarea 
referitoare "În ce măsură s-a integrat copilul în 
centrul de plasament", (graficul nr. 8) se poate 
observa clar că majoritatea copiilor din primul 
eşantion se adaptează mai repede, fiind 
obişnuiti cu viaţa din instituţiile de ocrotire a 
copilului. În ceea ce priveşte cel de-al doilea 
eşantion, copii se integrează mai greu datorită 
faptului că nu sunt obişnuiti cu acest mediu, le 
este străin şi total neprimitor. Din răspunsurile 
primite rezultă că, aceştia din urmă se inte
grează greu şi datorită faptului că le sunt fami
liale conceptele de "mamă" şi "acasă ", care le 
trezesc anumite sentimente contradictorii cu 
ceea ce văd şi trăiesc în centru. 

Din punct de vedere al relaţiei copilului cu 
personalul instituţiei, după părerea celor ches
tionati şi intervievaţi, se poate aprecia (graficul 
nr. 9) faptul că majoritatea copiilor din primul 
eşantion sunt ascultători şi cooperanţi fiind 
familiarizaţi cu atmosfera din centre, 
necunoscând alt ambient, în comparaţie cu 
subiecţii din eşantionul al doilea, care datorită 
noutăţii şi necunoscutului pe care îl aduce în 
viaţa lor centrul de plasament, sunt ostili, neas
cultători, trecând printr-o perioadă de con
fuzie. Obişnuiţi să asculte de "mama " şi "tata ", 
ei trec printr-o perioadă dificilă neştiind în cine 
să aibă încredere şi cine este într-adevăr pri
etenul lor, reacţionând uneori violent. 

Relaţia fiecărui copil în parte, cu ceilalţi 
copii din instituţie, este redată de răspunsul la 
întrebarea "Care este relaţia copilului cu copiii 
din instituţie?" (graficul nr. 10). După cum se 
poate observa, deşi există unele diferenţe 
majore între cele două eşantioane, copiii 
reuşesc să se înţeleagă şi să coopereze pe 
perioada convieţuirii în centru. Cazurile de 
relaţie tensionată apar datorita faptului  că 
există unele divergente de opinie, difen:ntc în 
gândire si valorik: la  care adc.:ră. 

Analizftnd graficul nr. I l  se poa te.: observa 
fap t u l  cii m ajoritatea copiilor din pri m u l  
eşant ion întâmpină d ificul liit i  î n  ceea ce.: 
prive�lc activitatea şcolarii ::;i  au nevoie de un 
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ajutor mai substanţial, aceştia urmând o 
şcoală ajutătoare. Spre deosebire de aceştia, 
copiii din eşantionul al doilea frecventează o 
şcoală normală. 

Cercetarea şi-a propus să surprindă şi unele 
aspecte ale relaţiei copiilor de vârstă şcolară 
cuprinşi în cele două eşantioane cu profesorii 
lor. Pentru aceasta au fost intervievaţi profe
sorii cărora li s-a solicitat să răspundă la între
barea "Care este relaţia copilului cu profesorii 
din şcoala pe care o frecventează "? (graficul nr. 
12). Din răspunsurile primite în ceea ce priveşte 
această relaţie, se poate observa faptul că nu 
există diferenţe majore între subiecţii celor două 
eşantioane. Majoritatea copiilor au respect faţă 
de profesor şi îl tratează ca atare. Astfel, copiii 
întretin o relaţie cordială cu profesorii lor, 
existând doar un mic procent al copiilor care au 
o relaţie tensionată cu profesorii. 

Atât prin chestionar, cât şi prin interviurile 
avute cu profesorii cât şi cu majoritatea copi
ilor în cauză am solicitat părerea despre relaţia 
copilului cu ceilalţi elevi din şcoală. 

Din răspunsurile primite au fost surprinse 
câteva aspecte ale acestei relaţii. 

Aşadar, aceasta este mai deficitară la copiii 
abandonaţi la naştere. Aceştia au rareori relaţii 
foarte bune cu ceilalţi colegi deoarece de multe 
ori nu găsesc puncte comune cu aceştia şi nu se 
pot integra în grupul lor. În comparaţie cu 
aceştia, majoritatea copiilor din al doilea 
eşantion au o relaţie normală cu colegii lor, se 
integrează mai repede, înscriindu-se în sfera 
normală a relaţiilor interumane (graficul nr. 13). 

Analiza relaţiilor interpersonale, cu diferite 
persoane apropiate (graficul nr. 14), aşa cum 
rezultă în urma chestionarului aplicat, scoate în 
evidenţă alt element hotărâtor în analiza com
parativă a subiecţilor celor două eşantioane: 
copiii abandonaţi la naştere sunt familiarizaţi 
cu viaţa din instituţie şi astfel găsesc de cele 
mai multe ori confidenţi în personalul acestuia, 
considerându-i şi mamă şi tată. Sunt singurele 
persoane în care au încredere şi care îi ajută 
când sunt în impas. Spre deosebire de aceştia, 
copiii din al doilea eşantion, în momentul insti
tuţionalizării trec printr-o perioadă confuză 
neştiind în cine să aibă încredere şi asupra cărei 
pc.:1 soane sa-ş1 canal izeze a feei  ivitatca.  
Afecţiunea discriminatorie faţă de personal, 
lipsa con lactului vizual în rel a ti i le  cu cei 
apropiaţi, atitudini le autodeslructivc, furtul,  
minciuna în lcgil tmă cu lucruri eviucnte, lipsa 
controlului asupra impulsurilm proprii, d i fi
cultătile de iuvătare, modurile anormalc de 
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hrănire, relaţiile sociale slabe, întrebările fără 
sens, persistente, logoreea, comportamentul 
brutal - sunt, toate, simptome ale tulburărilor 
de ataşament la copii şi a lipsei de consecvenţă 
în viaţa lor. 

Dezvoltarea psihică este un alt criteriu care 
evidenţiază diferenţele dintre subiecţii celor 
două eşantioane. Având în spate un back
ground lacunar, datorat în mare parte privării 
de mamă, încă de la naştere, după părerea 
instructorului, subiecţii eşantionului întâi au 
unele carenţe de ordin psihic şi intelectual fiind 
mai puţin stăpâni pe emoţiile şi impulsurile lor 
primare, şi dovedind o mai slabă adaptare din 
punct de vedere intelectual (graficul nr. 15). 
Spre deosebire de aceştia, la copiii din al doilea 
eşantion se observă o pondere mai mare a copi
ilor cu un nivel de dezvoltare normal şi mediu 
datorat în primul rând faptului că aceştia au 
fost abandonaţi după vârsta de trei ani. 
Conform multor teorii ale personalităţii, 
primii trei ani din viaţa omului sunt definitorii 
pentru întreaga lui personalitate, iar petrecerea 
lor alături de mamă constituie o bază solidă 
pentru dezvoltarea normală ca adulţi, fapt 
rezultat şi din cercetarea noastră. 

Viaţa în instituţie precum şi regulile pe care 
aceasta le impune, generează la copilul insti
tutionalizat anumite sentimente de inferiori
tate, slăbindu-i capacitatea de adaptare în 
mediul social. După aprecierea instructorului 
chestionat, prin specificul ei, instituţia de 
ocrotire a copilului înlesneşte apariţia com
plexului de instituţionalizare. Măsura în care 
acest complex este prezent în personalitatea 
copilului se corelează şi cu vârsta la care copilul 
a fost abandonat. Din datele prezentate în 
graficul nr. 16, se poate aprecia că majoritatea 
copiilor abandonaţi la naştere, cuprinşi în cer
cetare, deşi au şi ei acest complex, nu sunt mar
caţi definitoriu de acesta, deoarece instituţia 
este familia lor, este universul lor, singurul loc 
unde se simt în siguranţă. Aceşti copii nu 
cunosc legile familiei şi nu sunt capabili să înte
leagă anumite relaţii care apar între membrii 
familiei. Având avantajul anilor petrecuţi în 
familie, subiecţii celui de-al doilea eşantion 
dezvoltă un complex mai mare al instituţiona
lizării datorită noutăţii pe care o aduce viaţa în 
instituţie. Aceştia nu se identifică cu instituţia, 
din care de multe ori fug şi nu se mai întorc, 
preferând libertatea pe care le-o oferă viaţa în 
stradă. 

Consecinţele dcprivării de ma mă, pen t ru 
subiect i i  din cele două cşan t i oanc, sunt redate 
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în graficul nr. 17.  Şi în cazul Centrului de 
Plasament în Regim de Urgenţă Materna! din 
Sf .. Gheorghe, conform opiniei instructorului, 
se poate constata faptul că, deşi instituţiile de 
ocrotire a minorilor se străduiesc să ofere cele 
mai bune condiţii pentru ca aceşti copii să 
beneficieze de condiţiile unei vieţi normale, 
acestea nu pot suplini absenţa mamei si nu pot 
înlătura efectele deprivării de mamă. Indife
rent de statutul copilului, aceştia sunt în 
aceeaşi măsură afectaţi de lipsa figurii mamei 
din viaţa lor, şi de căldura afectivă a cadrului 
familial. 

Din analiza documentelor şi din observaţia 
coparticipativă (în perioada efectuării cerce
tării am fost angajata centrului în calitate de 
asistent social) au mai rezultat şi alte aspecte cu 
relevanţă pentru cercetare. 

O influenţă negativă asupra activităţii cen
trului o are amplasarea instituţiei într-un 
cartier periferic, locuit în mare măsură de 
populaţie de etnie rromă şi alte categorii de 
persoane marginalizate. Centrul este situat 
într-un bloc de locuinţe sociale şi adăposturi de 
noapte pentru persoane fără domiciliu, locaţie 
insalubră şi cu numeroase defecţiuni la insta
laţiile sanitare, încălzire termică, alimentare cu 
energie electrică şi apă caldă. 

Încă de la înfiinţarea sa, centrul nu a bene
ficiat de un management corespunzător, cauzat 
de lipsa specialiştilor din domeniul asistenţei 
sociale. Lipsa unei salarizări corespunzătoare şi 
a unei motivaţii profunde, face ca majoritatea 
personalului centrului să aibă o comportare 
dezintcresată şi neadecvată faţă de copiii insti
tuţionalizaţi. 

Aceste disfuncţii au fost parţial corijate de 
iniţierea unor activităţi menite să contribuie la 
îmbunătăţirea confortului afectiv a copiilor din 
centru. Dintre acestea menţionăm: organizarea 
serbării pomului de Crăciun, sărbătorirea 
zilelor onomastice şi de naştere, participarea 
copiilor la spectacole, excursii şi slujbe reli
gioase. 

f. Concluzii 

În urma analizei şi interpretării datelor 
culese cu ocazia studierii celor două eşantioane, 
se pot desprinde câteva concluzii privitoare la 
diferenţele existente între copiii ahandonaţi la 
nastere �i cei abandona�i la diferite vârslc: 

Compara�ia celor două c�antiuanc relevă 
difcrentt: majore între cele două grupuri, dife
ren�e care confirmă ipotc..:za noastră, conform 
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căreia abandonul la naştere afectează într-o 
măsură mai însemnată viaţa psihică şi afectivă 
a copilului. 

Deşi instituţiile de ocrotire a copiilor sunt 
dotate cu tot ceea ce este necesar pentru o 
bună dezvoltare a lor, există o multitudine de 
factori ( ex: lipsa familiei) care acţionează în 
mod negativ asupra copilului, provocându-i 
diferite complexe. 

Viaţa unui copil într-un mediu familial chiar 
şi în familii cu probleme este de preferat faţă 
de viaţa în orice instituţie de protecţie a copi
ilor. În urma analizei datelor, se pot observa, 
efectele şi consecinţele negative pe care le are 
asupra copilului deprivarea de mamă. 

Calitatea managementului unei instituţii 
de ocrotire a copilului, împreună cu munca 
specialiştilor în domeniul asistentei sociale, 
pot influenţa în mod pozitiv calitatea vieţii în 
instituţie. 

Buna funcţionare a unei instituţii de 
ocrotire a copilului este condiţionată şi de locul 
amplasării acesteia în cadrul unei localităţi. 
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lnstituţionalizarea pe o perioadă mai lungă 
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adaptare. 

Un efect benefic asupra socializării copiilor 
instituţionalizaţi îl au implementarea unor 
proiecte educative, comunitare şi culturale 
specifice. 

Cercetarea a relevat impunerea unei schim
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lui din astfel de instituţii, crearea unor pro
grame eficiente care să implice mai mult per
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Totodată a fost evidenţiată necesitatea 
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Abstract 
Aspects of abandonmentissue and of the institutionalised child in Covasna county 

Thc study prcsents two chapters of the licence work with the same title presented at the graduation of the Sociology and 
Social Assistance Faculty within thc "Babcs-Bolyai" in Cluj-Napoca, in Junc 2003 session, scientific leader Maria Roth. 

After pointing out the importance of the thcme, there are presented the evolution in time of the abandonment and some 
dimensions of the phenomcnon in Romania and in some European countries. 

Further on there are presented some particular aspects of the abandonment in Covasna county, respective the conclusions 
rcferred to the differences between the abandoned children at birth and the institutionalised ones at different ages, conclu
sions resulted in a research carried out on two samples of children within the Emergency Materna! Centre in Sf. Gheorghe. 

Ioana Lăcătuşu 
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Tabel nr. l 
Proporţia copiilor abandonaţi şi a numărului de naşteri în câteva ţări foste 

comuniste din Europa de est (comparaţie 1 994 1 1 989) 

Ţara 
Proporţia copiilor Proporţia numărului 
abandonati (%) de naşteri (%) 

Bulgaria 1 1 0,3 74 

România 1 08,9 67,7 

Polonia 1 02,5 84,5 

Rusia 1 00,4 64,4 

Slovacia 95,9 8 1  

Republica Cehă 9 1 , 1  83,9 

Ucraina 90,2 74, 1 

Ungaria 78,4 96,6 

Sursa: (Ionescu, Ş., 200 1 )  

Tabel nr. 2 
Numărul copiilor internaţi în leagăne şi case de copii între anii 1989- 1 994 

Anul 
Nr. De copii în leagăne şi 

case de copii 
1 989 40500 
1 990 37240 
199 1  34 1 1 2 
1 992 39000 
1 993 39 1 88 

1 994 4 1 986 

Sursa: Zamfir, E., Zamfir, C., 1 996 

Tabel nr. 3 
Coeficienţi ai mişcării naturale a populaţiei din Transilvania, 1 966 - 1 985 

( la 1 000 de locuitori, media anuală ) 

1 966 - 1 976 1 977 - 1985 

Judeţul Spor Născuţi Mortali Spor Născuţi Mortali 
Natural Vii tate Natural Vii tate 

Covasna 1 0,7 20,8 1 0, 1  9, 1 1 9,5 1 0,4 
Transilvania 9,2 1 9,4 1 0,2 5,7 1 6,4 1 0,7 

Media pe 1 1 ,4 20,8 9,4 7,0 1 7, 1  1 0, 1  
Ţară 

Sursa Varga A.,  1 99R 

322 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Aspecte ale probematicii abandonului şi a copilului institutionalizat . . .  
�- ----

Tabel nr. 4 
Sporul natural al populaţiei judeţului Covasna între anii 199 1 -2002 

Ani 199 1  1992 1993 1994 1 995 1996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Născuţi 2705 26 13 2446 2359 2396 2482 2645 2508 2605 2676 2557 

Decedaţi 2542 2686 2579 267 1 2524 2745 2627 2586 2556 2405 235 1 

Total 
238247 2345 1 1  234283 23295 1 232520 23 1872 23 149 1  230992 230542 230537 230847 

populatie 
Sporul 

163 -73 - 1 33 -3 12  - 1 28 -263 18 -78 49 27 1 206 
natural 

Ani 1 99 1  1 992 1993 1994 1995 1996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Procent 
1 1 ,4 I l , l 1 0,4 10, 1 10,3 10,7 1 1 ,4 1 0,9 1 1 ,3 1 1 ,6 I l , l 

născu ti 
Procent 

10,7 1 1 ,5 1 1 ,0 1 1 ,5 10,9 1 1 ,8 1 1 ,3 1 1 ,2 1 1 , 1  10,4 1 0,2 
decedati 

Sursa: Anuarul Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna, 2002 

Tabel nr. 5 Populaţia judeţului Covasna pe grupe mari de vârste 

2001 

Grupe 1992 1993 1994 1995 1 996 
de 

1997 1 998 1 999 2000 2001 
faţă de 
1992 

Vârste Persoane 
0 -1 4  

56906 55 1 24 52847 5 1 052 4968 1 47460 46422 45526 445 16  43343 
-23,8 

am 
1 5 -

1 4 1 7 13  1 43090 143742 144820 145463 146663 1 469 10 1 4724 1 1 47753 14892 1 
+5, 1  

5 9  ani 
60 + 

35892 36069 36362 36648 36728 37368 37660 37775 38268 38583 
+7,5 

am 
Total 2345 1 1  234283 23295 1 232520 23 1872 23 1491  230992 230542 290537 230847 - 1 .6 

Sursa: Anuarul Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna, 2002 
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Anul 

1990 
2001 

1966 
1462 
8 , 1  

1973 
1 384 
7,3 

1980 
1 744 
8,2 

1 987 
16 18  
7,0 

1 994 
1 27 1  
5,5 

Tabel nr. 6 
Căsătorii şi rata brută de nupţialitate în anii 1 966- 1995 

(căsătorii la 1 .000/locuitori) 

1 967 1 968 1 969 1 970 1 97 1  
1343 1 404 1 357 1 3 1 8  1 274 
7,6 7,8 7,5 7, 1 6,8 

1974 1 975 1976 1 977 1 978 
146 1  1594 1573 1761 2030 
7,6 8,2 8,0 8,8 1 1 ,6 

198 1  1 982 1 983 1984 1 985 
1664 1682 143 1  1506 1 548 
7,7 7,6 6,4 6,7 6,8 

1 988 1 989 1 990 1 99 1  1992 
1674 165 1  1589 1 496 1 502 
7,2 7,0 6,7 6,3 6,4 

1995 1 996 
1465 1 261  
6,3 5,4 

Sursa: Rain, Lily, 200 1 

Tabel nr. 7 

1972 
1325 
7,0 

1979 
1 883 
9,0 

1986 
1535 
6,7 

1993 
1289 
5,5 

Raportul dintre sexe (număr femei la 100 bărbaţi ) în judeţul Covasna 
între anii 1990-200 1 

