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ANGVSTIA, 1 1 , 2007, Sumar general, pag. 9-24 

A N G V S TIA 
nr. 1-10, 1996-2006 

- sumar general-

1. Din bilanţul celor 10 apariţii 
În peisajul  publ icistic actual de factură şti

inţifică, revista ANGVSTIA beneficiază de o 
configuraţie d istinctă, reprezentând rodu l  
unui parteneriat durabil dintre două instituţii 
aflate cu sed iul în Sfântu Gheorghe: Muzeul 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Centrul 
Eclesiastic de Documentare "Mitropol it 
N icolae Colan", d in cadrul Episcopiei Ortodoxe 
a Covasnei şi Harghitei . 

Editată sub formă de anuar, revista poartă 
numele unui  castru roman din Breţcu -
''Angvstia" - şi se face purtătoarea unei con
tinuităţi, a unui mesaj ştiinţific, cultural şi de 
artă românească. Revista este şi continua
toarea publ icaţiei Aluta, editată de fostul 
Muzeu Judeţean Covasna d in  Sfântu 
Gheorghe. Într-o nouă formă şi cu un nou 
mesaj , revista Angvstia şi-a propus să 
cuprindă în pagini le ei studi i ,  articole din 
domeniul  arheologiei, istoriei, sociologiei, 
etnografiei româneşti acordând prioritate 
cercetării rea lităţilor d in sud-estul Transilva
niei . Un important reper în orientarea revistei 
îl reprezintă abordarea interd iscipl inară şi 
pluridiscipl inară a problematicii culturi i şi spi
ritual ităţi i româneşti din arcul intracarpatic, în 
decursul istoriei şi în contemporaneitate. 

Notabi l de remarcat este faptul că majori
tatea stud i i lor publicate în cuprinsul acestei 
reviste sunt mai întâi prezentate în cadrul 
Sesiuni i  Naţionale de Comunicări ştiinţifice 
"Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. 
Cultură. Civilizaţie': manifestare şti inţifică 
care a depăşit nivelul local al judeţelor 
Covasna şi Harghita, fi ind un eveniment cul
tural cu valenţe naţionale. 

În perioada 1996-2006, au apărut, practic, 
1 1  numere din Angvstia, aceasta deoarece în 
anul 2000 au apărut două ediţi i cu acelaşi 
număr, respectiv Angvstia 5, Arheolog ie şi 
Angvstia 5, Istorie -Etnografie şi Sociologie. 
Anul 2003 a fost singurul an în care publ icaţia 
nu a fost editată. 

Primele trei numere ale anuarului  Angvstia 
au fost tip5ritc I<J Editura Carpatica din Cluj 
Napoca (cu generosul sprijin al dr. Gheorghe 
Lazarovici, dr. Vior ica Crişdn şi pruf. univ. dr. 

9 

Justinian Petrescu); începând cu numărul 4, a 
apărut la Editura Carpaţilor Răsăriteni şi apoi 
la editura Angvstia din Sf. Gheorghe, redac
tori responsabil i fiind dr. Valeriu Cavruc şi dr. 
Ioan Lăcătuşu. 

În această perioadă, în Angvstia, în 
numerele 1-10, au apărut 433 de studii şi 
articole, din care: arheologie 75, istorie 181,  
etnografie 45, sociologie 50,  recenzii 56,  alte 
articole (editoriale, note, d iscuţi i ,  cronica 
activităţii )  46. Autorii acestor articole provin 
d in aproape 40 de oraşe (25 de judeţe) din 
ţară şi d in Republ ica Moldova, Ucraina şi 
Serbia. După frecvenţa apariţii lor, 128 de arti
cole sunt semnate de autori d in Sf. Gheorghe 
şi judeţul Covasna, 94 de autori din Bucureşti, 
73 din Cluj-Napoca, 61 din Miercurea-Ciuc şi 
localităţi d in judeţul Harghita, 47 din Tg . 
Mureş şi judeţul Mureş, 38 din Sibiu, 17 din 
Braşov, 15 din Buzău.  

Pag ini le Angvstiei au fost onorate de sem
nătura academicien i lor Alexandru Vulpe, 
Dumitru Protase, Nicolae Edroiu, a P.S. Ioan 
Selejan, al multor cadre didactice universitare 
recunoscute pentru prestanţa lor ştiinţifică, 
dar şi tineri cercetători din principalele centre 
universitare ale ţării şi din judeţele Covasna şi 
Harghita. Din rândul arheolog ilor, istoricilor, 
arhiviştilor, muzeografi lor, etnografilor, soci
ologilor, teologi lor, profesorilor şi a a ltor 
cercetători, se d isting cei care au redactat 
studii şi articole, (aproape) în toate cele 1 1  
numere, din rândul cărora amintim :  arhe
ologi i  Gheorghe Lazarovici, Valeriu Cavruc, 
Viorica Crişan, Florea Costea, Cristian 
Schuster, Carol Kacso, Valeriu Sârbu, Adrian 
Sabin Luca, Corneliu Beldiman, uan Buzea, 
Alexandru Comşa, Gheorghe Dumitroa ia, 
Mihai Rolea ş.a, istoricii Ioana Cristache 
Panait, Ioan Ranca, Ana, Grama, Constantin 
I. Stan, Vasile Lechinţan, Liviu Boar, Elena 
Mihu, Virg i l  Pană ş .a ., etnografii Nicolae 
Moldovan, N icolae Bucur, Fel icia Diculescu, 
Constantin Catrina, Valer Pop, Darei Mare, 
Mihai Gorgo i , Zorel Suciu, Florina Matei ş.a., 
sociologi i  Tr<Ji<Jn Rotariu , Maria Cobianu
Băcanu, Lily Ra in, Codrina Şandru, Ioan 
L5d:ituşu ş.<J. 