Grupa de vârstă 
o - 1 4  15 - 29 30 - 44 45 - 49 50 - 59 60 -69 70 - 79 80 + 

95 105 92 93 99 1 1 8 1 34 1 49 

96 96 101  97 100 1 1 6 141  1 84 

Sursa: Anuarul Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna, 2002 
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Tabel nr. 8 
Structura pe vârstă a populaţiei judeţului Covasna, 
în comparaţie cu cea la nivelul ţării în anul 1 992 

O - 14 ANI 15 - 19  ani 60 şi peste 

Covasna România Covasna România Covasna România 

TOTAL 24,7 22,7 60,0 60,9 15 ,3 1 6,4 

URBAN 26,3 24,3 63,3 64, 1  10,4 1 1 ,6 
RURAL 23,0 20,9 56, 1 57,0 20,9 22, 1 

Sursa: Anuarul Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna, 2002 

Tabel nr. 9 
Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă în perioada 1 990-2001 în judeţul Covasna 

- născuţi-vii la 1 000 femei 

Grupa de 
1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 200 1 

vârstă 

Total 60.2 46.8 45.2 53.4 40.0 40.3 4 1 .2 43,3 40,9 42,4 43,4 4 1 ,4 

15- 1 9  62.2 52.9 45.6 59.4 39. 1 36.3 42.6 4 1 ,6 38,3 40,3 39,2 37,8 

20-24 1 57.5 1 2 1  1 1 6.4 1 29.6 99.6 1 0 1 .2 95.9 98,6 88,5 90,8 96,7 84,3 

25-29 95.6 79.4 80.5 88.8 76.2 72.5 77.4 83,3 85,9 86,4 84,0 83, 1 

30-34 50.4 3 1 .9 27.2 32.9 27.2 32.3 30.4 35,2 34,3 38,4 40,0 4 1 , 1  

35-39 1 9.2 12.3 1 5 .2 1 3.3 1 0.7 1 0.6 9.6 1 0,5 1 0,5 1 3 .2 1 4,5 1 4,3 

40-44 5.4 3.4 3.2 3.6 2.8 3.4 3.3 2,7 3,0 2,0 2,9 3,2 

45-49 o 0.3 0.2 o o o 0.3 - - 0,2 0,2 0,0 

Sursa: Anuarul Direcţiei Judeţene de Statistică Covasna, 2002 

Tabel nr. 1 0  
Numărul copiilor abandonaţi aflaţi în evidenţa DJPDC 

1999 Incredinţaţi Integraţi în Incredinţaţi Incredinţaţi Internaţi 
la rude până familie la asistenţi în vederea în centre 
la gradul IV maternali adopţiei de 

plasament 
August 160 34 52 6 35 1 

Septembrie 1 60 34 52 6 353 
Octombrie 1 67 29 64 1 1  343 
Noiembrie 1 76 34 72 1 2  332 
Decembrie '-------- 1 77 3 3  7 2  1 3  433 
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Tabel nr. 1 0  (continuare) 
Numărul copiilor abandonaţi aflaţi în evidenţa DJPDC 

2000 Integraţi la Integraţi în Integraţi la Încredinţaţi Internaţi ÎI 
rude până la familie asistenţi în vederea centre de 

gradul IV maternali adopţiei plasament 
Ianuarie 1 83 4 1  75 14 328 

Februarie 1 40 40 78 17 322 
Martie 1 99 40 79 15  3 1 5  
Aprilie 206 38 76 10 320 

Mai 20_9 4Q 7_6 1 0  290 

!!!!1� 22 1 40 78 1 1  32 1 
Iulie 225 39 8 1  1 1  }J5 

August 227 40 83 1 2  462 
Septembrie 23 1 42 90 1 4  405 
Octombrie 233 4 1  1 0 1  1 5  407 
N01embne 235 4 1  10 1  1 5  405 
Decembrie 236 42 1 02 15  405 

200 1 Integraţi Ia Integraţi în Integraţi Ia Încredinţaţi Internaţi 
rude până la familie asistenţi în vederea centre d 

gr� IV maternali adopţiei plasame 
Ianuarie 24 1 43 104 2 1  398 

Febru_ark_ 24 1 43 1 04 2 1  384 
Martie 247 43 1 06 22 385 
Aprilie 248 45 1 06 1 9  372 

Mai 246 46 1 07 2 372 
lume 25 1 46 !_10 2 393 
Iulie 254 46 1 1 5 3 390 

August 260 47 1 1 8 6 390 
Septembrie 260 47 1 1 8 5 389 
Octombrie 269 50 1 20 7 360 

Noiembrie 268 52 122 6 365 

Decembrie 272 52 122 6 365 

126 ---
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Tabel nr. 1 0  (continuare) 
Numărul copiilor abandonaţi aflaţi în evidenţa DJPDC 

2002 Integraţi la Integraţi în Integraţi la Incredinţaţi Internaţi în 
rude până la familie asistenţi în vederea centre de 

gradul IV matern ali adopţiei plasament 
Ianuarie 272 52 1 30 4 375 

Februarie 272 52 1 30 8 374 
Martie 270 53 1 30 9 372 
Aprilie 267 53 1 30 9 378 

Mai 267 54 1 29 9 383 
Iunie 274 52 1 45 1 1  372 
Iulie 273 56 1 46 1 2  377 

August 273 56 1 45 1 3  377 
Septembrie 275 57 1 44 1 4  378 

Sursa: DJPDC Covasna, arhiva curentă 1 999-2002 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Recenzii, pag. 331-332 

Românii din Covasna şi Harghita 
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, Editura Grai Românesc, 
a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea Ciuc 2003, 751 pag. 

Românii din Covasna şi Harghita de Ioan 
Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, 
apărută la Miercurea-Ciuc în Editura Grai 
Românesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei, în anul 2003, este o carte monumen
tală. Şi asta din mai multe puncte de vedere, cel 
mai important fiind acela al luminii pe care o 
aruncă asupra istoriei acestui colţ de ţară 
românesc aflat la curbura interioară a 
Carpaţilor, ţinuturile Carpaţilor Răsăriteni 
înscriindu-se în rândul zonelor cel mai intens 
locuite încă de pe vremea dacilor. În al doilea 
rând, ampla lucrare de sinteză (750 de pagini 
format A4) scoate în relief civilizaţia şi spiritu
alitatea comunităţilor româneşti ce apăruseră 
şi dăinuiau în aceste locuri, ca urmare al celui 
de-al doilea război dintre daci şi romani (105-
106 d.Hr.). Victoria românilor a însemnat 
sfârşitul istoriei unui popor dar şi ivirea altuia, 
practic începutul istoriei poporului român, care 
avea să se zămislească din amestecul învinşilor 
cu învingătorii. 

Datorită bogăţiei datelor prezentate din 
regiunea Covasna-Harghita, volumul se înscrie 
în rândul pietrelor de temelie pentru cei care se 
apleacă asupra istoriei frământate a acestor 
locuri, prin deschiderile pe care le prefig
urează. Iar în al patrulea rând, dar nu cea din 
urmă remarcă, condiţiile grafice de-a dreptul 
excepţionale asigurate de tipografia COVA
Print din Sf. Gheorghe. 

Am zis istoria frământată a acestor locuri 
întrucât în evoluţia istorică a părţilor estice ale 
Transilvaniei, care a cunoscut atâtea popoare 
ce le-a străbătut de la est, dinspre Asia, spre 
vest, oprindu-se Ia marginile Europei pentru 
că . . .  se termina pământul şi începeau apele ale 
căror capăt nu se vedea, oceanul numit azi 
Atlantic, aceste "amzate" s-au oprit acolo unde 
le-a convenit, unde era iarba mai deasă şi mai 
frumoasă şi pădurile mai adânci. La fel şi în 
evoluţia istorică a estului Transilvaniei, unde 
noua fază se înregistrează din secolul al IX-lea, 
odată cu pătrunderea triburilor ugro-fin ice 
conduse de Arpad şi venite din regiunea 
Volgăi, �i încercii rile de cucerire a zonei de 
către regal itatea maghiară în secolul al X l-lea. 
Regalitatea maghiară se va folosi şi Jc alte ele-
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mente etnice pentru a se înstăpâni în regiune, şi 
anume de pecenegi şi îndeosebi de secui. După 
cum consemnează într-un studiu introductiv 
praf. dr. Nicolae Edroiu, membru corespon
dent al Academiei Române, "secuii sunt trans
feraţi din regiunea Mureşului Mijlociu şi a 
Tamavelor - unde se va produce mai târziu colo
nizarea saşilor - spre cursul superior al acestor 
cursuri de apă, la sfârşitul secolului al XII-lea şi 
începutul celui de-al X/II-lea, în scopul întăririi 
pazei la marginea răsăriteană a regatului" (creat 
în 1001 - n.n.). 

Şi cu asta am ajuns Ia subiectul acestui 
impresionant volum, scos cu prilejul aniversării 
a 2000 de ani de creştinism în aceste locuri, Ia 
iniţiativa Episcopului Covasnei şi Harghitei, 
prea Sfinţitul Ioan Selejan. Proiectul a devenit 
realizabil datorită constituirii acestei episcopii, 
a Centrului Ecleziastic de Documentare 
"Mitropolit Nicolae Colan" din oraşul Sfântu 
Gheorghe, subordonat noii eparhii, ca şi a 
Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, ceea ce a creat 
posibilitatea alcătuirii unei echipe de colabora
tori, documentarişti, informaticieni, etc., care 
şi-a asumat responsabilitatea scoaterii cărţii. 
Faptul că aceste instituţii organizează în fiecare 
an, împreună cu asociaţiile culturale creştine 
din cele două judeţe, sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice intitulată Românii din 
sud-estul Transilvaniei: istorie, cultură, civilizaţie, 
alături de alte cerecetări şi manifestări ştiinţi
fice, a constituit un prim demers în vederea 
realizării proiectului. Studiul prezintă sinteza 
istorică a comunităţilor româneşti din sud-estul 
Transilvaniei: biserica, învăţământul, cadrul 
geografic, istoria medie, modernă şi contempo
rană a locului, scoţând în evidenţă principalele 
momente istorice, ca de pildă cele de Ia 1 784 
(Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan), 1848 
(Revoluţia lui Avram Iancu), 1918 (Marea 
Unire de la 1 Decembrie), 1940 (Diktatul de Ia 
Viena), 1944 (Actul de Ia 23 august) şi 1989 
(răsturnarea comunismului în România), 
fiecare cu efectele lui  (cele mai mu lte nefaste 
asupra locuitorilor zonei, indeosebi a 
românilor, cu accent pe dimensiunile procesu
lui de asimilare 1 sccuizare 1 maghiarizarc a lor, 
viaţa comunităţilor românct;;Li, din ce in ce mai 
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puţine ca număr şi populaţie). Datorită opre
siunii la care erau supuşi, românii se declarau 
ca fiind de origine ungară, îşi maghiarizau 
numele, uitând cu timpul de unde se trăgeau, 
ba devenind chiar cozi de topor ale asuprito
rilor. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în vre
mea sărbătoririi Mileniului maghiar, când isto
riografia era instrumentalizată politic, pasajul 
din cronica lui Simon Keza privind existenţa 
românilor în părţile răsăritene ale Transilva
niei, înaintea aşezării secuilor în aceste locuri, 
nu mai putea fi acceptat de autorităţile ungare, 
recurgându-se la eliminarea lui ( ! !) .  Ba mai 
mult, se răspândea ideea că "aici desigur nu e 
vorba de români ci de alt popor, anume de bul
gari" ( ! ?) (v. "Românii din Covasna şi 
Harghita", p. 55). 

Masivul volum scos la Miercurea Ciuc de 
Editura Grai Românesc (ce denumire inspi
rată !)  a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei, prezintă cu claritate şi demnitate 
unele dintre cele mai zbuciumate pagini din 
istoria românilor, popor mereu împilat de cei 
ce deveniseră stăpâni prin spoliere şi jaf. 
Cetăţile dacice şi castrele romane marcau acest 
teritoriu sacru al străbunilor lor, dar urmaşii 
foştilor locatari ai cetăţilor şi castrelor 
ajunseseră "străini în ţara lor" ( op. cit., p. 5) .  
Consecinţele Diktatului de la Viena, o contin
uare a împilării de aproape o mie de ani a 
românilor din Transilvania, au fost dezas
truoase pentru băştinaşi, ce s-au văzut de pe o 
zi pe alta nu numai alungaţi din casele şi 
bunurile lor, ci şi masacraţi. Cei mai urmăriţi -
preoţii ortodocşi şi greco-catolici; cele mai 
multe dintre biserici au fost demolate, altele 
transformate în depozite, grajduri, etc. În sud
estul Transilvaniei (volumul arăta cu date con
crete, pe localităţile din cele două judeţe, 
descreşterea elementului românesc ca urmare 
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a Diktatului amintit), a creării Regiunii 
Autonome Maghiare ( "prietenia frăţească " 
declarată pompos în acele vremuri s-a dovedit 
nefastă pentru românii din Arcul Carpatic), a 
primelor luni de după Decembrie 1989, când 
viaţa românilor ce trăiau în acele timpuri a fost 
din nou marcată de durere, de injustiţie, de 
intoleranţă. În tara lor! Au avut loc procese 
continue de deznaţionalizare masivă şi siste
matică, în multe sate limba română fiind uti
lizată numai în biserici. Nu pot fi negate, aşa 
cum am amintit "ororile ce au unnat Diktatului 
din 1940 şi, mai aproape de noi, manifestările 
antiromâneşti care au urmat Revoluţiei din 
Decembrie 1989. A trece sub tăcere toate acestea 
nu ar servi adevărului istoric" ( op. cit., p. 717). 

În spiritul acestei idei au fost inserate 
momentele dificile de convieţuire interetnică, 
atestate de documente eclesiastice şi laice. 
Tabloul vieţii românilor vieţuitori în această 
zonă nu se reduce însă doar la aceste aspecte. 
El pune în evidenţă efortul comunităţilor 
româneşti de a se închega din nou, de a-şi con
strui edificii şi instituţii comunitare, de a 
îmbogăţi şi a păstra cu scrupulozitate valorile 
materiale şi culturale specifice. Crearea în 1994 
a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei 
a stimulat nu numai crearea unui cadru insti
tuţional adecvat pentru cercetarea ştiinţifică, 
ci, prin persoana Prea Sfinţitului Episcop Ioan 
Selejan, a stimulat construirea de lăcaşuri 
sfinte. Crearea totodată a Universităţii de Vară 
de la Izvorul Mureşului pentru tinerii români 
din ţară şi de pretutindeni, aflată anul acesta la 
ediţia a VI-a, a contribuit prin comunicările 
prezente Ia înviorarea, stimularea cercetărilor 
privind viaţa românilor din acest ţinut. 

În Covasna şi Harghita a început să bată un 
vânt proaspăt, aşa cum reiese din volumul ce a 
făcut obiectul acestor rânduri. 

Mircea Thdoran, Germania 
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MEMORIA INDUSĂ 
Un "incipit" al romanului istoric al secolului XXI-lea 
(Cu referire la volumul "Binecuvântată a fost clipa", 

de Ilie Şandru, Editura Eurocarpatica, Sfintu Gheorghe, 2002) 

Începutul noului secol nu face reverenţe 
romanului istoric. De altfel, sub acest aspect 
tematic, oferta este constrângătoare. 
Asemenea structuri epice nu au a recupera o 
identitate pierdută (deşi des invocatele "valori 
europene" nu integrează - întotdeauna şi cu ele
ganţă cavalerească - contribuţia românească la 
edificiul culturii pe vechiul continent). Se mai 
cer îndreptate însă, potrivit cu adevărul, căile 
spre lumea tiparelor noastre etice şi morale. 
Teoreticienii "globalişti", deghizaţi în "fani" ai 
"dulcelui stil clasic", sunt de fapt sensibili la 
bucuria "postmodemă"  a destructurărilor, la 
indeterminările presei manipulate de la peri
feriile logicii. De aici, atitudinea indiferentă 
faţă de carenţa faptului istoric reflectat în 
epocă. Evocarea unor evenimente care au mar
cat cronica românilor (şi care au răvăşit, desig
ur, multe dintre interesele neprietenilor noştri 
"cu vechime" în rău) apare ca o atitudine "visă
toare" donquijotească. O atitudine pe care o 
descoperim şi în manualele (alternativ
europene) în care şcolarii ar trebui să afle, de 
pildă, "cum îşi imaginează românii originea lor". 
Şi cum să nu fie indusă o asemenea stare de 
îndoială, când "programele" estetice ale zilei 
consideră absenţa o virtute? 

Testamentele martirilor sunt mai limpezi 
decât apa izvoarelor. Prin ultima d-sale carte 
(Binecuvântată a fost clipa, roman, Ed. Euro
carpatica), dl. Ilie Şandru este un remarcabil 
cărturar ardelean, de renume mondial. Metoda 
realismului obiectiv este impusă de conţinutul 
ideatic. Încă din primele pagini, cititorul 
observă cât de minuţioasă este documentarea 
autorului. Structura este elaborată sub aspectul 
construcţiei. Retrospectiva se modelează 
potrivit cu memoria indusă într-un exerciţiu 
narativ. Dar, cu toată "banca de date" istorice, 
cartea nu se transformă într-un "proces-verbal", 
într-un ''iurnal" de război. Există însă o atitu
dine analitică discretă, proprie prozatorilor 
ardeleni. Autorul se substituie cu discretie 
sugestivă biografiei eroilor săi: Octavian C. 
Tăshi u a nu, editor (împreună cu Al. Ciun:a ::;i O. 
Goga) al revistei ! .uceafărul şi i nginerul  
Bogdan Florc. Grandilu�:vcnta, cxccntricitătilc 
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emoţional-reflexive lipsesc. Prezentul războiu
lui este acaparant, iar paginile cele mai bune 
întemeiază miracolul desăvârşirii naţionale. 
Pentru români, istoria nu reprezintă o noţiune 
abstractă. Mai ales când evenimentele evocate 
într-o carte au corespondenţe cu memoria 
colectivă. De aici răspunderea eului naratorial, 
înţeles de hermeneuţii moderni ca "instanţă 
enunţiativă supremă prin intermediul căreia 
ajung la suprafaţa textului toate celelalte voci şi 
evenimente ale unui timp istoric revolut ". 
(Carmen Vlad) 

Precum Duiliu Zamfirescu (în romanul În 
război), dl. Ilie Şandru citează din arhiva 
primelor decenii din veacul trecut. În cartea lui 
Octavian Taslăoanu (Trei luni pe câmpul de 
război) descoperă o imagine emoţionantă: 
"Despărţirea unui ţăran de nevastă m-a făcut şi 
pe mine să plâng. <<Sire! Cei trei fii ai mei se vor 
bate, dar eu îl rog pe Dumnezeu ca armatele 
Majestăţii Voastre, să fie înfrânte, căci numai aşa 
România va putea scăpa>> . . .  ". Replica lui Petre 
Carp, ironizat adesea, era onestă şi tragică; 
avea să moară în anul împlinirii idealului 
naţional al generaţiei sale. "Cuvântul - spunea 
Nichita Stănescu - este partea cea mai rezistentă 
a biologiei umane". Doamne, ce zi sfântă e azi 
în inima mea şi a tuturor românilor, exclama 
Octavian C. Taslăoanu, când a aflat că regele 
Ferdinand a semnat decretul de mobilizare a 
armatei. "Oare Dumnezeu a vrut ca să pornim 
acest război eliberator tocmai azi, în sfânta zi de 
d . . - ?"( ) umtmca. s.n. . 

Sentimentul "de Duminică", adică al salvării 
prin înviere, impune ora cristică a jertfirii. 
Fiecare dintre martirii (din veacuri) pentru 
patria română definitivă şi-a cunoscut idealul, 
dar a asfinţit şi în sine, în singurătatea cerului. 
"lmensul trunchi de brad doborât" simbolizează 
miile de sacrificii dezinteresate şi neştiute, în 
preajma unor vechi piese de hotar. 

Dacă putem astăzi lua seama, într-un peisaj 
electronic, de războaiele "tuturor împotriva 
tuturor" (cum scria Th. Hobbes), existenţa 
solară ajungând să devină "dexistr.ntă " (cntro
pică), tinerii pc care îi evoca Ilie Şandru au 
drcpL semn de veşnicie poeme precum Murind 
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de Coşbuc, Tocirea de Nichita Stănescu 
( "Soldatul mărşăluia/ până când păru/ lui iarba 
neagră era . . .  "). 

Ilie Şandru din Topliţa Română (loca
litatea care 1-a dăruit ţării pe cel dintâi patriarh 
al Reîntregirii) reface, în romanul 
Binecuvântată a fost clipa, "jurnalul" de sacrifi
ciu al generaţiei României Mari. Titlurile celor 
două cărţi - Răstignire şi Binecuvântare - con
semnează valori morale de profunzime 
creştină. Discursul este dual: pe de o parte -
speranţa şi iubirea de adevăr; pe de alta - cre -
dinţa neabătută. Se ofilesc astfel "cucemiciile" 
acelora care privesc istoria prin tubul catodic al 
spectacolului ieftin. 

Romanul d-lui Ilie Şandru reconstituie cele 
mai importante momente ale primului război 
mondial. E de necrezut ce greu se despart doi 
oameni ce se iubesc, mai ales când simt că 
despărţirea e pe veci. "Ţăranca tânără 
plângea.. .  Bărbatul voinic se uită la ea şi cu o 
furie sălbatică, se cobora mereu din tren, o lua de 
după cap şi plângeau amândoi ca nişte copii. La 
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plecare, (ea) bocea îngenuncheată, cu faţa la 
pământ, ca după mort" (s.n.). 

"Ceremonialul comunicativ" contribuie la 
restaurarea momentului istoric. La Consiliul de 
Coroană din 13 august 1916, în faţa regelui 
Ferdinand, se înfruntau Ion 1. C. Brătianu şi 
Petre Carp: când cel dintâi asigura asistenţa că 
marile puteri recunosc "drepturile privitoare la 
unitatea naţională", fostul junimist răspundea: 
"românii nu şi-au încins în dreptul inimii ", ucis şi 
azvârlit în Bosfor. Păstra în irişi icoana Maicii 
Domnului de Ia Mănăstirea "Dintr-un lemn " în 
jurul căreia adunase rubine şi perle, ferecătura 
cărţilor pe care le-a susţinut spre folosul 
creştinilor de pretutindeni. Nu mai puţin 
însemnată este dăruirea sutelor de mii de mar
tiri umili (pomeniţi numai în mănăstiri în 
fiecare zi) care au trecut "în lumea umbrelor" 
simplu, aşa cum le-a fost viaţa puţină. OI. Ilie 
Şandru s-a aplecat asupra mormântului lor cu o 
lumină în mâini. O lumină a memoriei şi a 
recunoştinţei în spiritul căreia trebuie să reîn
văţăm să ne creştem copiii. 

Virgil Nistru Ţigănuş 
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De veghe la izvoare 
Nicolae Bucur, Editura Eurocatpatica, Sf. Gheorghe, 2001 ,  173 pag. 

Alegând titlul "De veghe la izvoare", Nicolae 
Bucur găseşte formula ideală prin care să-şi 
pună cititorul în gardă asupra motivului pe care 
îşi brodează structura ideatică a noii sale cărţi: 
întreţinerea permanent vie a memoriei acestei 
vetre înrămată într-o privelişte dominată de 
codrii brazilor, singurul loc în care oamenii 
vorbesc îndreptându-şi mereu privirea în sus, 
"iesind prin cer". 

Veghetorul izvoarelor, după ce a parcurs un 
itinerar de cataliză spirituală, îşi adună gân
durile în pagini de manuscris, iar când vine 
clipa înfloririi lor în carte nu vrea să se bucure 
singur de momentele sau fulgeraţiile ale căror 
urmări s-au dovedit aşa de bogate în înţelep
ciune, relevând acte inefabile precum vibraţiile 
cântecului de dor, învierea drumurilor, înari
parea visurilor, taina vemrn îngerului, 
îmbrăţişarea ninsorilor, simfonia toamnei sau 
valsul frunzelor pătate de vânturi şi ploi, ade
menind curcubee diafane spre culcuşul lor. 

Astfel, ţinutul conturat între crestele 
munţilor din care ţâşnesc izvoarele locului 
asumat veghii autorului, poate fi asemuit !anu
lui de secară salingerian, depozitând percepţii, 
senzaţii, simţăminte care abia aşteaptă să fie 
"trezite " pentru a împrospăta memoria cu 
strălucirea lor de sinceritate şi bucurie precum 
un sărbătoresc vernisaj de suflete pure. 

Nicolae Bucur oficiază simplu ceremonialul 
destăinuirilor, dezvăluindu-şi admiraţia pentru 
urcuşul pe scara înţelepciunii, puse sub sigiliul 
strălucitor al maximelor şi reflecţiilor 
celebrităţilor, dar şi pentru vorba simplă a 
omului albit de pe ţarina bătrână, ale cărui 
priviri şi mâini se apleacă, ascultătoare, 
urmând ritualul vechi de când lumea, al 
apropierii de chipul pământului, pentru a-şi 
salva seva aşa cum frunzele şi crengile 
copacilor şi-o află în rădăcini. 

Fără vreo reţinere, îţi deschide ferestrele 
imaginaţiei, lăsându-ne să vedem ca pe viu 
câmpul de pe care "culege" meditaţii incanta
torii, pledoarii convingătoare, omagii sincere şi 
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dialoguri filtrate prin lumina sufletului în 
cuvinte care se adună într-o carte pentru care 
se roagă să fie "leac altor suflete", singura teamă 
a autorului fiind aceea că tăcerea la nesfârşit se 
poate face vinovată de punerea în pericol a 
adevărului fără de care nu poate exista cultura. 

La izvoare, acolo unde ochiul omului dori
tor de iubire şi armonie rămâne pururea treaz -
iată altarul sacru, potrivit împărtăşirii cu medi
tatii despre minunea păsărilor brâncuşiene, 
metamorfozate în zbor, şi cu reflecţii despre 
vorbirea marcată de spiritul tutelar eminescian, 
despre sunetul culorilor care se face auzit doar 
sufletului, despre "cuvântul - punte către lume", 
despre îmbrăţişarea ninsorilor şi starea de spi
rit a peisajelor decupate în tablouri având 
imprimată pecetea omenescului; împărtăşirea 
cu gânduri despre frumuseţea lăuntrică a omu
lui, acea oglindă tainică în care se răsfrânge 
frumuseţea lumii cu planetele, zăpezile, 
pădurile de brazi la umbra cărora înmuguresc 
izvoarele, influenţându-ne gândurile, trăirile şi 
visările noastre. 

Jovial, gata să ofere oricui din prea plinul 
bucuriei sale, Nicolae Bucur, deşi se prezintă 
pe coperta cărţii sale într-o poză "uşurată" de 
ani, pare mai degrabă un bătrân sfătos şi sincer, 
folosind ipostazele de scriitor, critic de artă, 
reporter, intervievator sau pur şi simplu con
vorbitor numai pentru a se mărturisi şi pentru a 
dărui impresii. Aparent "citibil" la prima 
vedere, Nicolae Bucur, prin cartea "De veghe la 
izvoare" îşi dezvăluie complexitatea unei firi 
mereu atentă la ceea ce i se întâmplă 
aproapelui, căruia caută să-i fie ghid pentru 
înţelegerea vieţuirii pe locul unde brad şi om îşi 
înalţă deopotrivă de mândri frunţile spre cer, 
într-o spovedanie senină. Astfel, confesiunile 
sale aprind în orice suflet aureola nostalgiei 
spre acel "illo tempore" bogat în prietenie, fru
musete şi adevăr, când a fost posibilă 
înmugurirea izvoarelor, la a căror veghere ţine 
să ne facă părtaşi. 

Ion Nete 
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Slujind Biserica şi neamul. Cultură. Religie. Angajare creştină 
pr. Gheorghe Răţulea, Editura Grai Românesc, a Episcopiei Ortodoxe a 

Covasnei şi Harghitei, 2003, 258 pag. 

Cu binecuvântarea şi sprijinul financiar al 
P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi 
Harghitei, a apărut prima carte la editura Grai 
Românesc, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei, aparţinând. Pr. Gheorghe Răţulea, 
personalitate cunoscută a vieţii bisericeşti 
locale şi comunităţii româneşti din judeţul 
Covasna. Parcurgând cartea pr. Gheorghe 
Slujind Biserica şi neamul. Cultură, religie, anga
jare creştină, intri fără să vrei în itinerarul spi
ritual al vieţii sfinţiei sale, al experienţei 
duhovniceşti dobândită ca duhovnic a mai mul
tor generaţii de enoriaşi, pe care i-a slujit şi îi 
slujeşte cu responsabilitatea şi încredinţarea că 
harul preoţiei este o jertfă. 

În cele 258 de pagini, lucrarea exprimă 
frământările, gândurile şi nu în cele din urmă, 
trăirile şi preocupările reale ale autorului faţă 
de omul şi societatea modernă, care se prezin
tă cu evidente câştiguri materiale, dar şi cu 
pierderi în zona spiritualului şi a raportării faţă 
de Dumnezeu şi valorile creştine. Coordo
natele gândirii creştine a părintelui Gheorghe, 
indică grija în primul rând faţă de omul modern 
cu toate problemele lui. Această dimensiune a 
teologiei personaliste marchează azi, poate mai 
mult decât oricând, tezaurul pe care îl poartă 
de două mii de ani creştinismul. 

Cu un conţinut ce merge înspre învăţătură 
catehetică, cu o bază serioasă biblică şi patris
tică, lucrarea nu tinde înspre o dezvoltare a 
învăţăturii creştin-ortodoxe, cât spre sur
prinderea unor aspecte din spaţiul învăţăturii 
dogmatice, a moralei creştine etc., aspecte sur
prinse într-o formă actuală şi vie. 

Dincolo de toate acestea, cartea părintelui 
Gheorghe este şi o lucrare temeinică şi 
convingătoare despre adevărul credinţei noas
tre ortodoxe. Într-un stil uşor, flexibil, părintele 
aduce în faţa cititorului clemt:nte cunoscute ale 
învă�ăturii ortodoxe, dar trecute prin filtrul 
propriu al gândirii şi trăirii sfinţit:i sale. 
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Ca preot, ca duhovnic, nu uită să se 
adreseze slujitorilor Bisericii nu cu îndemnuri 
sterile, teoretice, ci pline de experienţă, pline 
de înţelepciune, izvorâte din ziua în care a 
primit darul hirotoniei şi până acum. Şi azi, dar 
şi în vremurile care vor veni, Sfânta Scriptură 
are înţelesuri din cele mai largi, mai profunde, 
pe care pr. Gheorghe le-a surprins şi le-a expus 
în această carte. Problema urmărită în sub
sidiar îşi are adânci resorturi în adaptarea 
normelor biblice la cerinţele vremii, fără însă a 
altera fondul credinţei. 

La o vârstă venerabilă, cu mulţi ani de slu
jire în spate, părintele Gheorghe are vocaţia 
preotului clasic, a preotului care trăieşte 
această taină la măsura timpului şi la exigenţele 
vocaţiei sale. Mereu blând, mereu cu o vorbă 
bună, mereu conciliant, pr. Gheorghe îşi scrie 
gândurile ca apa lină a unui râu, la fel ca şi viaţa 
sa. Undeva, într-o parohie simplă, cu oameni la 
fel de simpli şi curaţi, părintele Gheorghe a 
descoperit sensurile unei vieţi trăite în Hristos, 
a unui mod de viaţă pe care îl raportează 
mereu la iubire şi mai multă iubire. 

Cei care îl cunosc pe părintele Gheorghe, şi 
mai ales enoriaşii sfinţiei sale, ştiu cât de exi
gent este în ceea ce priveşte canoanele Bisericii 
şi respectarea acestora. Dar, pe cât de auster şi 
de sever pare la început, pe atât de îngăduitor 
şi înţelegător devine cu neputinţele oamenilor. 

Slujind Biserica şi neamul poate este un alt 
fel de a

· 
spune a lui "mă mişc între Dumnezeu şi 

neamul meu" ce aparţine gânditorului creştin 
Petre Ţuţea, dar, cu ochiul şi din perspectiva 
unui slujitor al Bisericii, pentru care harul pre
oţiei a fost şi este jertfa faţă de neamul în care 
s-a născut şi Biserica. 

Lucrarea de faţă se va impune singură în 
faţa tuturor celor care se vor osteni să o 
deschidă, sil o citească si mai ales să-şi găsească 
un fulos duhovnicesc. 

Violeta l'ătrunjel 
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Thrnul de strajă 
Nicu Vrabie, Editura Alutus, Miercurea-Ciuc, 2003, 94 pag. 

Conditiile fizice şi biologice sunt indispen
sabile formării civilizaţiei, însă nu suficiente ca 
să o creeze ori să-i determine naşterea. Pentru 
aceasta este necesar să intre în scenă factorii 
psihologiei, unitatea limbii, care să poată 
favoriza schimbările spirituale. Este necesar ca 
Biserica, familia, şcoala să recunoască un anu
mit cod moral, o traditie proiectată în timpuri 
imemoriale, ce defineşte specificul locurilor. 
Fără doar şi poate, pare a ne mai transmite 
Nicu Vrabie prin recent apăruta sa carte, 
Turnul de strajă (Editura Alutus) - este nevoie 
şi de credinţă într-o lume supranaturală, sau 
măcar într-o utopie care să facă din moralitate 
un cult. Adevărul corolar al existenţei, 
conştiinţa locuitorilor din comunele Tulgheş, 
Corbu, Borsec şi Bilbor - de a se situa în centrul 
Universului - a conferit perenitate unei istorii 
izvorâte din negura timpurilor. Această istorie, 
privită d iacronic, în toată complexitatea 
aspectelor materiale şi spirituale, formează 
obiectul cărţii: "datele istorice, cele privind 
geografia ţinutului, se alătură aspectelor legate de 
folclorul literar, folclorul obiceiurilor, de etno
grafie - notează autorul în Argument - pentru a 
oglindi specificul locurilor în care oamenii, uniţi 
prin curgerea necontenită a Bistricioarei, cu spe
ranţa şi credinţa, îşi duc traiul sub atotputernicia 
Spiritului Divin". Printr-o formulă unică în felul 
său, cartea "se doreşte o pledoarie pentru fru
museţea şi famzecu/ naturii spatiilor mirifice" în 
speranta că "factorii responsabili ai turismului 
românesc îşi vor îndrepta atenţia şi spre aceste 
ţinuturi de legendă". 

Clipa trăită şi eternitatea se întrepătrund 
într-un sentiment al "elegiei fără sfârşit " pe 
ancadramentul căruia autorul proiectează, încă 
din primul capitol, locurile şi oamenii. 
Năzuinţa cărtii este de a recupera specificul 
spiritual şi cultural, folosind cele mai variate 
surse livreşti, folclorice sau de circulaţie orală: 
"fragmente disparate de pagini arhivistice", 
"spusele celor mai în vârstă", "mărturiile unor 
călători ". lucrări de referinţă ale unor perso
nalităţi i lustre, fascinate de cetatea eternă a 
Transilvaniei  ( A .  flera nds, Alecu Russu, Orh;in 
Balazs, O. C. Taslăuanu). Deşi nu este o 
descriere a rid;! ,  vol umul isi certifică valoarea 
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ştiinţifică prin argumentaţia bazată pe docu
mentul de epocă, prin explicaţiile lingvistice. 
Decodarea toponimiei trădează - în descen
denţa aceleiaşi năzuinţe de definire a specificu
lui autohton - conştiinţa nemărturisită parcă a 
cercetătorului, că pentru a-şi revendica dreptul 
la existenţă, orice realitate trebuie mai întâi să 
poarte un nume: Tulgheşul "pare a-şi trage 
numele de la cuvântul stejăriş" sau, "într-o inter
pretare mai aproape de noi, de tulga (tolog)" -

consemnează profesorul Nicu Vrabie; numele 
localităţii Corbu este pus în legătură cu legen
da despre Stânca Corbului, prezentată într-o 
descriere a lui Alecu Russo; despre Bilbor "se 
credea că la origine ar proveni din slavă - belai 
bor" ceea ce ar însemna "bradul alb"; numele 
de Borsec provine de la borviz (apă minerală). 