De-a lungul ani lor, o parte din semnatari au 
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IoAN LĂCĂTuşu, ERICH-MIHAIL BROANĂR 

trecut la cele veşnice: Szekely Zoltan, N icolae 
Cordoş, Raul Şorban, Valeriu Lazăr, Tra ian 
Bosoancă, Il ie Fanta, Octavian Zegreanu, 
Emil Burlacu şi Dan Baicu . 

Revista datorează mulţumiri membrilor 
Coleg iului de redacţie care au asigurat un 
standard deosebit publ icaţiei încă de la 
începuturile sale. Ei sunt: Viorica Crişan, 
Ovidiu Muntean, Vasile Lechinţan, Violeta 
Pătrunjel, Bata Attila, Alina Iancu, Marius 
Andrei Dănilă, Ivan Suciu, Lil iana Lazea, 
Andrea Chiricescu, Dan Lucian Buzea, Darei 
Mare şi Erich-Mihai l  Broanăr, de asemenea 
mulţumim tuturor celor care, număr de 
număr, ne-au sprij init în asigurarea suportului 
financiar necesar editării anuarului, în mod 
deosebit conducerii Ministerului Culturii şi 
Cultelor, dar şi celorlalţi generoşi sponsori . 

Cu intenţia mărturisită de a face mai efi
cientă circulaţia unor documente şi idei, în 
medi i  interesate de anume subiecte, nu fără 
eforturi, am continuat să oferim autorilor 
extrase, câte 25 la fiecare număr. 

Deşi a crescut odată cu societatea ultimu
lui deceniu, şi în sensul evoluţiei acesteia, 
constatăm că obiectivele - generoase şi de 
largă respiraţie - formulate în "Cuvânt la 
Început de drum': apărut în Angvstia 1/1996, 
sub semnături le lu i  Gheorghe Lazarovici şi 
Ioan Lăcătuşu, îşi păstrează actual itatea : 
"Cercetarea interdisciplinară a istoriei 
românilor din sud-estul Transilvaniei şi 
Carpaţii Răsăriteni este o prioritate a ştiinţelor 
sociale româneşti. Paginile din istoria 
Carpaţilor Răsăriteni sunt o parte a istoriei 
Transilvaniei, şi aşa deficitară mai ales la 
nivelul marilor sinteze. Studiile cumulând 
diferite discipline ale istoriei şi ştiinţelor 
sociale, vin să completeze istoria unei părţi 
din pământul ţării. De la savanţi la tineri cole
gi, de la episcop la preot, În paginile anuaru
lui Îşi fac loc, an de an, lucrări de sinteză sau 
studii de caz. ( . .  .) Am dori ca acest crainic, cu 
nume roman, Angvstia, s3 fie purtătorul 
mesajelor oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă 
către populaţia acestor zone. Anuarul va 
Îmbrăţişa toate epocile, disciplinele istorice şi 
ştiinţele Înrudite, În special etnografie, etnolo
gie, demografie şi sociologie. Aceasta vine să 
Împlinească vrPrea de a-i da istoriei locale 
posibilitatea afirmării. Nu trebuie uitată 
munca nepărtinitoare şi atitudinea Înaintaşilor 
din aceste zone. În ultima. vreme documente 
Însemnate din aceste zone din istoria 
românilor şi a pământului românesc au luat 
drumul depozitelor, deşi Înainld�ii ne-au dat 
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numeroase exemple pozitive de conlucrare şi 
cercetare nepărtinitoare, cu adevărat nepăr
tinitoare'� 