De muntele Ceahlău "denumit în câteva 
colţuri întunecoase ale geografiei moderne Pion ", 
Nicu Vrabie leagă nu numai conotaţia mitolo
gică de "stâlp, coloană a cerului sau axis mundi" 
ci şi psihologia umană a munteanului de la nor
dul judeţului. Profilul moral al acestei psihologii, 
având parcă o tuşă de tablou renascentist, este 
definit prin raportare la producţiile materiale şi 
spirituale, la morală şi credinţă: "oameni şi locuri 
din Tulgheş, Corbu, Borsec şi Bilbor, sub eterna 
priveghere a Ceahlăului, străbat cărările întor
tocheate ale vieţii . . .  ", în speranţa unui timp al 
"înfloririi înaintea lui Dumnezeu". 

Istoria este pentru autorul cărţii, ca şi pen
tru Raymond Aron, ştiinţa totalizatoare, ceea 
ce inseamna "devenirea pământului, a cerului şi 
a specii/ar ca şi a civilizaţiei". Este motivul pen
tru care volumul scoate din anonimat specificul 
naţional local, proiectat fie în il/o tempore, fie 
într-o istorie semnificantă: obârşiile Corbului 
sunt proiectate într-un timp aurora! al legen
dei, în vreme ce Tulgheşul îşi revendică începu
turile în "epoca romană". Formele de relief, 
vecinii, clima, resursele naturale, fauna, 
resursele umane întregesc acest tablou. Faptul 
istoric autohton este raportat în permanenţă la 
istoria Europei, autorul convingându-sc şi prin 
dimensiunea sincronică, de valabilitatea argu
mentdor aduse. 

Ca o apoteoză a locurilm ::;i a oam�::nilor, a 
unităţii naţionale, u i Limul capitol este o incursi-
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une în memoria timpului, cuprinzând impresii 
ale oamenilor de cultură din cele trei provincii 
româneşti, ce au vizat locurile: Daniil 
Skavinski, Vasile Alecsandri, Orbân Balâzs, 
Carol Popp de Satmari, Ionel Teodorcanu, etc. 
Detaliile referitoare la arhitectura lăcaşurilor 
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de cult, considerate simboluri ale permanenţei, 
"în curgerea fără istov a timpului, puncte de reper 
ale continuităţii neamului", trădează veleităţile 
eseistice ale autorului, adăugate subtil încli
naţiei spre cercetare şi meditaţie. 

Dr. Doina Butiurcă 
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Vidacutul sub aripa timpului. 1432-2002 
Constantin Costea, Gheorgheni, 2002 

Cercetarea monografică a satelor 
româneşti, proiect de anvergură iniţiat şi 
parţial realizat, în România interbelică, de 
marele sociolog Dimitrie Gusti şi colegii săi 
din cadrul Institutului Social Român, a fost în 
mod fericit completată şi continuată, într-un 
mare număr de localităţi, de cei mai reprezen
tativi intelectuali ai satelor, cunoscuţii şi 
respectaţii ''popa şi domnu învăţător", precum 
şi de alţi fii ai acestor sate, cu rosturi publice 
din cele mai diverse, în localităţi mai apropiate 
sau mai îndepărtate de meleagurile de baştină, 
dar cu toţii animaţi de aceeaşi mare dragoste 
faţă de locurile natale. 

Intrate în circuitul ştiinţific, majoritatea 
acestor lucrări reprezintă documente impor
tante ale memoriei colective locale, adevărate 
cronici care permit o mai bună cunoaştere a 
istoriei locale, şi pe această cale a istonet 
regionale şi a celei naţionale. Din păcate, unele 
din monografiile întocmite în ultimii 50 de ani 
au dispărut în diverse împrejurări. În rândul 
acestora se află şi "monografia istorică a paro
hiei şi a satului Vidacut " redactată de regreta
tul profesor Ioan Axente Creangă (1905-1983). 

Această pierdere, alături de alte lucrări 
similare despre unele localităţi precum 
Porumbenii Mari Uudeţul Harghita), Micfalău, 
Zagon, Întors ura Buzăului, Valea Mare (din 
judeţul Covasna) ş.a., sunt cu atât mai 
dureroase, cu cât istoria românilor din sud
estul Transilvaniei a avut parte de "uitări 
nedrepte" sau "abordări partizane", care au elu
dat sau minimalizat contribuţia comunităţilor 
româneşti din această parte de ţară la cultura 
şi civilizaţia locală şi naţională. 

După decembrie 1989, cercetările interdis
ciplinare referitoare la istoria, cultura şi spiri
tualitatea românească din fostele scaune 
secuieşti au fost reluate, prin apariţia postumă 
a volumului Românii şi secuii, de Ion 1. Russu, 
a unor lucrări şi studii semnate de Viorica 
Crişan, Ioana Cristache-Panait, Ioan Ranca, 
Liviu Boar, Aurel Mare şi de alţi arheologi, 
istorici,  et nogra fi , dcmografi, sociologi, profe
sori, pn:oli  � . a . ,  majoritatea publicate în 
Angustia - anuarul Muzeului Carpatilor Răsări
tcni şi al Centrului Ecksiastic de Documentare 
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"Mitropolit Nicolae Colan" din Sfântu 
Gheorghe. În această perioadă au apărut 
monografiile unor localităţi precum: Subcetate 
(autori Doina şi Vasile Dobreanu), Tulgheş 
(Ilie Şandru), Valea Mare (Ioan Răchitan), sau 
sunt în curs de redactare cele ale satelor 
Făgeţel (Ioan Bucur), Sărmaş (Petru Mândru), 
Bilbor (Vasile Stan), Vâlcele (Nicolae 
Moldovan), cât şi valoroase lucrări de istorie şi 
cultură românescă din curbura interioară a 
Carpaţilor semnate de profesori, arhivişti şi 
muzeografi din judeţul Harghita: Nicu Vrabie, 
Nicolae Bucur, Ilie Şandru, Ana Dobreanu, 
Valentin Istrate, Dorina Drăghici-Moraru, 
Dorel Mare, Zorel Suciu, Costel Lazăr ş.a. 

Din iniţiativa, cu binecuvântarea şi purtarea 
de grijă a Prea Sfinţitului Părinte Ioan Selejan, 
Episcopul Covasnei şi Harghitei, se află în curs 
de editare volumul de sinteze monografice 
Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. 
Biserică. Şcoală. Cultură, lucrare colectivă 
coordonată de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan 
şi Violeta Pătrunjel, ce urmează să apară la edi
tura "Grai Românesc" din Miercurea-Ciuc. 

În acest context am aflat cu bucurie despre 
finalizarea proiectului profesorului Constantin 
Ioan Costea din Miercurea-Cioc, de redactare 
a monografiei satului natal Vidacut. Am lec
turat lucrarea "dintr-o suflare" şi m-am convins 
încă o dată de faptul că Dumnezeu lucrează 
prin oameni, înfăptuind tainic adevărate 
"minuni" atunci când totul pare pierdut, sau 
aproape imposibil. Referindu-se la personali
tatea profesorului Ioan Axente Creangă, 
autorul monografiei menţionate, protopopul 
Ioan Boian spunea că acesta "rămâne tipul pro
fesomlui apostol, un adevărat prototip de mirean 
creştin, model pentm intelectualul român ". La 
rândul nostru, putem afirma, fără să greşim, că 
profesorul Constantin-Ioan Costea reprezintă 
chipul dascălului care îşi împarte timpul între 
obligaţiile de Ia catedră, cele privind îndepli
nirea unor importante funcţii manageriale, ce-i 
revin de atâţia ani în conducerea învăţământu
lu i harghitcan şi pc l i n i a  societăţii civile 
romfmeşti, găsindu-şi r:igazul necesar cerce
tării interdisciplinare a satului natal Vidacut, 

în istoric �i contemporaneitate. ' l lJtul  este fiicut 
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cu modestie şi echilibru, cu respect pentru ade
văr şi o nemăsurată iubire faţă de oameni, fără 
deosebire de etnia şi confesiunea lor. 

Prezentând atâtea informaţii inedite despre 
înaintaşii săi, profesorul Constantin Costea nu 
a spus nimic despre propria-i persoană. O 
facem noi, în semn de mulţumire pentru truda 
sa ziditoare, şi ca un modest omagiu adus unui 
coleg şi prieten aflat în prima linie a prezer
vării şi afirmării identităţii româneşti pe aceste 
frumoase meleaguri din arcul intracarpatic. S-a 
născut în 7 ianuarie 1947 în Vidacut, comuna 
Săcel, judeţul Harghita. Părinţii săi, Constantin 
şi Viorica Costea, au fost binecuvântaţi cu încă 
trei copii: Valeriu - profesor, Maria - învăţă
toare şi Cornelia - tehnician. La rândul său, 
familia Constantin şi Ana Costea (născută 
Ciobra), au două fete care continuă tradiţia de 
dascăli, Elena şi Ana-Viorica. 

După absolvirea Institutului Pedagogic, a 
fost profesor de istorie la Şcoala Generală Nr. 1  
Bixad (Satu-Mare), iar apoi timp de 13 ani 
( 1972-1985) profesor în comuna natală Săcel. 
Între timp a absolvit cursurile Facultăţii de 
Istorie, din cadrul Universităţii Bucureşti (în 
anul 1979). Între anii 1985-1990 a fost inspec
tor şcolar pentru istorie Ia Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Harghita, iar după un an (1990-1991) ,  
când a fost director al Şcolii Generale Nr.9 din 
Miercurea-Ciuc, a revenit la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean în funcţia de inspector şcolar 
general-adjunct, funcţie pe care o îndeplineşte 
şi în prezent. Este vicepreşedinte al Despărţă
mântului Covasna-Harghita al ASTREI, mem
bru în Consiliul de conducere al Asociaţiei 
Cadrelor Didactice din Harghita, iniţiatorul şi 
organizatorul mai multor proiecte culturale şi a 

unor simpozioane pe teme de istorie şi peda
gogie.

· 
Desfăşoară o bogată activitate publicis

tică, fiind autorul a circa 30 de studii şi articole 
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în publicaţii de specialitate şi în presa locală, şi 
a lucrărilor: Ghidul directorului - 1995, 
Miercurea-Ciuc şi Lupta pentru libertate şi 
democraţie în judeţul Harghita - 1979, Bucureşti. 

Întocmit pe structura clasică a unei mono
grafii, volumul profesorului Constantin 
Costea despre satul natal Vidacut reprezintă o 
contribuţie valoroasă la istoria comunităţilor 
locale din judeţul Harghita. Parcurgerea unei 
însemnate bibliografii corelată cu efectuarea 
unor cercetări în arhivele locale şi a celor 
referitoare la etnografia şi folclorul din zona 
cercetată conferă cărţii o autentică valoare 
documentară. 

Apariţia lucrării, apreciată de autor ca "o 
primă încercare de prezentare a Vidacutului şi a 
locuitorilor săi din totdeauna " şi considerată 
"un început, care în mod sigur merită să fie con
tinuat", coincide în mod fericit cu începerea 
cercetărilor etno-arheologice întreprinse de 
către Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, împreună 
cu Muzeul de Etnografie Braşov, Muzeul 
Satului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, cercetări coordonate de dr. 
Valeriu Cavruc, împreună cu dr. Ligia Fulga, 
drd. Mihai Gorgoi şi alţi specialişti din insti
tuţiile menţionate. În buna tradiţie a Şcolii 
Sociologice a lui Dimitrie Gusti, fie ca toate 
aceste cercetări să contribuie nu numai la 
cunoaşterea trecutului şi prezentului uneia din
tre cele mai vechi comunităţi din zonă, în care 
românii au locuit de secole împreună cu 
maghiarii, dar şi la oferirea datelor necesare 
elaborării unor programe de dezvoltare socială 
locală, care să conducă Ia stoparea tendintelor 
de depopulare a localităţii şi la revigorarea 
activităţilor economice, sociale şi culturale, 
actualizate Ia comandamentele timpului de azi 
şi la cele ale vremurilor viitoare. 

Ioan Lăcătuşu 
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Imaginea germanului în literatura maghiară 
dr. Johann Weidlein, ediţie îngrij ită de Petru Forma şi Gheorghe Olteanu, 

Fundaţia Culturală Română, 
Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2002, 130 pagini 

Autorul lucrării "Imaginea gemwnului în 
literatura maghiară", dr. Johann Weidlein, cel 
mai bun cunoscător al istoriei literaturii 
ungare, a tratat realităţile istorice dintr-o "per
spectivă interioară". 

Ceea ce impresionează încă de la început Ia 
această carte este faptul că autorul ei se 
bazează pe o documentaţie foarte vastă, pre
cum şi precizia cu care a reuşit să surprindă 
istoria formării mentalităţii maghiare, în care 
vioara întâi a fost literatura. 

Una din intenţiile creatorului cărţii în dis.
cuţie era de a scoate în relief rolul jucat de 
poeţi şi scriitori în construirea destinului 
maghiarilor, influenţa lor asupra istoriei, în 
care "scriitorul este conducătorul, nu politicia
nul". Această idee este ilustrată cu numeroase 
exemple şi citate din diverse publicaţii 
maghiare. "Cea mai mare cerinţă pentrn poetul 
ungur era aceea ca opera sa să aibă un caracter 
naţional" (p. 15), adică să cuprindă masele, 
dând astfel forţă ideii. 

În relaţie cu viaţa socială şi cu literatura din 
Ungaria, germanul, chiar maghiarizat fiind, era 
prezentat ca duşman al maghiarilor: "Există 
oare un pericol mai mare şi un mai vechi blestem 
pentru maghiari decât germanul?" (revista 
Occidentul, 1933, p. 270). Adevăraţii şi singurii 
stăpâni în Ungaria erau consideraţi numai 
"maghiarii de rasă pură" ori istoria ulterior a 
demonstrat şi în Germania unde poate duce 
această ideologie. În urma acestei prigoane 
rasiste a scriitorilor au avut de suferit în primul 
rând evreii şi germanii. Politicienii erau domi
naţi şi influenţaţi de scriitori şi poeţi. 

Scriitorii maghiari cereau nici mai mult, nici 
mai puţin decât "expulzarea şvabilor din 
Ungaria ", într-un elan de purificare etnică, con
siderat de mulţi drept "sarcină istorică". 

Imaginea gcrmanităţii în creaţia literară 
ungară "se bazează pe operele celor mai mari şi 
mai populari poeţi $i scriitori, care au rămas 
m:bti�;uţi in seumti ptinti ucum de ciilre cercetă
torii maghiari care au făcut praentriri in limha 
gennană ". (p. 22) Este meritul autorului de a fi 
remarcat importanţa cunoaşterii istorice prin 
l itera t ura magh ia ră de-a lu ngu l timpu lui. 
Lucrarea sa se vrea un document clarificator 
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atât pentru maghiari, cât şi pentru germani. 
Influenţa culturală germană în Ungaria era 

foarte puternică. ':4bia în epoca noului naţio
nalism din sec. al XIX-lea au izbutit poeţii 
maghiari să se elibereze de influenţa gemtană, 
resimţită ca apăsătoare, ridicându-se la o proprie 
operă creatoare" (p. 23). 

Pe la mijlocul secolului al XV-lea, tensiunile 
dintre maghiari şi germani deveniseră prover
biale. Iată un citat ilustrativ dintr-o culegere de 
proverbe a călugărului carmelit Veit. V. 
Huendler: "Când marea nu va mai avea nisip, 
când cernl va fi fără sfinţi, când dracul nu va mai 
putea ispiti suflete, atunci vor fi prieteni şi ger
manii cu ungurii, şi popii cu ţânţarii". Desigur, 
cauzele acestor neînţelegeri sunt istorice. 

În secolul al XVIII-lea (între 1711 -1780) 
are loc reconstrucţia Ungariei. Aceasta a fost 
înfăptuită sub Carol al VI-lea şi Maria Terezia. 
Sub conducerea Habsburgilor şi după model 
german, în acest secol statul ungar căpăta din 
nou o înfăţişare europeană. 

Există numeroase dovezi în literatura 
maghiară care depun mărturie în legătură cu 
justa percepere şi preţuire a Mariei Terezia 
pentru evoluţia vieţii maghiare. După 171 1 ,  
Ungaria a fost reconectată la  civilizaţia vestică 
răspândită de Viena, prin mijlocire germană. 
Astfel, influenţa european-germană devine tot 
mai puternică, dar în acelaşi timp naţionalismul 
ma�hiar începe să prindă contur. 

Intre 1780-1790 împăratul Iosif al II-lea 
impune în Ungaria ideile iluminismului. 
Efectele acestora (eliberarea ţăranilor, abroga
rea scutirii de taxe a nobilimii maghiare şi 
introducerea limbii germane ca limbă oficială 
în locul limbii latine) au trezit nemulţumirea 
nobililor şi au influenţat formarea naţionalis
mului maghiar. 

Reacţia naţională a pornit şi în Ungaria de 
la literatură. Izbucnirea ostilităţilor a avut ca 
pretext tocmai ordonanta privitoare la limbă a 
l u i  Iosi f al I I-lea ( 1 784). 

N ;� ţ i on a l ismul maghiar întors împotriva 
Vestului  prinde glas in "primul roman original" 

- "t.:telku " ( 1788) al profesorului din Szegcd, 
Dugonic� Amlni�. Dar chiar �i acest roman 
care se vroia "original" nu em scutit de influ-
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enţe _ germane. Romanul lui Dugonics viza 
slăvirea gloriei Ungariei şi trezirea patriotismu
lui. Dugonics se ridica şi împotriva colonizării 
germanilor în Ungaria, în urma hotărârii Dietei 
din 1722. El concepea colonizarea ca pe o ger
manizare. Şvabii care veniseră ar fi fost vinovaţi 
până şi de faptul că limba maghiară era necize
lată. El cere preoţi şi învăţători maghiari pen
tru coloniştii germani, pentru ca aceştia să 
poată fi maghiarizaţi. 

Pe parcursul cărţii apar nenumărate exem
ple şi citate ilustrative menite a reliefa modul 
în care literatura reflecta o stare de fapt 
istorică. Deşi, ''germanii apar în viaţa maghia
rilor adesea sub o înfăţişare nesimpatică, ba chiar 
duşmănoasă, ei au jucat totuşi, în acţiunea lor 
generală, rolul unui demiurg folositor şi necesar". 
(p. 182). Din păcate, de multe ori istoria este 
deformată cu bună ştiinţă, iar adevărul este 
greu de găsit. Contribuţia dr. Johann Weidlein 
Ia aflarea adevărului se concretizează în 
paginile acestei excelente cărţi documentare. 

Ordinul de departare emis de guvernul 
ungar la 22 decembrie 1945 împotriva cetăţe-
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nilor unguri de naţionalitate germană a distrus 
colaborarea de mai bine de 250 de ani dintre 
germani şi maghiari. 

Drumul istoriei fiecărui popor este presărat 
cu drame şi tragedii de tot felul. Nici poporul 
maghiar n-a fost scutit de acestea, precum nici 
alte popoare, dar este timpul reconcilierii 
istorice, al cunoaşterii adevărului şi al 
cunoaşterii de sine. 

Cartea prezentată astăzi este una din con
tributiile importante pe care autorul o aduce la 
dezvoltarea ungaristicii şi germanisticii şi la 
aflarea adevărului istoric. Nu putem încheia 
fără a aduce câteva cuvinte de sinceră 
apreciere traducătorilor Petru Forna şi 
Gheorghe Olteanu, care prin valoroasa lor 
muncă "de culise " ne-au oferit conţinutul 
lucrării într-o frumoasă limbă românească. 

Cartea se recomandă tuturor celor care 
doresc să cunoască mai bine istoria şi literatura 
maghiară. 

Mihai Trifoi 
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Jurnal de front al unui cavalerist 
Stelian Florescu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2003, 

voi. 1 - 341 pag., voi. 2 - 256 pag. 

Jurnal de front al unui cavalerist este "opera 
capitală " a vieţii autorului, preocuparea de 
căpătâi a sa în ultimele şase decenii de viaţă. 
Odată cu editarea, lucrarea ar putea să poarte 
subtitlul "Misiune îndeplinită", aceasta deoa
rece, aşa cum ne mărturiseşte locotenentul în 
rezervă Stelian Florescu, în vara anului 1944, 
"pe lângă funcţia de Comandant al Grupului de 
Comandă al Divizionului III, mi s-a ordonat să 
ţin şi un jurnal de front". 

Jurnalul a fost scris cu regularitate, în 
perioada 23 august 1944 - 20 mai 1945. Pentru 
perioada 20 ianuarie - 13 mai 1945, când 
autorul, după ce a fost grav rănit, a fost inter
nat prin spitale, sau s-a aflat în convalescenţă, 
jurnalul cuprinde completările ulterioare 
făcute de fostul său şef, maiorul Ion 
Negriţescu. De fapt, între tânărul cavalerist 
Stelian Florescu şi comandantul său Ion 
Negriţescu, au existat relaţii strânse de priete
nie, respect reciproc şi solidaritate ostăşească. 

Maiorul Ion Negriţescu îi va trimite la 
Spitalul Militar Central "lada de campanie 
călăfătuită în lanţuri şi lacăte", prilejuindu-i 
autorului jurnalului trăirea "bucuriei regăsirii 
porhartului şi a caietelor în care a notat zi cu zi 
bucuriile şi necazurile ce le-a petrecut în cele 9 
luni pe frontul de 11!st, alături de camarazii şi 
subalternii săi". 

După ce au fost cuprinse în jurnal şi "o 
serie de însemnări despre acţiunile de luptă pur
tate după evacuarea mea de la postul de prim 
ajutor, însemnări cuprinse în diferite ciorne, 
scrise de maiorul /an Negriţescu ", lucrarea într
o primă formă este predată la Editura 
Militară, "unde stă un an de zile, fără nici un 
efect ". Acesta este doar începutul unei ade
vărate "odisei" a jurnalului de front scris de 
cavaleristul Stelian Florescu. 

Cele două volume, redactate în forma actu
ală, poartă pe ultima filă data de 10 aprilie 
1972. De atunci ele au trecut prin mai multe 
"filtre ", ajungând până la generalul Ilie 
Ccau�escu . Deoarece autorul nu a fost de 
acord cu efectuarea unor modificări ale textu
lui. în primul ritnd cu elim inarea cpisoadclor in 
cnrc sunt rdatate arestan:a generalului 
Avramescu şi adevăru l despre contri huţia 

343 

armatei române la eliberarea Budapestei, 
lucrarea nu a primit "unda verde" pentru 
editare. 

După evenimentele din decembrie 1989, 
"cenzura ideologică" a fost înlocuită de "cenzu
ra economică ". Deşi toţi cei care lecturau ']ur
nalul" aveau cuvinte de laudă la adresa ca
lităţilor sale evidente, ofertele pentru editare 
se lăsau întârziatc. Ne aflăm deci în faţa unei 
lucrări memorialistice, ce-şi merită din plin 
includerea în categoria "literaturii de sertar". 
Foştii camarazi ai autorului, majoritatea având 
vârste venerabile dar şi o stare de sănătate pre
cară, deveneau din ce în ce mai nerăbdători, iar 
obsedanta întrebare "Când va apărea 
lucrarea?" era rostită tot mai des. Prietenii 
autorului, printre care părintele Emil Nan şi 
Mihai Bar, dorind să-I ajute în finalizarea cu 
bine a "odiseei" jurnalului, au propus editurii 
Eurocarpatica din Sf. Gheorghe să-şi asume 
responsabilitatea editării lucrării. 

Conducerea editurii a inclus printre prio
rităţile anului 2003 tipărirea prezentului ']ur
na/", apreciind valoarea lucrării şi cinstind ast
fel truda de-o viaţă a autorului ei. Veteranul de 
război Stelian Florescu se dovedeşte a fi un fin 
observator al locurilor străbătute şi al oame
nilor pe care i-a cunoscut, dar în egală măsură 
şi a fenomenelor de psihologie colectivă, a 
stărilor de spirit ale colegilor de armă din 
momentele premergătoare luptelor, din timpul 
încleştărilor crâncene cu inamicul şi de după 
încheierea bătăliilor. 

El este, în egală măsură, un portretist iscusit 
şi un narator priceput. Paginile de jurnal conţin 
numeroase reflecţii filosofice pc tema raportu
lui dintre întâmplare şi necesitate, a relaţiei 
comandant-subaltern, precum şi despre natura 
umană, despre mentalităţile, frământările şi 
speranţele camarazilor săi, ale unor oameni 
concreţi, reali, normali, dar care trăiau vremuri 
"anonnale", exceptionale. 

Autorul are o predilecţie deosebită pentru 
descriere<� naturii, cu frumuseţile ci din fiecare 
anotimp. prezcntând cu l u x  de amănunte 
fe nom�:m.:le meteorologice d i n  fiecarc zi,  
fcnomene atât uc importante pcntru desfăşu
rarea aqiunilor de luptă. Calităţile rcale de 
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prozator ale autorului 'Jurnalului de front" sunt 
puse în evidenţă de uşurinţa în folosirea com
paraţiei şi metaforei, prezente pe parcursul 
întregii lucrări, dar în mod deosebit în acele 
paranteze în care sunt descrise amintiri din 
viaţa civilă, întâmplări deosebite, trăite cu 
maximă intensitate, vise etc. 

Valoarea documentară a volumului "Jurnal 
de front al unui cavalerist ", nota sa de autenti
citate, sunt conferite de faptul că are la bază 
însemnările zilnice ale veteranului de război 
Stelian Florescu, jurnalul său de front, în care 
au fost consemnate "fapte înregistrate pe viu, sub 
impresia momentului". Autorul se dovedeşte a 
fi un cronicar avizat, cu tot "sentimentalismul" 
pe care el însuşi îl consideră un "adversar", dar 
care se dovedeşte a fi şi un "aliat". Descrierea 
frontului se face cu toate ororile şi grozăviile 
sale, zugrăvindu-se "imensa nebunie a acestui 
război ", cu marile şi absurdele pierderi 
omeneşti, dar şi cu "actele de vitejie şi eroism ale 
ostaşilor români şi ale aliaţilor". 

Din paginile jurnalului reiese adevărul 
despre comportarea ostaşilor români faţă de 
populaţia civilă din Ungaria şi Cehoslovacia, 
omenia şi solidaritatea acestora fată de bătrâni, 
bolnavi şi, în general, faţă de oameni aflaţi în 

344 

nevoinţă. În aceleaşi culori ale adevărului sunt 
redate file autentice despre comportarea local
nicilor faţă de armata română, despre nenu
măratele drame umane pricinuite de război, în 
rândul civililor şi a militarilor, şi despre atâtea 
alte întâmplări, care împreună formează acele 
memorabile pagini de istorie militară din 
finalul celui de-al doilea război mondial. 

Bineînţeles că cei mai avizati cititori ai 'Jur
nalului" sunt istoricii, cercetătorii, analiştii 
militari şi veteranii de război. Volumul prezin
tă interes şi pentru publicul larg, transmiţând 
odată cu emoţionantul său continut şi un alt 
mesaj. Este mesajul demnităţii, verticalităţii 
morale şi iubirii adevărului istoric, în numele 
cărora veteranul de război Stelian Florescu a 
preferat să aştepte atâţia ani pentru a-şi vedea 
lucrarea tipărită, fără a face compromisuri şi 
fără a accepta nici un fel de modificare a textu
lui original. 

A rânduit Dumnezeu ca răbdarea şi speran
ţa autorului să fie răsplătite şi cartea să facă 
"marele pas" din "sertar" în principalele bibli
oteci ale ţării, chiar dacă tirajul în care a apărut 
a fost condiţionat de puţinătatea resurselor 
financiare, o bună parte din fondurile necesare 
tipăririi fiind asigurate chiar de către autor. 

Dr. Ioan Lăcătuşu 
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Genetica ecologică - Selecţia unor populaţii naturale valoroase de pin 
silvestru din Carpaţii Orientali şi Carpaţii de Curbură, apte pentru 

cultură în staţiuni corespunzătoare din zonă 
Dan Ciobanu, Editura lnfoMarket, Braşov, 2003, 174 pag. 

Centrul European de Studii Covasna
Harghita şi-a înfiinţat propria sa editură, 
"Eurocarpatica", care şi-a propus să editeze cu 
prioritate lucrări privind sud-estul Transilvaniei 
studii interdisciplinare care să răspundă obiec
tivelor înscrise în statutul Centrului - precum şi 
volume aparţinând unor intelectuali din zonă. 

În cei trei ani de la înfiinţare, sub egida 
editurii au apărut peste 10 volume semnate de 
profesori, cercetători şi scriitori din Miercurea
Ciuc, Sfântu - Gheorghe, Topliţa, Bucureşti şi 
Koln-Germania, printre care: Nicu Vrabie, 
Aurel Mare, Ana Dobreanu, Maria Cobianu 
Băcanu, Nicolae Bucur, Ilie Şandru, Ionel 
Simota, Rodica-Weidner-Ciurea, Stelian 
Florescu. În parteneriat cu editurile ''Arcuş" şi 
"Grai românesc" au văzut lumina tiparului 
cărţile scrise de Lily Rain şi Gheorghe Răţulea. 

Printr-un asemenea parteneriat încheiat 
între editurile "Eurocarpatica" Sfântu
Gheorghe şi "INFOMARKET" Braşov a 
văzut recent lumina tiparului cartea "Genetica 
ecologică - Selecţia unor populaţii naturale 
valo- roase de pin silvestru din Carpaţii 
Orientali şi Carpaţii de Curbură, apte pentru 
cultură în staţiuni corespunzătoare din zonă ", 
purtând semnătura d-lui dr. ing. Dan 
Ciobanu, din Sf. Gheorghe. 

Volumul redă conţinutul lucrării de docto
rat cu acelaşi titlul, elaborată Ia îndemnul şi sub 
conducerea distinsului om de ştiinţă dr. doc. 
Valeriu Enescu şi finalizată în anul 1990, la 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu Siseşti", din Bucureşti. 

Autorul, Dan Ciobanu, născut în anul 195 1, 
într-o zonă de legendă şi tradiţii pădurăreşti, la 
Câmpulung Moldovenesc, pe plaiurile mioriti
ce ale Bucovinei, împrumută de la tatăl său, 
reputatul silvicultor prof. dr. ing. Petre 
Ciobanu - om cu stagii îndelungate în 
învăţământul şi cercetarea silvică - nu numai 

dn��mtc� de pfidun: dur �i iuiJin.:it pentru 
�tiinţa silvicullurii .  

De apr·oapc 30 de ani dr. ing. Dan Ciohanu 
î§i ���fa*�i!fll ��!!Y!H!!�!! !!! �����! �!!!ţ�H!�� 
silvicc: de productie d i n  judeţele Covasna �i 
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Braşov (ocolurile silvice Breţcu-1979-1985, Tg. 
Secuiesc - unde a îndeplinit funcţia de şef ocol, 
între anii 1985-1998 şi Direcţia Silvică Braşov
director în anul 1998), instituţii de cercetare 
din această zonă, precum Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, secţia 
Braşov (1978-1979), prestigioasă instituţie de 
cercetare, pe care o conduce din anul 2002 în 
calitate de cercetător ştiinţific gradul Il, şef 
secţie şi instituţii de învăţământ, din 1999, este 
cadru didactic asociat (şef lucrări) la Univer
sitatea Transilvania din Braşov, conf. univ. la 
disciplinele "Economie şi managementul 
forestier" şi "Ecologie şi Protecţia mediului". 

Dr. ing. Dan Ciobanu este autorul a peste 
30 de lucrări ştiinţifice, din care 20 publicate. 
Din acestea amintim "Dreptul şi managemen
tul mediului înconjurător" (în colaborare), şi 
"Protecţia mediului" - curs universitar, şi a mai 
multor contracte de cercetare finalizate împre
ună cu colaboratorii săi apropiaţi. Este mem
bru al unor asociaţii profesionale din S.U.A şi 
România. 

Deoarece lucrarea pe care o prezentăm este 
o lucrare ştiinţifică de specialitate, asupra 
conţinutului şi valorii ei vom reda aprecierile 
unui specialist recunoscut în silvicultură 
românească, respectiv a prof. dr. doc. Victor 
Giurgiu, membru corespondent al Academiei 
Române. "După o lungă perioadă de reflecţii şi 
comparaţii, d-1 dr. ing. Dan Ciobanu s-a hotărât 
să dea publicităţii rezultatele obţinute în cerce
tarea efectuată pentru elaborarea lucrării de doc
torat. Decizia domniei sale a fost de bun augur. 
Comunitatea oamenilor de ştiinţă, personalul 
didactic din facultăţile de silvicultură şi spe
cialiştii din producţie au acum posibilitatea să-şi 
lărgească cunoştinţele despre o specie forestieră 
mult controversată în ultimul timp, pe temeiul 
unor nereuşite şi eşecuri ale pinului silvestru în 
condiţiile României. Din cele 163.000 ha de cul-
UUi îrlfiirmm: J?dnfi fn fmul l??g, mai f!dim!i!i�� 
astăzi doar 1 1 1. 000 mii ha. CerceNirile doctomlui 
Dan Ciohanu 'ultu.: noi ar1Jumente $fiinţiftce În 
�prijinul tezei potrivit căreia mt specia trebuie 
încriminatci, ci modul în care au j(Jst alese prove-
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nienţele. În acest cadrn, cartea doctornlui Dan 
Ciobanu, pe lângă contribuţiile ştiinţifice de 
necontestat, vine în sprijinul operei de recon
strncţie ecologică a ţării prin utilizarea durabilă a 
resurselor genetice forestiere autohtone". 

În condiţiile obligaţiilor profesionale 
curente ale ing. Dan Ciobanu, realizarea cer
cetărilor de teren într-o arie geografică largă a 
presupus investigaţii detaliate în numeroase 
ocoale silvice, care nu ar fi putut fi înfăptuite 
fără sprijinul larg al personalului ingineresc şi 
de teren, din partea colegilor de la Ocolul Silvic 
Tg. Secuiesc, de la Inspectoratul Si lvic 
Judeţean Covasna şi a celor din instituţiile de 
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cercetare şi învăţământ superior din Braşov şi 
Bucureşti. Acestora, şi tuturor celor care au 
contribuit la finalizarea în bune condiţiuni a 
demersului său ştiinţific - inclusiv soţiei, doam
nei procuror Elena Ciobanu, fiului Victor
Nicolae şi tatălui dr. ing. Petre Ciobanu
autorul le-a transmis mulţumirile şi recunoş
tinţa sa. 

Aceleaşi sincere mulţumiri le aduce şi edi
tura "Eurocarpatica" Tipografiei COVA
PRINT din Sf. Gheorghe pentru condiţiile 
tipografice excelente în care a apărut şi această 
lucrare. 

Dr. Ioan Lăcătuşu 
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ANGVSTIA, 8, 2004, Cronică, pag. 349-354 

Cronica activităţii pe anul 2002 
MUZEUL CARPAŢILOR RĂSĂRITENI 

CENTRUL ECLESIASTIC DE DOCUMENTARE "MITROPOLIT NICOLAE COLAN" 

Participări la acţiuni ştiinţifice 

Simpozionul "Relaţiile interetnice În perspec
tiva integrării europene", Arad, 10 mai 2002, 
Raportul majoritate-minoritate În Covasna şi 
Harghita, Ioan Lăcătuşu. 

Simpozionul internaţional "Identitatea cul
turală a romano-catolicilor (ceangăi) din 
Moldova ", Palatul Parlamentului 22 aprilie 
2002 (împreună cu Academia Română şi 
Universitatea Bucureşti), au prezentat comu
nicări Violeta Pătrunjel şi Dr. Ioan Lăcătuşu. 

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice 
"Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. 
Cultură. Civilizaţie", Sfîntu Gheorghe, 26 
noiembrie 2002; 

Secţiunea Arheologie: 
1 .  Dr. Viorica Crişan (Muzeul Naţional de 

Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi Dr. 
Valeriu Sârbu (Muzeul Brăilei): Covasna -
Cetatea Zânelor. Un munte din Carpaţi - fortifi
ca! de daci. 

2. Drd. Victor Sibianu, Colegiul Naţional 
Mihai Viteazul, Sfântu Gheorghe: Romanitatea 
din estul Transilvaniei. Contribuţii ale cercetăto
rilor maghiari. 

3. Dr. Chr. Schuster, Institutul Român de 
Tracologie, Bucureşti: Relaţiile dintre Muntenia 
şi Transilvania în epoca bronzului. 

4. Dr. Szekely Zsolt, Institutul Român de 
Tracologie, Bucureşti: Pătrunderi etno-cultura/e 
extracarpatice din eneoliticul târziu în sud-estul 
7i·ansilvaniei. 