II. Sumarul celor 10 numere 

1/1996 
1 .  Ioan Lăcătuşu, Gheorghe Lazarovici ,  
Cuvânt la Început de drum, p. 3 
2. Ion I l iescu, Mesaj adresat participanţilor la 
manifestările consacrate studierii şi cinstirii 
activităţilor făuritori/ar istoriei, culturii, civi
lizaţiei şi religiei românilor din sud-estul 
Transilvaniei - Sfântu Gheorghe, 23 septem
brie 1995, p. 9 
3. tioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Pe 
urmele strămoşilor, p. 17  
4. Il ie Fanta, O prioritate - cercetarea istorică 
În sud-estul Transilvaniei, p. 19 
5.  Dumitru Protase, Mitropolitul Andrei Şagu
na (1809-1873), p. 23 
Studii şi Comunicări 
1 .  Gheorghe Lazarovici, Din istoria străveche 
a Carpaţilor Orientali, p. 27 
2.  Zoia Maxim, Prototracii În Carpaţii Răsă
riteni, p. 5 1  
3 .  Valeriu Cavruc, Câteva consideraţii privind 
originea culturii Noua, p. 67 
4. Viorica Crişan, Aspecte ale civilizaţiei traci
ce şi dacice din Carpaţii Răsăriteni, p. 79 
5. Dumitru Protase, Angvstia (Breţcu), p. 85 
6. Zoltan Szekely, Sud-estul Transilvaniei sub 
stăpânirea romană, p. 89 
7. Vasile Lechinţan, Românii din scaunele 
secuieşti la 1 614, p. 93 
8. Mariana Mucea, Biserica românească din 
scheii Braşovului În secolul al XVII -lea, lăcaş 
al activităţii de copiere, traducere şi tipărire, 
p. 127 
9. Elena Mihu, Cartea veche românească În 
scaunul Mureşului, p. 1 33 
10. Ioana Cristache - Panait, Prezenţa cărţii 
vechi româneşti În sud-estul Transilvaniei, p. 
141 
1 1 .  Aurel Mare, Registrele parohiale - sursă 
documentară deosebit de valoraoasă pentru 
trecutul românesc al Harghitei. Conscripţia de 
la 1 748, p. 149 
12. Ioan Ranca, Reverberaţiile răscoalei lui 
Horea la românii din scaunele secuieşti, p. 159 
13. Ana Grama, Documente arhivistice sibi
ene (1850-1870). Donaţii din " Ţarii" şi con
flicte cu autorităţile locale În judeţul Covasna 
(1851 -1859), p. 165 
14. Constantin Itt u,  Stema Milropolitului 
Andrei Barun de Şaguna - element de inspi-
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raţie pentru heraldica sibiană actuală, p. 187 
15. Ioachim Lazăr, Din corespondenţa lui 
Aran Densuşianu cu Ioan Micu Moldovan 
privind Înfiinţarea ziarului "Orientul latin" de 
la Braşov, p. 191 
16 .  Liviu Boar, Contribuţii la viaţa confesio
nală a românilor În fostele scaune secuieşti 
Ciuc, Giurgeu şi Caşin În secolul al XIX-lea, 
p. 197 
17. Valeria Soroştinean, Satul românesc şi 
biserica ortodoxă la sfârşit de secol XIX, cu 
referire la protopopiatele Trei-Scaune, Braşov 
şi Mureş-Oşorhei, p. 201 
18 .  Ovidiu Muntean, Despre situaţia Învăţă
mântului românesc În comitatul Trei Scaune 
la sfârşitul secolului al XIX-lea, p. 205 
19. Constantin Brătescu, Activitatea episco
pului dr. Miron Cristea Între 191 0-1918 pen
tru apărarea fiinţei naţionale şi făurirea 
României Mari, p. 209 
20. Ioana Burlacu, Cristina Dinu, Valoarea 
documentar-istorică a fondului arhivistic 
"Miron Cristea ': p. 213 
21 .  Nicolae Bucur, O personalitate harghi
teană În lupta pentru unire - Octavian C. 
Tăslăuanu, p. 217 
22. Constantin Stan, Octavian C. Tăslăuanu şi 
Corpul Voluntarilor Români din Rusia, p. 223 
23. Virgi l iu Teodorescu, Elisabeta Teodorescu, 
Documente inedite despre suferinţele 
românilor În anii Diktatului de la Viena, p. 23 1 
24. Dan Baicu, Judeţul Trei Scaune În contex
tul reinstaurării administraţiei româneşti În 
Ardealul de Nord. Mărturii Documentare, 
p. 241 
25.  Alexandru Moraru, Biserică şi naţiune În 
pastoralele mitropolitului Nicolae Colan, 
p. 247 
26. Valer Pop, Defileul Mureşului - străveche 
vatră etnocu/turală românească, p. 253 
27. Nicolae Şoancă, Aspecte privind păstoritul 
transhumant practicat În zona Breţcu
Voineşti-Covasna, p. 259 
28. Dumitru Furtună, Covasna- Voineşti, 
leagăn de românitate În Arcul intracarpatic, 
p. 265 
29. Alexandru Gaiţă, Din vechile legături cul
turale ale Buzăului cu Transilvania, p. 269 
30. Traian Rotaru, Maria Semeniuc, Mezei 
Elemer, Evoluţia structurii entice şi confesio
nale a populaţiei judeţului Covasna, Între anii 
1850 şi 1992, p. 273 
3 1 .  Vasile Ciubăncan, Modificările produse În 
structura demografică a jude�elor Ciuc, 
Oclurhei şi Trei Scaune În periudcid i:lnilur 
1930 1948, p. 291 
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Note ş i  Discuţii 
1 .  Il ie Şandru, Biserica Mănăstirii Doamnei din 
Topliţa, p. 315  
2 .  Emi l  Pop, Parohia Ortodoxă Română 
Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie, 
p. 317  
3 .  Ioan Bercu, Breţcu - vatră de istorie şi 
credinţă strămoşească, p. 321 
4 .  Doina David, Carpaţii de curbură - funcţie 
economică şi ax etnoistoric şi etnocultural, 
p. 325 
5. Nicolae Moldovan, Staţiunea Vâlcele şi per
sonalităţile româneşti de seamă care au 
poposit aici În secolul XIX-XX, p. 329 
6. Luminiţa Cornea, Un scriitor covăsnean 
mai puţin cunoscut Romulus Cioflec (1882-
1 955), p. 333 
7. Maria Cobianu-Băcanu, Factori de conser
vare a identităţii entice româneşti În judeţele 
Harghita şi Covasna, p. 337 
8 .  Constantin Gane, Date privind maghia
rizarea românilor din localităţile harghitene, 
p. 343 
9.  Gheorghe Răţulea, Muzeul Spiritualităţii 
Româneşti din Sfântu Gheorghe - Sensuri şi 
semnificaţii, p. 347 
10. Ioan Lăcătuşu, Muzeul Spiritualităţii 
Româneşti "Mitropolit Nicolae Col an " din 
Sfântu Gheorghe. Cronica activităţii pe anii 
1 993-1995, p. 351 
1 1 .  Ioan Lăcătuşu, Momente din istoria 
muzeului din Sfântu Gheorghe, p. 361 
12.  Iustinian Petrescu, Angvstia - Între 
deziderate şi realităţi (Postfaţă), p. 365 
Recenzii 
1. Marian Comşa, Arhitectura de lemn din 
Transilvania, Editura Museion, Bucureşti, 
1993, de Ioana Cristache-Panait, p. 367 
2. Vasile Lechinţan, Românii din Scaunele 
Secuieşti În antopronimele din conscripţii, I, 
Scaunul Mureş, 1699-1821, Editura 
Ciubăncan,  Cluj-Napoca, 1995, de Ioan 
Ranca, p. 368 
3 .  Iustin ian Petrescu, Fa/şi martiri maghiari pe 
pământul românesc, Editura Bravo Press, 
Bucureşti, 1996, de Petre Ţurlea, p. 370 
4. Mircea Popa, Revoluţia românilor din 
Transilvania (1848-1849), Editura Carpatica, 
Cluj-Napoca, de Gelu Neamţu, P. 371 
5 .  Iustinian Petrescu, Ţara Silvaniei, Editura 
Carpatica, Cluj-Napoca, de Vasile Lechinţan, 
p. 372 