5. Dr. Florea Costea, Muzeul de Istorie 
Braşov, Angelica Baloş (Muzeul Civilizaţiei 
dacice şi Romane, Deva), Lucica Scurtu 
(Muzeul de Istorie Braşov): Din nou despre for
tificaţiile dacice din defileul 0/tu/ui racoşan. 
Campania 2002. 

6. Dan Buzea, Muzeul Carpaţilor Răsări
teni, Sfîntu Gheorghe: Săpăturile arheologice de 
salvare de la Olteni "Cariera de nisip". 

7. Dan Buzea, Muzeul Carpatilor Răsări
tcni, Slintu Gheorghe: Sondajul recent de la 
Sfântu ( lhem"Rhe - Orldi. 

8. Dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpatilor 
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Răsăriteni, Sfîntu Gheorghe: Consideraţii 
metodologice cu privire la reconstituiri cultural
genetice În arheologie. 

9. Gh. Dumitroaia, Complexul Muzeal 
Neamţ, Piatra Neamţ: Aspecte legate de exploa
tarea preistorică a sării În Subcarpaţii Moldovei. 

Secţiunea Etnografie • Sociologie 
1 .  Teodora Puia, Muzeul Civilizaţiei Popu

lare Tradiţionale ''ASTRA'': Oameni care tru
desc Întru comunitate. Visarion Roman, Zosim 
Oancea. 

2. Praf. Constantin Costea, Inspectoratul 
Şcolar Harghita: Vidacut - elemente etnografice 
locale. 

3. Adriana Bota (Muzeul Carpaţilor Răsări
teni), Vasile Tataru (Muzeul Satului Bucureşti), 
Teodora Puia (Muzeul Civilizaţiei populare 
Tradiţionale ''ASTRA"): Noi cercetări etno
grafice în satul Vidacut, jud. Harghita. 

4. Dr. Doina Ciobanu, Muzeul Judeţean 
Buzău: Exploatarea sării - străveche tradiţie În 
spaţiul românesc. 

5. Nicolae Vrabie, Miercurea Ciuc: Portul 
popular în zona de nord a judeţului Harghita 
(Tulgheş, Corbu, Bilbor). 

6. Dorina Drăghici-Moraru, Miercurea-Cioc: 
Livezi - aspecte de etnografie românească. 

7. Dr. Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc: 
Lumea umană a spaţiului şi timpului în zona 
montană. Consideraţii privind patrimoniul cul
tural montan şi valorile spirtuale din Harghita. 

8. Praf. Doina Dobreanu, Liceul Subcetate: 
Subcetate - Istorie, cultură, civilizaţie la românii 
din Subcetate, judeţul Harghita - oglindite în 
graiul din localitate. 

9. Nicolae Moldovan, Sf. Gheorghe: 
Meşteşuguri şi tehnică ţărănească în localităţi din 
judeţul Covasna. 

10. Zare! Suciu, Muzeul de Etnografie 
Topliţa: Adăposturile sezoniere, centrul acţiu
nilor de ameliorare şi umaniza re a spaţiului. 

1 1. Drd. Darei Mare, Muzeul de Etnografie 
Topliţa: Gospodăria tradiţională din zona 
Toplitei: tipolo�ie, unitate, diversitate. 

1 2. Dr. Constantin Catrina, U nivcrsitatea 
Transilvania, Draşov: lm:rusta(ii la comemo
rarea unui folclorist tramilvan: //arian Coci.�iu 
(1852 - 2002). 
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13. Lily Rain, Institutul ne Sociologie 
Bucureşti: Biserica şi religia În percepţia fami
liilor bi-etnice. 

14. Claudiu Bădescu, Centrul de 
Documentare Mitropolit "Nicolae Colan", Sf. 
Gheorghe: Elita etnică - Etnicitatea Între plura
lism şi etnocentrism. 

15. Dr. Maria Cobianu Băcanu, Institutul 
de Sociologie Bucureşti: Aspecte ale relaţiilor 
interetnice dintre români şi maghiari şi a sărăciei. 

16. Aida Pastor, Universitatea Transilvania, 
Braşov - Educaţia interculturală 

17. Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul Eclesiastic 
de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", 
Sf. Gheorghe: Structuri etnice şi confesionale în 
judeţele Covasna şi Harghita (1850 - 2002). 

Secţiunea Istorie 
1 .  Dr. Constantin Stan, Liceul de Artă 

Buzău: Refugiaţi din Nordul şi Estul 
Transilvaniei în urma Dictatului de La Viena La 
Râmnicu Sărat şi Buzău (1940-I941). 

2. Radu Ştefănescu (Muzeul de Istorie 
Braşov), Ivan Suciu (Muzeul Carpaţilor Răsări
teni): O recentă achiziţie a Muzeului Carpaţilor 
Răsăriteni referitoare la activitatea Astrei din Trei 
Scaune. 

3. Dr. Ioana Cristache Panait, Institutul de 
Istoria Artei, Bucureşti: O carte veche şi impor
tanţa însemnărilor de pe filele ei, "Carte sau 
Lumină ': Snagov, I699 - cu circulaţie în Braşov. 

4.Vasile Lechinţan, Arhivele Naţionale, 
Direcţia Judeţeană Cluj: Aspecte ale situaţiei 
economice a românilor din fostele scaune 
secuieşti în sec. al XVIJJ-lea. 

5. Elena Mihu, Muzeul de Istorie Tg. Mureş: 
Date privind istoricul Bisericii Ortodoxe Române 
din Ardeal. Mitropolitul Andrei Şaguna şi 
Protopopul Partenie Trombitaş. 

6. Ana Grama, Muzeul Civilizaţiei populare 
Tradiţionale ASTRA, Sibiu: Catedrala Ortodoxă 
mitropolitană centenară din Sibiu şi românii din 
sud-estul Transilvaniei. 

7. Praf. Maria Băila, Scoala Gen. Varadi 
Jozsef, Sf. Gheorghe: Aspecte ale relaţiilor din
tre ortodocşi şi uniţi În Trei Scaune (1 750-I850). 

8. Dorin Rus, Veronica Mardare, Muzeul de 
Istorie Tg. Mureş: Pietre funerare cu Însemne de 
breaslă din Braşov, Medias şi Sebeş. 

9. Drd. Florin Tălmăcian, U niversitatea 
Hucurcşti; Relatiilr. dintre Biserica Transilvaniei 
si Patriarflia Ecwnenică. 

10.  Pr. Ioan Tii ma!i, Paro h i a  Ortodoxă 
Vâlcele: Contributia cultului urtodox la j(wmarea 
idr.ntităţii naţionale (sec. XX). 

1 1 . Valt:ntiu lstrate, Arh ivele Naţionall:. 

Direcţia Judeţeană Harghita: () pagină de învă
ţământ românesc în Secuime. Liceul St. O. Iosif 

12. Praf. llie Sandru, Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu", Topliţa: Vasile Netea şi 
Mureşul Superior. 

13. Mihai Filimon, Braşov: Însemnări din 
taberele de muncă forţată organizate pentru 
românii din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei 
hortyste. 

14. Praf. Romeo Negrea, Colegiul Naţional 
"Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe: Marea Unire şi 
preoţii români din Trei Scaune. 

15. Dr. Virgil Pană, Muzeul de Istorie 
Mureş: Situaţia saşilor din judeţul Tămava Mare 
la sfârşitul celui de-a/ doilea război mondial. 

16. Drd. Teodora Roşea, Cluj Napoca: 
Pictura cu caracter istoric de La mânăstirea 
lzv01ul Mureşului. 

17.  Praf. Violeta Pătrunjel, Centrul de 
Documentare Mitropolit "Nicolae Colan", Sf. 
Gheorghe: Un proiect interbelic reactualizat -
"Solidaritatea comunitară românească". O per
spectivă istorică. 

18.  Prof. Brânduşe Roman, Colegiul 
Naţional "Mihai Viteazul", Sfântu Gheorghe: 
Şcoala normală "Regina Maria " din Sfântu 
Gheorghe, reflectată în presa vremii, I9I9 - I940. 

19. Praf. Lazăr Costel, Liceul O. C. 
Taşlăuanu, Topliţa: Ion Antonescu şi problema
tica nord-vestului Transilvaniei. 

20. Praf. Alexandru Porteanu, Rodica Por
teanu, Academia Română, Bucureşti: Nicolae 
Bălcescu la izvoarele spirituale ale Marii Uniri. 

21 .  Praf. Sebastian Pârvu, Grupul Scolar 
Economic, nr. 2, Sf. Gheorghe: Consolidarea 
Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal. Biserici şi 
preoţi în arcul intracarpatic (secolul al XIX-lea). 

Editări de lucrări şi publicaţii 

1. Structuri etnice şi profesionale în judeţele 
Covasna şi Harghita, Teză de doctorat, autor 
Ioan Lăcătuşu, Facultatea de Sociologie si 
Asistenţă Socială din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai, Cluj -Napoca, 2002. 

2. Spiritualitate românescă şi convieţuire 
interetnică în Covasna şi Harghita, de Ioan 
Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, 2002. 

3. Potenţialul turistic ş1 patlimoniul cultural 
rlin zona Covasnei, redactor Valeriu Cavruc, 
Editura J\ngustia, Sf. Gheorghe, 2002. 

4. r.rai Românesc, nr. 1 ,  2, 3 �i 4 - foaie d�.: 
spirituali t a t e  ortodoxă a Episcopici Covasnci �i 
l l arghitci, rcdact or ·şcf Ioan I .iiciit uşu, redac
t o r  Violcta I ':Hrunjcl. 
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5. Volumul de studii teologice Slujind Biserica 
şi Neamul a pr. protopop Gheorghe Răţulea, 
redactor: Violeta Pătrunjel, Editura Grai 
Românesc, Miercurea-Ciuc, 2002. 

6. Aspecte din viaţa bisericească a românilor 
din Covasna şi Harghita (Ioan Lăcătuşu, 
Violeta Pătrunjel - în volumul "Slujitor al 
Bisericii şi al Neamului, Părintele praf univ. dr. 
Mircea Păcurariu, la împlinirea vârstei de 70 de 
ani ", Editura Arhicpiscopiei Clujului, Cluj
Napoca, 2002. 

7. Şematismul Episcopiei Ortodoxe a 
Covasnei şi Harghitei, Ioan Lăcătuşu, Violeta 
Pătrunjel, în Angustia 6/2002. 

8. Dimensiuni ale procesului de asimilare şi 
deznaţionalizare a românilor din judeţul 
Covasna în secolele XVII-XX, (Ioan Lăcătuşu), 
în Angustia 6/2002. 

9. Oieritul şi păstoritul - ocupaţii tradiţionale 
ale locuitorilor din Voineşti, judeţul Covasna, 
Adriana Bota, în Angustia 6!2002. 

10. Postfaţă la volumul monografie Valea 
Mare de Ioan Răchitan, (Ioan Lăcătuşu), 
Bucuresti, 2002. 

1 1 .  Postfaţă Ia volumul monografie Vidacut 
de Constantin Costea, (Ioan Lăcătuşu), 
Gheorghieni, 2002. 

12. Postfaţă Ia volumul Slujind Biserica şi 
Neamul, de Pr. Gheorghe Răţulea, (Ioan 
Lăcătuşu), Editura Grai Românesc, 
Miercurca-Ciuc, 2002. 

13 .  Raportul majoritate - minoritate în 
Covasna şi Harghita. Consideraţii teoretice şi 
implicaţii practice în lnteretnicitate în Europa 
Centrală şi de Est, (Ioan Lăcătuşu), Complexul 
Muzeal Arad, 2002. 

14. Muzeograful Nicolae Moldovan la 80 de 
ani, (Ioan Lăcătuşu), în "Buletinul Ligii 
Cultural-Creştine Andrei Şaguna ", nr. 2/2002, 
Sf. Gheorghe. 

15.  In memoriam, Octavian Radu Tomuş, 
(Ioan Lăcătuşu), în "Buletinul Ligii Cultural
Creştine Andrei Şaguna ", nr. 2/2002, Sf. 
Gheorghe. 

16. Aspecte ale convieţuirii interetnice din 
judeţele Covasna şi Harghita, {Ioan Lăcătuşu), 
în "Buletinul Ligii Cultural-Creştine Andrei 
Şaguna ", nr. 2/2002. 

17. Patrimoniul ecleziastic şi memorialistic 
din zona Covasna, în "Potenţialul turistic şi pa
trimoniul cultural din zona Covasnei", (Ioan 
Liiciituşu), Editura Angustia, Sf. Gheorghe, 
2002. 

1!:!. Date preliminare ale recensămilnllilui 
populatiei din 2002, în jud"tdt• C:ova.ma .yi 
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Harghita, (Ioan Lăcătuşu), în lnfo Eurocarpatica, 
anul II, nr 5/2002. 

19. Aspecte privind reprezentarea populatiei 
româneşti din judeţul Covasna în consiliile 
locale, (Ioan Lăcătuşu) în lnfo Eurocarpatica, 
anul Il, nr 5/2002. 

20. Specificul identitar al ţiganilor (rromi/ar) 
din judeţele Covasna şi Harghita, (Ioan Lăcătuşu) 
în Info Euro-carpatica, anul Il, nr 5/2002. 

2 1 .  Despărţământul ASTRA Covasna
Harghita, (Ioan Lăcătuşu) în Revista română, 
anul VIII, nr. 3, 29 septembrie 2002 (împreună 
cu Gheorghe Tatu). 

22. Parohia Valea Mare, în Grai Românesc, 
anul IV, nr 1 ( 13)/2002. 

23. Parohia Bălan, în Grai Românesc, anul 
IV, nr 2(14)/2002. 

24. Parohia Aita Mare, în Grai Românesc, 
anul IV, nr. 3 (15)/2002. 

Expoziţii temporare 

1. 24 ianuarie 1859 - 24.01 .2002, Centrul 
Cultural "Miron Cristea" Miercurea-Ciuc. 

2. !canari din sud-estul Transilvaniei - 23 
aprilie 2002, Muzeul Spiritualităţii Româneşti, 
Sf. Gheorghe (Catalog). 

3. Patrimoniul cultural din zona staţiunii 
Covasna, 9 mai - 30 octombrie 2002, în cadrul 
simpozionului "Salvarea şi integrarea patrimo
niului cultural din zona staţiunii balneare 
Covasna", Hotel Căprioara, Covasna (Catalog). 

4. Goblenul în timp. Artă şi pasiune - 18. 10. 
2002, Centrul Cultural "Miron Cristea", 
Miercurea Ciuc (Catalog). 

5. Expoziţia ctnografică din cadrul celei de
a VIII-a Sesiuni Naţionale Românii din sud -
estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie, 
Covasna, 22-24 noiembrie 2002, Covasna 
(Catalog). 

6. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 oglin
dită în documentele vremii, 30 noiembrie 2002, 
Centrul Eclesiastic de Documentare 
"Mitropoilt Nicolae Colan", Sf. Gheorghe. 

7. Familia Rafiroiu în viaţa publică interbe
lică, 7 decembrie 2002, Casa Memorială 
"Romulus Cioflec", Araci (Catalog). 

Activitatea muzeală şi de cercetare 

1 .  Cercetarea etnograficii desfăşurată în 
zona Breţcu-Mărtiinuş, privind oieritul mon
tan, din perioada 3 - 21 iunie 2002. 

2. Cercetarea etnografică în salu! ViJa..:ut,  
corn. Săecl, jud. Harghita, privind interfe-
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renţele româna-maghiare în comunitatea etnic 
- mixtă, perioada: l l  iulie - 10 august 2003. 

3. Organizarea unor simpozioane, dezba
teri, conferinţe, precum: Unirea Principatelor -
începutul unei noi ere în istoria românilor, 24 
ianuarie 2002, simpozion cu tema Marea Unire 
oglindită în presa vremii, 29 noiembrie 2002, 
Conferinţa: Publicistica lui Nicolae Colan, 3 
decembrie 2002, etc. 

4. Expoziţia Din dor de Eminescu, exponate 
de filatelie, cartofilie, maximafilie, bibliofilie şi 
carte din colecţia profesoarei Luminita Carnea. 

5. Asigurarea de baze de date şi asistenţă de 
specialitate studenţilor de la facultăţile de 
teologie în întocmirea lucrărilor de licenţă şi 
masterat: Pârvu Sebastian Lucian - Preoţi din 
Sud-Estul Transilvaniei în secolul XIX, Staicu 
Ciprian - Credinţa şi Jertfa românească în sud
estul Transilvaniei; sprijinirea acţiunii de retro
cedare a terenurilor şi pădurilor către parohiile 
ortodoxe. 

6. Perfecţionarea pregătirii profesionale: 
susţinerea examenului pentru obţinerea titlului 
de doctor în sociologie (Ioan Lăcătuşu);  
frecventarea cursurilor de perfecţionare a 
ghizilor şi muzeografilor din muzeele bise
riceşti, de la Durău, organizate de către 
Ministerul Culturii şi Cultelor (Violeta 
Pătrunjel) 20-30 septembrie 2002; frecventarea 
cursurilor de masterat de la Facultatea de 
Teologie a Universităţii Bucureşti, secţia Istorie 
şi Tradiţie (Violeta Pătrunjel); frecventarea 
cursurilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, secţia Asistenţă Socială, a Universităţii 
"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, învăţământ 
de la distanţă (Ioana Lăcătuşu). 

Alte manifestări 

1 .  Expoziţie de carte: Cărţi si publicaţii 
apărute la editurile Carpatii Răsăriteni, Angustia, 
Arcuş şi Eurocarpatica, 29 iunie 2002. 

2. Expozitie de carte: Editurile Carpaţii 
Răsăriteni, Arcuş, Eurocarpatica la Targul de 
Carte desfăşurat la Braşov, aprilie 2002. 

3. Lansarea volumului de poezii Casa cu 
salcâmi de Ionel Simota - poet din Miercurea
Cim: - vol um apărut la Editura Eurocarpatica, 
casa memorială Romulus Cioflcc din Araci, 29 
iunie 2002. 

4. Nedeia Sdnpetn1lui - lradi�ionala s�:rbar�: 
câmpeneascil, cu participarea rorrna�ii lor rol
dor it.:c rumâuqti din j udeţele Bacău şi 
Covasna, (poiana de la km 4 spre Vâlcele),  30 
iunie 2002. 
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5. Participarea la a 98-a Adunare Generală 
a ASTRE!, Braşov-Săcele, septembrie 2002. 