2/1997 
Arheologie 

1. Gheorghe Lazarovici, Despre bronzul tim-
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puriu din Transilvania, p. 9 
2. Zoltan Szekely, Denumirea locului Tyiszkhi 
la aşezarea neolitică de la Ariuşd ljud. 
Covasna), p. 37 
3 .  Florea Costea, Aşezarea Wietenberg de la 
Racoş - "Piatra Detunată': p. 39 
4. Klociko Eugeniu, Sava Eugeniu, Necropola 
culturi Noua de lângă Chirileni, p. 77 
5. Oleg Levitki, Tatiana Demcenko, Necropola 
tumulară - plană a culturii Noua de la 
Burlăneşti, p. 103 
6. Valeriu Leahu, Cultura Tei În sud-estul 
Transilvaniei, p. 123 
7. Cristian Schuster, Cultura Tei În sud-estul 
Transilvaniei, p. 131  
8 .  Alexandru Comşa, Cristian Schuster, Un 
mormânt al culturii Tei la Sitaru?, p. 137 
9.  Zoltan Szekely, Turnului din epoca bronzu
lui târziu de la Brăduţ, jud. Covasna, p. 147 
10.  Valeriu Cavruc, Galina Cavruc, Aşezarea 
din epoca bronzului Timpuriu de la Zoftan, 
p. 157 
Istorie 
1 .  Victor Moldovan, Contribuţia fui Nicolae 
Bogdan la Întemeierea Învăţământufui ficeaf 
românesc din Cluj, p. 175 
2. Gheorghe Bichicean, Contribuţii privind 
reprezentarea românilor În adunarea stărilor 
transilvane din anul 1291, p. 183 
3. Ioana Cristache-Panait, Realităţi istorice 
din sud-estul Transilvaniei, p. 193 
4. Ana Grama, "Protocoale de porunci" din 
Budifa şi Boroşneuf Mic şi valoarea 
"Înscrisurilor" În viaţa satului românesc tran
silvănean (1740-1840), p. 213 
5. Elena Mihu,  Ierarhii Bisericii Ortodoxe con
semnaţi pe filele cărţii vechi româneşti din 
judeţul Mureş, p. 229 
6. Ovidiu Muntean, Trăsături ale imagini 
etnice româneşti În relatările observatorilor 
francezi (1830-1848), p.  237 
7. Nicolae Cordoş, Activitatea fui Auref C. 
Popovici de fa elaborare fa procesul "Repficii'� 
p. 243 
8. Vasile Crişan, Auref C. Popovici şi serbările 
Mileniului, p. 251 
9. Octavian Tătar, Sărbătorirea "Mileniului" 

ogfindită În paginile ziarului "Telegraful 
român': p. 257 
10. Constantin Stan, Activitatea lui Romulus 
Cioflec pentru Unirea Basarabiei cu România 
(1911·1918}, p. 265 
11. lo<Jchim LdLăr, Contribuţia dr. Nicolae 
Bălan, viitorul mitropolit al Ardculului le� 
realizarea Marii Uniri, p. 273 
12. Ioana Burlacu, Miron Cristea, primul patri-
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arh al Bisericii Ortodoxe Române, p. 277 
13. Darei Mare, Activitatea lui Efie Miron 
Cristea pe tărâmuf Astrei, p. 281 
14. Liviu Boar, Protopopul Efie Câmpeanu lup
tător pentru drepturile românilor din secuime 
(1859-1937), p. 291 
15. Dan Ba icu, Partidele politice din judeţul 
Treiscaune şi starea de spirit a populaţiei În 
anul electoral 1 946 În viziunea rapoartelor 
Legiunii de jandarmi, p. 309 
16 .  Vasi le Lechinţan, Octavian Zegrean,  
Corespondenţa de la românii din secuime În 
"Gazeta Transilvaniei" din 1889, p. 321 
17. Vasile Lechinţan, Orban Balazs despre 
români În lucrarea ,,A Szekelyfăld lei rasa . . .  " 

(,,Descrierea ţinutului secuiesc. . .  '}, p. 331 
Etnografie 
1. Cristian Crişan, Satul din Treiscaune În a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
Începutul secolului al XIX-lea, reflectat În do
cumente de arhivă, p. 353 
2. Ion Lăcătuşu, Note etnografice şi folclorice 
ale episcopului Veniamin Nistor privind locali
tatea Araci, p. 367 
3 .  Constantin Catrina, Folclorişti şi folclorul 
muzical din judeţul Covasna. Privire istorică, 
p. 383 
4. Nicolae Bucur, Flora În folclorul românesc 
din zona Harghitei, p. 389 
5 .  Doina David, Bradul şi simbolistica sa În 
arta populară românească, p. 399 
Sociologie 
1. Maria Cobianu-Băcanu, Subetnicitate şi 
marginalitate culturală la românii din Covasna 
şi Harghita, p. 405 
2.  Elena Cobianu, Sugestii pentru un posibil 
cod al relaţiilor interetnice, p. 4 1 1  
3 .  Adrian Hatos, Szekedi Levente, Construcţia 
autobiografică a sinelui etnic, p. 415 
Note şi discuţii 
1 .  N icu Vrabie, Despărţământuf central 
judeţean Miercurea Ciuc al Astrei ( 1922-
1940}, p. 427 
2. Alexandru Gaiţă, Profesorii ardeleni la 
Buzău În secolul al XIX-lea, p. 433 
3 .  Mihai l Goia, Ioan Gaşpar, Mircea Sfârlea, 
Mănăstirea "Sfântu Proroc Ilie" din Topliţa, 
p. 437 
4. Felicia Mare�, Aspecte din formarea şi dez
voltarea istorică a localităţii Vâlcele, jud. 
Covasna (sec. XVII-XIX), p. 447 
5. D�n AndP.a1 Cornelia Călin-Badea, 
Ortodoxism şi românism În .sud-estLtl 
Transilvaniei. Sărbătorile religiousc, p. "1S1 
6. Mircea Măran, Preotul Constantin Dimian 
din Breţcu (1876-1959), p. 457 
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7. Victor Sibianu, Aspecte de imagologie 
privind societatea românească medievală şi 
modernă, p. 461 
8 .  Li ly Rain, Ipoteze privind căsătoria etnic
mixtă În judeţul Covasna. Câteva aspecte teo
retice, p. 465 
9. Valeriu Cavruc, Ioan Lăcătuşu, Cronica 
activităţii pe anul 1996, p. 469 
10 .  *** ,  Hotărârea Guvernului României 
privind Înfiinţarea Muzeului Carpaţilor 
Răsăriteni, p. 477 
1 1 .  Iustinian Petrescu, Nevoia de ANGVSTIA 
(Postfaţă), p. 479 
Recenzii 
1. Raoul Şorban, Ip şi Trăznea - Atrocităţi 
maghiare şi acţiune diplomatică, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1996, de Petre 
Ţurlea, p. 481 
2. Dacinia Crina Petrescu, Istoria gândirii eco
nomice din România (1900-1 944), Editura 
Economică, Bucureşti ,  1996, de Toader 
Ionescu, p. 484 
3. Constantin Costea, Contribuţii la istoria 
românilor din Giurgeui-Ciucului, Editura 
Brăduţ, Târgu Mureş 1995, de Teodor 
Chindea, p. 485 
4. Ioan Lăcătuşu, Din trecutul bisericesc cul
tural şi economic al românilor din secuime, 
Editura Bravax, Braşov, 1996, de Emil M icu, 
p. 486 
5. Ioan Lăcătuşu, Permanenţa convieţuirii 
paşnice, Bucureşti, 1996, de Vasile Lechinţan, 
p. 487 
6. Gheorghe Răţulea, Identitate şi cultură la 
românii din secuime, Editura Carpatica, Cluj
Napoca, 1995, de Ioan Lăcătuşu, p. 488 
7. Iustinian Petrescu, Basarabia - din nou la 
răscruce, Editura Demiurg, Bucureşti, 1996, 
de Iftene Pop, p. 489 
8. Ruxandra Mălina Petrescu, Politică şi 
administraţie, Editura Mureş, Târgu Mureş, 
1996, de Emil A. Dandea, p. 490 
9. Adrian Moţiu ,  Sociologia şi geopolitica fron
tierei, Editura Floarea Albastră, Bucureşti, 
1995, de I. Bădescu, D. Dungaciu, p. 491 