6. Participarea la actiunile organizate de 
Prefectura Judeţului Covasna şi alte instituţii 
de stat privind marcarea unor momente impor
tante din istoria naţională: 24 ianuarie, Ziua 
Naţională a României, Ziua Drapelului, Ziua 
Imnului, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, 
Ziua Poliţiei. 

7. Participarea la dezvelirea plăcilor memo
riale: Valentin Mocanu, director Remat; Vasile 
Roman, director Inspectoratul de Protecţie a 
Mediului. 

8. Întocmirea unor memorii, apeluri, note 
de protest, comunicate pe probleme vizând 
prezervarea şi afirmarea identităţii nationale. 

9. Iniţierea unor acţiuni de asistenţă socială 
pentru sprijinirea credincioşilor ortodocşi aflaţi 
în nevoinţă: agapa creştină în ziua de Sfintele 
Paşti pentru 100 de persoane, pachete pt. 50 de 
persoane de Crăciun, acordarea de ajutoare 
materiale, medicamente, asistenţă sanitară ş.a. 

10. Sprijinirea acţiunii de retrocedare a 
terenurilor şi pădurilor către parohiile orto
doxe. 

1 1. Sprijinirea întocmirii documentaţiilor 
pentru retrocedarea bunurilor care au aparţi
nut Bisericii Ortodoxe. 

12. Sprijinirea parohiilor ortodoxe în orga
nizarea şi desfăşurarea unor momente impor
tante din viaţa comunităţilor parohiale: 
sfinţirea bisericii noi şi dezvelirea bustului 
Episcopului Iustinian Teculescu, 16 iunie 2002, 
Parohia Covasna; sfinţirea bisericii "Sfântu 
Ilie", Zăbala (după terminarea picturii). 

13. Participarea la lucrările Adunării 
Naţionale Bisericeşti şi la cele ale Adunării 
Eparhiale a Episcipiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei. 

14. Participarea la Forumul Cultural 
Naţional, Ateneul Român, Bucureşti, 19 iunie 
2002. 

15. Şi în anul 2002, Centrul Eclesiastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" şi 
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, au fost gazde 
generoase pentru o gamă largă şi diversă de 
acţiuni ştiinţifice, culturale şi civice, la care au 
participat atât tineri cât şi vârstnici, fiind locul 
de întâlnire şi coordonare a activităţilor UNG
urilor româneşti din j udeţele Covasna şi 
Harghita. 
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Activităţi desfăşurate în parteneriat 
cu Centrul european de studii Covasna
Harghita 

1. Organizarea ediţiei a V-a a Universităţii 
de Vară "Izvorul Mureşului", 21 -28 iulie 2002 
cu tema "Tinerii români şi integrarea euro
atlantică". 

2. Organizarea dezbaterii cu tema "Locul 
Ortodoxiei în Europa unită", mânăstirea Izvorul 
Mureşului, 25 iulie 2002. 

3. Implementarea proiectului Majoritate
minoritate în Covasna şi Hargita - monitori
zarea discursului şi comportamentului public, 
finantat de Ministerul Informaţiilor Publice. 

4. Apariţia la Editura Eurocarpatica a 
următoarelor volume: Binecuvântată a fost 
clipa, de Ilie Şandru, Casa cu salcâmi, de Ionel 
Simota, laşul copilăriei mele, de Rodica 
Weidner-Ciurea. 

5. Editarea publicaţiei lnfo Eurocarpatica, 
Buletin informativ editat de Centrul European 
de Studii Covasna-Harghita, nr. 1-5, redactori 
responsabili: Ioan Lăcătuşu şi Violeta 
Pătrunjel. 

6. Lansarea programului parteneriat 
"Solidaritatea comunitară românească", coor
donat de Ministerul Informaţiilor Publice. 

7. Derularea, împreună cu Fundaţia 
Natională a Românilor de Pretutindeni -
Bu�ureşti, a acţiunii filantropice Crăciunul la 
români, constând în donarea a 600 de pachete 
pentru două grădiniţe şi o şcoală generală din 
oraşul Bălan. 

Activităţi desfăşurate în parteneriat 
cu Liga Tineretului Creştin Ortodox, 
filiala Sf. Gheorghe 

1 .  Itinerar religios-istoric cu participarea 
tinerilor de Ia Seminarul Teologic Ortodox din 
Buzău, de Ia Filiala Ligii Tineretului Creştin 
Ortodox Român din Targoviste, Şcoala 
Generală nr. 9 din Râmnicu Vâlcea, ASCOR
Braşov, LTCOR - Sf. Gheorghe, ASCOR
Bucureşti, ASCOR-Sibiu, ASCOR - Bacău, 
Corul ortodox din Orăştie, în parohiile orto
doxe Mărtănuş, Breţcu, Ghelinţa, Zăbala, 
Podu Olt, Dobolii de Jos, Păpăuţi, Zagon, 
Micfalău, Băile Tuşnad, Valea Mare, Chichiş, 
Sfa n l u  Ghenrghc, 30 noicmhric 2002. 

2. Uoua(ii tk icoam: �i carte biscriceascri 
împreună cu ASC:OR Bucureşti la parohii, 
biblioteci şi alte institutii  de cultură. 
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3. Organizarea conferinţelor duhovniceşti 
susţinute în fiecare zi de joi din Postul mare la 
Centrul Ecleziastic de Documentare 
Mitropolit "Nicolae Colan" de: pr. arhimandrit 
Teofil Pârâianu de la Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, 10 aprilie 2002 - "Tinerii în faţa viitornlui"; 
pr. Ioan Tamaş - "Dimensiunea spirituală a nea
mului românesc"; pr. Alin Câmpean - "Tinerii 
între Hristos şi procesul secularizării" ş.a. 

Activităţi desfăşurate împreună cu 
Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor 
Naţionale 

1. Editarea pliantului '54rhivele Naţionale 
Covasna în casă nouă", noiembrie 2002. 

2. Sprijinirea festivităţilor organizate cu 
prilejul inaugurării noului sediu al DJAN 
Covasna, la 1 noiembrie 2002. 

Activităţi desfăşurate împreună cu 
Centrul de Cultură Arcuş 

1 .  Prezentarea micromonografiei Biserica 
Sfântul Nicolae din Breţcu, editată de Centrul 
de Cultură Arcuş, 3 1  martie 2002. 

Activităţi desfăşurate împreună cu 
şcolile din zonă 

1. "Zilele şcolii Nicolae Colan " (Spectacol 
literar-artistic susţinut de elevii şcolii; concurs 
"Cine ştie câştigă"; Excursie documentară la 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus, concursuri de 
recitare, concurs sportiv "Cupa Nicolae 
Colan"). 

2. Organizarea unui concurs cu tematică 
religioasă, derulat de catedra de religie a 
Colegiului National "Mihai Viteazul". 

3. Pelerinaj la mânăstirea Cernica şi alte 
mânăstiri şi biserici, monument istoric din 
Bucureşti, organizat de praf. Violeta Pătrunjel 
şi Romeo Negrea. 

4. Organizarea concursului "Toţi egali, toţi 
diferiţi" cu elevi ai Colegiului Naţional "Mihai 
Viteazul" şi Colegiul "Dr. Ioan Meşotă" din 
Braşov. 

5. Diverse activităţi cu elevii la Centrul 
Eclesiastic de Documentare "Mitropolit 
Nicolae Colan". 
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Activităţi desfăşurate Împreună cu 
asociaţiile culturale şi civice din zonă: 

Liga Cultural Creştină "Andrei Şaguna", 
Despărţământul "Astra'' Covasna-Harghita, 
Fundaţia "Mihai Viteazul", Fundaţia Naţională 
"Neamul Românesc", filiala Covasna, cu spri
jinul Prefecturii judeţului Covasna şi a 
Direcţiei Judeţene Covasna pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Naţional 

1. "Zilele Nicolae Colan", editia a X-a, 30 
noiembrie - 8 decembrie 2002. 

2. Organizarea unor concerte de muzică 
religioasă Ia Catedrala Ortodoxă din Sf. 
Gheorghe, susţinute de corul "Madrigal", corul 
Catedralei din Chişinău, corul "VIăstarele 
Orăştiei" al Despărţământului ASTRA Orăştie. 

3. Simpozionul "Putna şi spiritul Bucovinei", 
15 noiembrie 2002. 

4. Organizarea "Zilelor localităţii Barca ni", 6 
decembrie 2002. 

5. Participare Ia Liturghia arhierească ofici
ată de P.S. Ioan Selejan şi la dezvelirea bustu
lui revoluţionarului Nicolae Bălcescu, împre
ună cu un sobor de preoţi în localitatea Vâlcele, 
8 decembrie 2002. 
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6. Editarea paginii de cultură "Oituzul - Foaie 
de cuget şi simţire românească " (apare lunar în 
cuprinsul cotidianului "Cuvântul nou"), editată 
împreună cu Liga cultural-creştină Andrei 
Şaguna, redactor: Ioan Lăcătuşu. 

7. Simpozionul "Basarabia - destin românesc 
contemporan ", 27 martie 2002. 

8. "Întâlnirea Seniori/or'' (intelectuali de 
vârsta a treia din judeţul Covasna), martie 
2002. 

9. Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă, 
editia a XII - a 14-15 decembrie 2002. 

·
10. Primăvară culturală Ia Sfântu Gheorghe, 

ediţia a-X-a, 23 martie - 7 aprilie 2002. 
1 1 .  Adunare festivă prilejuită de împlinirea 

a zece ani de la înfiinţarea Ligii Cultural
Creştine ''Andrei Şaguna". 

12. Lansarea Buletinului Ligii Cultural
Creştine ''Andrei Şaguna", volumul II ( 1998-
2001) - tribună a societăţii civile româneşti din 
judeţele Covasna şi Harghita. 

13. Constituirea Forumului Societăţii Civile 
Româneşti din Covasna şi Harghita, 23 martie 
2002. 

14. Zilele ''Andrei Şaguna", editia a X-a , 29 
- 30 iunie 2002. 

Dr. Ioan Lăcătuşu, 
Violeta Pătrunjel 
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Cronica activităţii pe anul 2003 
MUZEUL CARPAŢILOR RĂSĂRITENI 

CENTRUL ECLEZIASTIC DE DOCUMENTARE "MITROPOLIT NICOLAE COLAN" 

Participări la acţiuni ştiinţifice 

1. Simpozionul Destin românesc: identitate 
istorică, comunicare eclesială şi relaţii interetnice 
în zona arcului intracarpatic, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Baia Mare, 8 mai 2003; 

2. Simpozionul international interdiscipli
nar, cu tema Minoritarul imagina!: Minoritarul 
real, Muzeul din Arad, 8-9 mai 2003, 
Comunităţi româneşti numeric inferioare din 
Covasna şi Harghita. Provocări, op011unităţi şi 
perspective de supravieţuire - comunicare 
pregătită de Ioan Lăcătuşu şi prezentată de 
Maria Băilă; 

3. Sesiunea ştiinţifică anuală a Direcţiei 
Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului 
Culturii şi Cultelor cu tema Arhitectura vema
culară În mediu urban, conservare integrată, 
Arcuş, 1 iulie 2003; 

4. Sesiunea de comunicări Valea Superioară a 
Mureşului - vatră de istorie, cultură şi civilizaţie 
românească, Muzeul Etnografic Topliţa, 19 
iulie 2003; 

5. Simpozionul cu tema 130 de ani de la 
moanea Mitropolitului Andrei Şaguna, Întor
sura Buzăului, 1 1  octombrie 2003, organizat de 
Liga Cultural-Crcştina ''Andrei Şaguna"; 

6. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţi
fice Românii din sud-estul Transilmniei. Istorie. 
Cultură. Civilizaţie, editia a IX-a, Miercurea 
Ciuc - Sfântu Gheorghe, 17-19 octombrie 2003 

Lucrări in plen: 
1 .  Dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpaţilor 

Răsăriteni: Carpaţii Răsăriteni în contextul pro
blematicii indo-europene şi tracice; 

2. Dr. Viorica Crişan, Muzeul Naţional de 
Istoric a Transilvaniei, Cluj-Napoca: Dispune
rea aşezări/ar şi fonificaţiilor dacice din estul 
Transilvaniei fată de căile de comunicaţie; 

3. Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă ''Andrei Şaguna", Universi
tatea "Lucian Blaga", Sibiu: Etnicul si etnici
latea în gândirea !ii activitatea pastorală 

.
a mitro

politului Andrei Saguna; 
4. Dr. Ioana Cristachc-Pa n ;� it, Institutul de 

Istorie a Art e i , Hucure�ti: .\peniel Comlrat -
zugrav si copist prin satele muresene. Mănurii· 

5. Dr. 1\lcxa nll r u  Pnrte�nu,  Acadc�ia 
Română, Bucureşti: Probleme actuale ale unor 

J55 

inadvertenţe istorice în legislaţia referitoare la 
refugiatii din teritoriile române�·ti cedate în 1940 
şi 1944; 

6. Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul Eclesiastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Sf. 
Gheorghe: Problematica regionalizării pe criterii 
etnice, în discursul public din presa locală din 
judeţul Covasna. 

Secţiunea Arheologie 
COLOCVIU: Noi descoperiri privind civili

zaţia geto-dacilor 
1 .  V. Căpitanu, Muzeul de Istorie Bacău: 

Cetatea dacică de la Răcătău; 
2. Dr. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, 

Institutul de arheologie "Vasile Pârvan" 
Bucureşti, Stefan Bâlici, Facultatea de 
Arhitectură, Bucureşti, Virgil Apostol, Muzeul 
Naţional de Istorie a României, Bucureşti: 
Covasna-Cetatea Zânelor. Despre sistemul de 
zidărie; 

3. Dr. Valeriu Crişan, Muzeul National de 
Istorie a Transilvaniei, Dr. Valeri� Sârbu, 
Muzeul Brăilei, drd. Cristina Popescu, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; 
Covasna - Cetatea Zânelor; 

4. Dr. Al. V. Matei, Dr. H. Pop, Mu�eul de 
Istorie şi Artă Zalău: Noi descoperiri arheolo
gice pe Măgura Moigradului, judeţul Sălaj; 

5. Dr. Eugen Iaroslavschi Muzeul National 
de Istorie a Transilvani�i ,  Cluj-Napoca: 
Siderurgia dacică din Carpaţii Orientali; 

6. Dr. Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei, 
Sebastian Matei, Muzeul Buzău Dan Stefan 
Bucureşti: Noi descoperiri din incfnta da�ică d� 
la Pietroasele "Gruiu Darii"; 

7. Dr. Florea Costea, Muzeul de Istorie 
Braşov, Angelica Balosu, Muzeul Civilizaţiei 
dacice şi romane, Deva, Lucica Scurtu, Muzeul 
de Istorie Braşov: O "marcă " de olar (?) 
descoperită În fonificaţia dacică de la Racos -
Piatra Detunată; 

· 

8. Dr. A Rustoiu, Institutul de Istorie Veche 
şi Arheologie, Cluj-Napoca: Dacii din 
Maramureş în sec IV-li a. Chr; 

9. Drd. Corina Toma, Universitatea Babeş
Bulyai , Cluj-Napm:a: Încercare de reconstituire 
a prisajului IW/u.ral din nord-vestul Daciei 
Prr.mnzan (Crîmpia de Vi?.w) ; 

1 0. Gabricla Ghcorghiu, Muzeul National 
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de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Liliana 
Suciu, Universitatea Babeş-Bolyai: Modiolus 
descoperit în cetatea dacică de la Costeşti 
Cetăţuie (jud. Hunedoara); 

1 1 . Cristina Bodo, Iosif V. Ferencz, Muzeul 
Civilizaţiei dacice şi romane, Deva: Câteva 
obiecte descoperite întâmplător la Grădiştea de 
Munte; 

12. Răzvan Mateescu, Universitatea Babeş
Bolyai, Cluj-Napoca: Despre măsurarea timpu
lui la Daci; 

13. Horea Pop, Muzeul de Istorie şi Artă 
Zalău: Dacii la graniţa de nord-vest a provinciei 
romane Dacia, în sec. al II-lea; 

14. Diana Bindea, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca: Titlul 
rezervat; 

15. Paul Pupeza, Universitatea Babeş
Bolyai, Cluj-Napoca: Titlul rezervat; 

Secţiunea de Istorie 
1. Marian Babei, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
Napoca: Apa şi amenajări de apă în secolele 
XIV-XVII, în Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească; 

2. Drd. Anton Coşa, Asociaţia romana
catolicilor "Dumitru Mărtinaş", Bacău: 
Originea transilvăneană a catolicilor din 
Moldova reflectată în documente ale Sfântului 
Scaun 

3. Dr. Constantin I. Stan, Liceul de Artă 
Buzău: Romulus Cioflec. Activitatea pentru 
înfăptuirea Marii Uniri; 

4. Drd. Traian Bosoancă, Muzeul Judeţean 
Mureş: Flore Bogdan 1 1876!1965, luptător pen
tru desăvârşirea unităţii naţionale şi consolidarea 
statului naţional-unitar român; 

5. Prof. Ilie Sandru, Topliţa, Liceul Octavian 
C. Taslăuanu, Topliţa: Miron Cristea şi Marea 
Unire; 

6. Vasile Lechinţan, Arhivele Naţionale 
Cluj: Funcţionari români în judeţele Ciuc, 
Odorhei şi Trei Scaune, în perioada interbelică; 

7. Ana Dobreanu, Arhivele Naţionale 
Harghita: Din activitatea ASTRE/ în perioada 
interbelică, în judeţele Ciuc şi Odorhei; 

8. Prof. Dana Balo, Colegiul Naţional 
"Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe: Aspecte ale 
învătământului românesc din perioada interbe
lică, din judeţul Covasna; 

9. Cri st i an Cri�a n, Arh ivele Naţionale 
Covasna: Un chestionar cu valoare monografică, 

din anul 1937, referitor la luculitii/ile elin plusu 
Buzăului Ardelean; 

10. Prof. Costel Cri st ian La7.ă r, Liceul 
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Octavian C. Taslăuanu, Topliţa: Activitatea eco
nomică din judeţele Mureş şi Odorhei in perioa
da interbelică; 

I l . Dr. Virgil Pană, Muzeul Judeţean 
Mureş: Majoritari şi minoritari în structurile eco
nomice ale judeţului Mureş - 1919-1940; 

1 2. Oana Lucia Dimitriu, Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti: Doi autori tran
silvăneni omonimi: dr. Aurel Gociman; 

13. Ramona Carmen Păcurar, Arhivele 
Naţionale Mureş: Igiena publică şi poli (ia veteri
nară în plasa Odorhei - Saschiz între anii 1941-
1942; 

14 .  Mihai Filimon, Braşov: Anul 1968-
moment de renaştere a publicisticii româneşti în 
judeţul Harghita; 

15. Prof. Ioan Negulici, Redacţia ziarului 
"Cuvântul Nou", Sf. Gheorghe: Cultură şi 
tradiţie românescă în paginile ziarului "Cuvântul 
Nou" din Sf Gheorghe (1968-2003); 

16. Prof. Luminiţa Carnea, Colegiul 
Naţional "Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe: 
Profil de dascăl. Profesorul Gheorghe Afloarei 
din Miercurea Ciuc (1909-1997); 

1 7. Gheorghe Bej an, Asociaţia romana
catolicilor "Dumitru Mărtinaş", Bacău: 
Romana-catolicii din Moldova de astăzi. 

Secţiunea de Istorie Bisericească 
1 .  Drd. Liviu Boar, prof. Mariana Boar, 

Arhivele Naţionale Mureş: Circulaţia cărţii 
româneşti în fostele scaune Ciuc, Giurgeu şi 
Casin în secolul al XIX-lea; 

2. Elena Mihu, Muzeul Judeţean Mureş: 
Protopopul Partenie Trombiţaş în timpul revo
luţiei din 1848-1949; 

3. Pr. prof.dr. Ilie Moldovan, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna, Sibiu: 
Mitropolitul Andrei Şaguna, apărător al unităţii 
neamului românesc în sud-estul Transilvaniei; 

4. Beatrice Dobozi, Arhivele Naţionale 
Mureş: Convertiri religioase în protopopiatul 
Reghin la sfârşit de secol XIX si început de secol 
XX (Urişiul de Sus, Urişiul de Jos şi Valea 
Jidanului); 

5. Prof. Mihai Trifoi, Şcoala Generală Bixad, 
jud. Covasna: O lucrare despre începutul litera
turii bisericeşti în limba română, redactată de pr. 
Constantin Dimian din Bretcu ; 

fi. Dnl. Tendnra Roşea, Muzeul de 
Eluugrafic al Transi lvaniei, Cluj-Napoca: 
Sfântu Gheurxhe in iconografia romdnească; 

7. Prof. Florin "lălmăcian, Facultatea de 
Teo logie Ortodoxă Bucureşti :  Relaţii/(� 
ortodoc.yi - romww-catolici după 1990; 

8. Pruf. Cristian Ioan Anghel, Şcoala 
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Generală Sita Buzăului, jud. Covasna: 
Învătământul confesional ortodox în Trei 
Scaune, în secolul al XIX-lea; 

9. Praf. Romeo Negrea, Colegiul Naţional 
"Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe: Viaţa culturală 
din Trei Scaune, în perioada interbelică; 

10. Praf. Sebastian Pârvu, Grupul Şcolar 
"Constantin Brâncuşi", Sf. Gheorghe: 
Consolidarea Bisericii Ortodoxe din Ardeal, în 
secolul al XIX-lea; 

1 1 .  Praf. Violeta Pătrunjel, Centrul 
Eclesiastic de Documentare "Mitropolit 
Nicolae Colan", Sf. Gheorghe: Administraţia 
sovietică (15 noiembrie 1944 - martie 1945) şi 
noul val de arestări din rândul populaţiei 
româneşti (preoţi şi credincioşi români). 

Secţiunea de Etnografie - Sociologie 
1 .  Prof. univ. dr. Gheorghe Manea, 

Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti -
Cunoaşterea tradiţională a populaţiilor indigene 
şi alogene în procesele de dezvoltare regională; 

2. Lily Rain, Institutul de Sociologie al 
Academiei, Bucureşti: Limba maternă - o cap
cană statistică; 

3. Dr. Valer Pop, Muzeul Judeţean Mureş: 
Anexe gospodăreşti - acareturi ale casei ţărăneşti 
în zona etnografică a Topliţei; 

4. Aurica Diaconcscu, Muzeul Judeţean 
Mureş: Similitudini intre casa ţărănească şi 
biserica de lemn; 

5. Drd. Darei Mare, Muzeul de Etnografie, 
Topliţa: Interferenţe etno-culturale în structurile 
habitatului zonei de contact Subcetate-Remetea; 

6. Zorel Suciu, Muzeul de Etnografie, 
Topliţa: Cimitirul de familie - o religie cosmică a 
morţii; 

7. Drd. Florina Matei Truţă, Colegiul "Mihai 
Eminescu", Topliţa: Însemnări pe marginea 
unor culegeri de folclor din zona Topliţa
Harghita; 

8. Praf. Vasile Stancu, Şcoala Generală 
"Nicolae Colan", Sfântu Gheorghe: O cercetare 
sociologică necunoscută privind structura confe
sională şi gradul de religiozitate a populaţiei 
judeţului Covasna - 1987; 

10. Prof. Mircea Bodnari, Grupul Şcolar 
"Kos Karoly", Sfântu Gheorghe: Starea de reli
giozitate, după gradul de şcolarizare a populaţiei 
judeţului Covasna în anul I987 - cercetare socio
logică; 

1 1 . Praf. Doina Dobrean, Liceul "Miron 
Cristea", Suhcetate, jud. Harghita: Universul 
satului românesc de munte şi (:mmmiunea {tiran
ului cu natura înconjuriltuarc, relevate în fol
c/onll. În datinile şi credinţele arhaice din comu-

357 

Cronica activităţii - 2002 şi 2003 

na Subcetate-Mureş, judeţul Harghita; 
12. Praf. Constantin Costea, Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Harghita: Obiceiuri şi tradiţii 
din viaţa localnicilor din Vidacut, judeţul 
Harghita; 

13 .  Praf. Nicolae Moldovan, Sfântu 
Gheorghe: Pledoarie pentru un muzeu al păs
toritului la Voineşti-Covasna; 

14. Dr. Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc: Artă 
fără graniţe - reflecţii la cea de-a 29 ediţie a 
Taberei de creaţie internaţională Lăzărea, august 
2003 şi a taberei pentru realizatorii fotografiei 
artistice editia a doua, Borsec (23-31 mai 2003); 

15 .  Pr . . Ioan Tamaş, Parohia Ortodoxă, 
Vâlcele: Marea trecere în spiritulitatea 
românească. 

Editări de lucrări şi publicaţii 

1. Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. 
Biserică. Scoală. Cultură, de Ioan Lăcătuşu, 
Vasile Le�hinţan şi Violeta Pătrunjel. Volum 
apărut cu binecuvântarea, sprijinul şi coor
donarea P.S. Ioan Selejan; 

2. Slujind Biserica şi Neamul, de pr. 
Gheorghe Răţulea, redactor de carte Violeta 
Pătrunjel, cu o postfaţă de Ioan Lăcătuşu; 

3. "Grai românesc", Foaie de spiritualitate 
ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, 
nr. 1,2,3/2003; 

4. Structuri etnice şi confesionale în judeţele 
Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu (rezu
matul tezei de doctorat), Editura Eurocarpa
tica, 2003; 

5. Casa memorială Romulus Ciojlec din 
Araci, judeţul Covasna, editată de Muzeul 
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2003; 

6. Comunităţi româneşti numeric inferioare 
din Covasna şi Harghita. Provocări, oportunităţi 
şi perspective de supravieţuire, de Ioan Lăcătuşu, 
Muzeul d in Arad (în volumul "Minoritarul 
imaginar: Minoritarul real", Muzeul din Arad, 
8-9 mai 2003.); 

7. Originea secuilor şi secuizarea românilor, 
de Gheorghe Popa-Liseanu (reeditarea lucrării 
cu acelaşi titlu, apărută în anul 1941 ), ediţie 
îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Vasile Lechinţan, 
cu o postfaţă de Ioan Ranca, Editura România 
Pur si Simplu; 

8. Parohia Ortodoxă Baraolt, în "Grai 
Romiinesc", anul V, nr. 1(16)/2003; 

9. Parohia Ortodoxă Cristuru Secuiesc, în 
"Grai Românesc", anul V, nr. 2( 1 7)/2003; 

1 O. Postfaţă, în JunJalul de frurll al unui cava-
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lerist, de Stelian Florescu, Editura Eurocarpa
tica, Sf. Ghorghe, 2003. 

Expoziţii temporare 

1 .  Patrimoniul eclesiastic din Episcopia 
Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, 28 iunie 2003; 

2. 85 de ani de la Marea Unire, 30 noiembrie 
2003 

Activitate muzeală. Cercetare 

1. Întocmirea fişelor de evidenţă a patrimo
niului muzeal; 

2. Constituirea fondului de carte şi docu
mente pentru viitorul punct muzeal Prima 
Scoală Românească din Sf Gheorghe; . 

3. Organizarea unor simpozioane, dezbateri, 
conferinţe, precum: Unirea Principatelor şi 
făurirea statului român modem, 24 ianuarie 
2003; 85 de ani de la făurirea statului naţional 
unitar român, 28 noiembrie 2003 etc; 

4. Perfecţionarea pregătirii profesionale, 
participarea la cursuri de perfecţionare, mana
gementul activităţilor instituţiilor de cultură şi 
atestare în domeniul restaurării: Melinte 
Doina, Cotruţă Mirela Petronela, Balint 
Constantina, Pătrunjel Violeta; 

Alte manifestări 

1. Participarea la sesiuni, simpozioane şi 
dezbateri pe teme de cultură, spiritualitate 
românească şi convieţuire interetnică, mani
festări care au loc la Bucureşti, Baia Mare, 
Sibiu, Arad, Braşov, Covasna, Topliţa, 
Miercurea-Ciuc, Sfântu Gheorghe, Mânăstirea 
Sâmbăta ş.a.; 

2. Asigurarea bazei de date şi asistenţă de 
specialitate studenţilor de Ia facultătile de 
teologie şi istorie în întocmirea lucrărilor de 
licenţă, masterat şi doctorat; 

3. Lansări şi prezentări de carte; 
- Dacii în sud-estul Transill'aniei, de Florea 

Costea, Braşov, 2002; 
- A rhive Murcşene nr. l /2002, A nuarul Asocia

tiei Arhiviştilor "!Javid Prodan", filiala Murcş, 
redactori responsabili I .iviu Boar si Beat ricc 
Dobozi; 

- Basarabia iarăşi si iarlişi, uc Ilie Sandru, 
Euilura A.P.P., Bucuresti, 2003; 

- Generalul Traian Moşoiu. Ostaşul si omul 
puii tic ( lRfiR- 1932), de Constantin /. Stan, 
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Buzău, Editura Corpului Didactic, 2003; 

- De dom/ tău, de Ionel Simota, Miercurea 
Ciuc, 2003; 

4. Participarea şi sprijinirea organizării unor 
acţiuni privind marcarea unor momente impor
tante din istoria naţională: 24 ianuarie, Ziua 
Naţională, Ziua Drapelului, Ziua Imnului de 
stat, Ziua Armatei, Ziua Poliţiei, Ziua 
Jandarmeriei ş.a. de către Prefectura judeţului 
Covasna şi de către alte autorităţi publice 
locale; 

5. Primirea unor delegaţii oficiale din China, 
S.U.A, Iugoslavia, Turcia şi a Alteţei Sale 
Principele Radu de Hohenzollern-Veringen, la 
Catedrala Ortodoxă din Sfântu Ghorghe şi la 
Centrul Eclesiastic de Documentare 
"Mitropolit Nicolae Colan"; 

6. Sprijin irea întocmirii documentaţiilor 
pentru retrocedarea terenurilor agricole, 
pădurilor şi bunurilor care au aparţinut 
Bisericii ortodoxe; 

Activităţi desfăşurate în parte
neriat cu Centrul European de 
Studii Covasna- Harghita 

1. Participarea la dezbaterea cu tema 
Integrarea europeană - o provocare pentnt comu
nitatea românescă din Harghita, organizată de 
Asociaţiile Comunitare Româneşti din 
Miercurea-Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, Izvorul 
Mureşului, 1 1 -13  iulie 2003; 

2. Organizarea, împreună cu Centrul 
European de Studii Covasna-Harghita, 
Fundaţia Naţională pentru Românii de 
Pretutindeni şi ASTRA, a Universităţii de l-1lră 
"lzvoml Mureşului", ediţia a VI-a, în perioada 
20- 26 iulie 2003 cu tema: Românii de pretutin
deni şi integrarea europeană, la care au partici
pat peste 1 00 de tineri şi conferenţiari - perso
nalităţi de marcă ale culturii şi spiritualităţii 
româneşti din ţară şi străinatate; 

3. Derularea programului partenerial 
Solidaritatea comunitară românească, coordo
nat de Departamentul pentru Strategii Guver
namentale a Guvernului României; 

Activităţi desfăşurate în parte
neriat cu Liga Tineretului Creştin 

Ortodox, filiala Sf. Gheorghe 

1 .  Organ izarea de conferinţe duhuvnicqa i 
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susţinute în fiecare zi de joi din Postul Mare, la 
Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitro
polit Nicolae Colan"; 

2. Organizarea itinerarului religios-istoric de 
Sf. Andrei, 30 noiembrie 2003, în comunităţi 
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, cu 
participarea a peste 200 de tineri din mai multe 
centre ale ţării; 

Activităţi desfăşurate Împre
ună cu Centrul de Cultură Arcuş 

1 .  Prezentarea micromonografiei Catedrala 
Sfântul Gheorghe din Sfintu Gheorghe, editată 
de Centrul de Cultură Arcuş, decembrie 2004 
(împreună cu Petre Străchinaru). 

Activităţi desfăşurate Împre
ună cu şcolile din zonă 

1. Sprijinirea organizării manifestărilor 
prilejuite de acordarea denumirii "Constantin 
Brâncuşi" Grupului Şcolar Economic nr. 2 din 
Sf. Gheorghe şi a ridicării bustului marelui 
sculptor, în incinta scolii respective; 

2. Sprijin irea Despărţământului ASTRA 
Covasna-Harghita, în organizarea acţiunii de 
dezvelire a plăcii memoriale a scriitorului 
Marin Preda pe clădirea Liceului din Cristuru 
Secuiesc; 

3. Zilele şcolii "Nicolae Colan" (Spectacol 
literar-artistic susţinut de elevii şcolii; concurs 
"Cine ştie câştigă"; Excursie documentară Ia 
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Mânăstirea Sâmbăta de Sus, concursuri de 
recitare, concurs sportiv "Cupa Nicolae 
Colan". 

Activităţi desfăşurate Împre
ună cu asociaţiile culturale şi 
civice din zonă: Liga Cultural Creştină 

''Andrei Şaguna", Despărţământul ASTRA 
Covasna-Harghita, Fundaţia "Mihai Viteazul", 
Fundaţia Naţională "Neamul Românesc", fili
ala Covasna, Asociaţia "Justinian Teculescu" 
Covasna, cu sprij inul Prefecturii judeţului 
Covasna şi a Direcţiei Judeţene Covasna pen
tru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional 

1. "Unire-n cuget şi simţiri"- manifestări dedi
cate împlinirii a 136 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, 24 ianuarie 2003; 

2. "Ziua Mărţişorului", 1 Martie 2003; 
3. Participarea cu acţiuni proprii la mani

festările organizate în cadrul "Zilelor Sfântu 
Gheorghe", 23 aprilie 2003; 

3. "Zilele Andrei Şaguna ", editia a XI-a, 28-
29 iunie 2003, Liga Cultural-Creştină "Andrei 
Şaguna"; 

4. "Sântilia în Carpaţii de Curbură ", 
Covasna, 20 iulie 2003; 

5. "Mihai Viteazul şi visul Unirii", 1 
Noiembrie 2003; 

6. "Zilele Nicolae Colan", ediţia a XI-a, 30 
noiembrie-9 decembrie 2003; 

7. "Festivalul de colinde şi obiceiuri de 
Crăciun "- 19- 20 decembrie 2003. 

Ioan Lăcătuşu 
Violeta Pătrunjel 
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Buzău, Str. Bucegi, nr. 5, 
Tel. : 0238 1 722.418 

Valentin Istrate 
Consilier, Arhivist, 
Direcţia Judeţeană Harghita a Arhivelor 
Naţionale, 
Miercurea-Ciuc., 
Tel. 0266 1 306.539 

Petre Ţurlea 
Prof. Univ. Dr., 
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", 
Bucureşti, 
Tel .  021 1 330.65.39 

Sidonia Puiu 
Bibliograf 
Bihlioteca Academiei Române, 
Filiala Cluj-Napoca, 
"lei. 0264 1 595.027 

Ilie Şnndru 
Prof., Puhl icist, 
· l i ,pl i la, Str. Cerbu l ui, nr. 1 .  Harghi t a .  
Tel. 02(,(, / 1 4 1 .0(i7 (Dom iciliu) 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Ioan D. Bucur 
Praf. pensionar, 
Miercurea Ciuc 
Tel. :  0266/372817  

Constantin Catrina 
Conf. Univ. Dr., 
Universitatea "Transilvania" Braşov 
B-dul Eroilor, nr. 28, Braşov 
Telefon: 0268 1 132.570 

Dorel Mare 
Muzeograf, Drd., Muzeul Carpaţilor 
Răsări te ni, 
Miercurea Ciuc, Str. Petofi Săndor, nr. 23, 
Tel. 0266 1 31 7.726 

Nicolae Bucur 
Praf., 
Liceul Economic Johannes Caioni, 
Miercurea Ciuc, 
Tel. :  0266/37281 7  

Ioan Lăcătuşu 
Praf. , Dr., 
Centrul Ecleziastic "Mitropolit. Nicolae 
Colan", Arhivele Naţionale, 
Sfintu Gheorghe, Str. Mik6 Imre nr. 2 
Telefon: 0267 1 313.534, 0740 1 188.507 

Maria Cobianu-Băcanu 
Sociolog, Dr., 
Institutul de Sociologie al Academiei 
Române, 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13 ,  
Telefon: 021 1 323.25.52 

Ioana Lăcătuşu 
Consilier cultural, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului 
Covasna, 
Telefon: 0267 1 351 .374 

www.cimec.ro / www.mncr.ro


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328
	0329
	0330
	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340
	0341
	0342
	0343
	0344
	0345
	0346
	0347
	0348
	0349
	0350
	0351
	0352
	0353
	0354
	0355
	0356
	0357
	0358
	0359
	0360
	0361
	0362