3/1998 
Arheologie 
1 .  Eugen Kessler, Erika Gal, Resturi fosile şi 
subfosile de păsări În siturile paleolitice şi 
neolitice din Cheile Turzii şi Turenilor (jud. 
Cluj), p. 9 
2. Doina Leahu, Considera.tii asupra unui tip 
de podoabă de aur preistorică din colecţia 
Orghidan, p. 13 
3. Cristian Sch uster, Despre obiectele din lut 
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ars din aria culturii Glina), p. 19 
4. Gheorghe Lazarovici, Incă odată despre 
ceramică de la Gornea - Vodneac. Legăturile 
sale cu Transilvania şi alte zone, p. 41 
5 .  Florea Costea, Ce sunt de fapt vasele drep
tunghiulare puţin Înalte din ceramica 
Wietenberg ?, p. 59 
6. Bat6 Atti la, Problematica castrului roman 
de la Odorheiu Secuiesc Uud.Harghita), p. 77 

Istorie 
1 .  Gheorghe Bichicean, Cu privire la activi
tatea dietală pentru organizarea principatului 
autonom al Transilvaniei (1529-1540), p. 85 
2.  Octavian Tătar, Ortodoxia şi islam, greci şi 
otomani În sec. XIV-XV - o percepţie reci
procă, p. 93 
3. Ioana Cristache-Panait, O conscripţie paro
hială din 1767, din fostul comitat al Târnavei, 
p. 101 
4. Dan Baicu, Unele date şi informaţii privind 
elementul românesc În Trei Scaune consem
nate În documente ale patrimoniului naţional, 
p. 127 
5 .  Ana Grama, Surse ecfeziastice ortodoxe din 
a doua jumătate a sec. al XIX-lea pentru cer
cetarea demografică zonală, p. 133 
6 .  Alexandru Gaiţă ,  Figuri ardelene pe 
meleaguri buzoiene, p. 141 
7. Mihai Macuc, Consideraţii asupra mişcării 
de eliberare naţională a românilor transilvă
neni după 1867, p. 145 
8 .  Vasi le Lechinţan,  Octavian Zegrean,  
Corespondenţă de la românii din secuime În 
"Gazeta Transilvaniei" din 1899, p. 153 
9. Damian Anw, Emil Păunescu, Nicolae Drac 
Barcian personalitate a luptei românilor pen
tru propăşire şi unitate naţională, p. 159 
10 .  Eugenia Crişan,  Constantin Stan,  
Activitatea lui Ghiţă Popp pentru Înfăptuirea, 
consolidarea şi apărarea României Mari, 
p. 165 
1 1 .  Vasile Crişan, Tinereţea jurnalistică a lui 
Ghiţă Popp, p. 173 
12.  Ioana Burlacu, Basarabia În conştiinţa lui 
Ghiţă Popp, p. 187 
13. Violeta Pătrunjel, Nichifor Crainic, direc
torul revistei " Gândirea ': p. 193 
14. Andreea Rotche, Nicolae Colan director şi 
mentor al " Vieţii ilustrate': p. 199 
15. Alexandru Moraru, Situaţia românilor 
Transilvaniei din perioada horthystă reflectată 
În unele documente ale vremii, p. 207 
16. Emanuel Sebastian Suciu, Momente de 
restrişte În viaţa bisericească românească din 
judeţul Covasna, p. 213 
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Etnografie 
1 .  Fel icia Dicu lescu, Folclor muzical din 
Depresiunea Întorsurii Buzăului - materiale 
din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor 
"Constantin Brăiloiu': p. 223 
2. Constantin Catrina, Însemnări pe marginea 
unor culegeri de folclor muzical din judeţul 
Covasna, p. 271 
3.  Gheorghe Dinuţă, Cercetări etnografice În 
zona de curbură interioară a Carpaţilor 
Răsăriteni, p.  275 
4. Cristian Crişan, Realităţi ale satului din 
scaunul Trei Scaune oglindită În conscripţia 
Cziraky (Scaunul filial Micloşoara 1820 ), 
p. 283 
5. Matei Florina, Vechea nuntă ţărănească din 
Topliţa, p. 289 
6. Ioan Lăcătuşu, Note etnografice şi fol
clorice ale episcopului Veniamin Nistor privind 
localitatea Araci, p. 301 
7. Darei Mare, Privire asupra zonei etno-cul
turale Topliţa din perspectivă interdiscipli
nară, p. 315  
Sociologie 
1. Maria Cobianu-Băcanu, Cercetările socio
logice despre identitatea naţională şi relaţiile 
interetnice, p. 321 
2.  Li ly Rain, Căsătoria mixtă şi dilemele ei cul
turale, p. 327 
3 .  Nicolae Bucur, Cercetări privind realităţile 
sociale ale satului, p. 333 
4. Ioan Lăcătuşu, Evoluţia structurii etnice şi 
confesionale a localităţilor judeţului Covasna 
Între anii 1850-1992, p. 339 
Note şi discuţii 
1 .  Zoltan Szekely, Reşedinţe voivodale În sud
estul Transilvaniei, p. 361 
2.  El isabeta Marin, Documente despre Sfântu 
Gheorghe şi secuime În arhivele braşovene, 
p. 365 
3. Valentin Istrate, Colecţia registrelor de 
stare civilă. Registre parohiale, p. 371 
4. Ioana Burlacu, Un memoriu inedit inaintat 
de Ghiţă Popp Consiliului de Stat, p. 375 
5. Cristian Dinu, Un document autobiografic 
Ghiţă Popp, p. 379 
6. Emil Burlacu, Primul patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Miron Cristea, Întemeietor al 
Academiei de muzică bisericească din 
Bucureşti, p. 383 
7. L uminita Carnea, Acasă la scriitorii romlini, 
p. 387 
8. Felicia Mareş, De la Şcoala Normală de 
Învăţătoare "Regina Maria" la Liceul Teoretic 
"Mihai Viteazul" din Sfântu Gheorghe, p. 391 
9. Violeta Pătrunjel, Monografia satului 
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Făgeţel de Ioan O. Bucur, p. 397 
10. Vasile Lechinţan, Aspectele inedite ale 
structurii confesionale româneşti din scaunul 
Odorhei În ultimele decenii ale secolului al 
XVIII-lea, p. 401 
1 1. Valeriu Cavruc, Ioan Lăcătuşu, Cronica 
activităţii pe anul 1 997, p. 423 
Recenzii 
1 .  Zsolt Szekely, Eszrevetelek az erdelyi 
rezkor keleti nepi es muvetsegi elemeivel 
kapcsolatban (Observaţii cu privire la ele
mentele etnice şi culturale orientale ale Epocii 
cuprului din Transilvania), Szolnok Megyei 
Muzeumi Adattar, Szolnok, 1997, de Ferenczi 
Istvan, p. 437 
2.  Violeta Pătrunjel, Omagiul mitropolitului 
Nicolae Colan, Editura Arhidiecezană, Cluj
Napoca, 1995, p. 439 
3. Vasi le Lechinţan, Megyenk Kovaszna 
Haromszeki Tudnivalok (Judeţul nostru 
Covasna. Informaţii despre Trei Scaune), 
Ungaria, 199� p. 440 
4. Violeta Pătrunjel, Nicolae Colan -
Pastorale, Editura Arhidiecezană, Cluj-Napoca 
1995, p. 442 
5. Edmund Dorneanu, Pe urmele lui Octavian 
C. Tăslăuanu, Editura Petru Maior, Târgu 
Mureş, 1997, de Il ie Şandru, p. 443 
6. Ioan Lăcătuşu, S.O.S. românii din Covasna 
şi Harghita, Editura Petru Maior, Târgu Mureş, 
1997, de Maria Cobianu-Băcanu, p. 444 
7. Crina Petrescu, Doctrine şi curente eco
nomice contemporane, Editura George 
Bariţiu, Cluj-Napoca, 1998, de Toader 
Ionescu, p. 445 

4/1999 
Mihai Gorgoi, Câteva gânduri privind locul şi 
rolul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni 
Arheologie 
1 .  Lucreţia Ghergari, Gheorghe Lazarovici, 
Corina Ionescu, Tudor Tămaş, Studii geoar
heologice asupra unor artefacte ceramice din 
neoliticul timpuriu din România: Staţiunea de 
la Lunea - Poiana Slatinii, jud. Neamţ, p. 1 
2. Zoltan Szekely, Aşezarea culturii Schne
ckenberg de la Ariuşd, jud. Covasna, p. 9 
3. Va leriu Cavruc, Consideraţii privind situaţia 
etnoculturală in sud-estul Transilvaniei În 
epoca bronzului mijlociu, p. 13 
4. Zsolt Szekely, Aşezarea culturii Wietenberg 
de la Baraolt, jud. Covasna, p. 43 
5. Valeri u Lazăr, Descoperirile Epocii Bronzului 
de pe teritoriul JUdeţului Mureş, p. 47 
6. Carol Kacso, Date noi cu privire la preisto
ria Maramureşului, p. 55 
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7. Valeriu Sârbu, Viorica Crişan, Cetatea daci
că de la " Valea Zânelor"- Covasna, p. 71  
8. Diana Bindea, Studiu arheozoo/ogic asupra 
aşezării dacice de la Mereşti, jud. Harghita, 
p. 83 
9. Florea Costea, O depunere rituală de vase 
la Racoşul de Jos, judeţul Braşov. Încercare 
de descifrare a posibilelor simboluri din orna
mentica olăriei dacice rn p. 105 
10. Istvan Janovits, Noi periegheze arheolo
gice din depresiunea Ciucului, p. 121  
Istorie 
1 .  Ionel Cândea, Expediţia militară a 
Bizanţului din 1 166 În geneza cu/oarului 
Dunăre - Curbura Carpaţilor, p. 153 
2. Gheorghe Bichicean, Elemente definitorii 
ale Congregaţiilor Generale Voievodale de la 
Alba Iulia, din anii 1289 şi 1291, p. 157 
3. Octavian Tătar, Pacea de la Oradea (febru
arie 1538) dintre Ferdinand de Habsburg şi 
Ioan Zapolya şi implicaţiile ei În disputa pen
tru Coroana Ungariei, p. 159 
4. Ioana Cristache-Panait, Toader Zugravul 
(sec. al XVIII-lea), p. 165 
5. Maria Băilă, Discursul Bisericii Ortodoxe cu 
privire la căsătorie şi divorţ 1 750-1850, 
p. 183 
6. Nicolae Victor Fola, Fenomene istorice şi 
demografice În Valea Târnavei Mici din Evul 
Mediu până astăzi, În conformitate cu date 
ale toponimiei, p. 191 
7. Ana Dobreanu, Date privind emigrarea În 
Moldova, În prima jumătate a secolului al XIX
lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu şi 
Ciuc, p. 197 
8. Emil Burlacu, Despre refugiaţii transilvă
neni primiţi de Ţara Românească În anii 1848-
1849, p. 201 
9. Ana Grama, Inventare cu bunuri ale comu
nităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul 
Arcului Intracarpatic În a doua jumătate a 
secolului al XIX-/ea, p. 205 
10 .  Carmina Maior, Urme Sigiliare pe 
inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe 
din Sud-Estul Transilvaniei, p. 251 
1 1 .  Dorin Ioan Rus, Participarea Batalionu/ui 
1 din Regimentul 2 Grăniceresc la Revoluţia 
de la 1848-1849, oglindită În Monografia 
Regimentului scrisă de Michael Schneider, 
Bistriţa, 1906, p. 257 
12. Oana Dumitru, În jurul revistei " Viaţa 
Literară şi Artistică" - Din corespondenţa lui 
Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi (7 iulie 1906 - 9 
septembrie 1907), p. 265 
13. Vasile Lechin�an, Octavian Zegrean, 
Corespondenţă de la românii din semime în 
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"Gazeta Transilvaniei" din 1 909, p. 277 
14. Dorin Gotia, Prelegerile şi Conferinţele ca 
mijloace de propagandă promovate de 
ASTRA la Începutul secolului XX, p. 289 
15. Eugenia Crişan, Un document inedit 
privind Despărţământul Braşov al ASTRE! 
aparţinând profesorului Nicolae Bogdan, 
p. 293 
16. Vasile Crişan, Araci (Arpătac) - o mlădiţă 
viguroasă a ASTRE! În Secuime, p. 297 
17. Cristian Crişan, Menţiuni documentare cu 
privire la istoricul unor biserici ortodoxe din 
zona Baraolt, p. 303 
18. Camelia Datui, Aurel Ganea, Evoluţia ideii 
de unitate la români, p. 307 
19. Constantin Stan, Activitatea lui Pompiliu 
Nistor pentru desăvârşirea unităţii naţionale 
româneşti, p. 315  
20. Traian Bosoancă, Marea Unire şi preoţi
mea ortodoxă română din judeţul Mureş, 
p. 321 
2 1 .  Ioana Burlacu, Amintiri ale lui Dumitru 
Antal despre Marea Unire, p. 325 
22. Virgi l iu Teodorescu, Miron Cristea - con
temporanul nostru, p. 329 
23. Ioana Burlacu, Miron Cristea şi relaţiile 
internaţionale ale Bisericii Ortodoxe Române, 
p. 335 
24. Maria Roşea, Iconografia fui Miron 
Cristea, p. 339 
25. Petre Ţurlea, Din corespondenţa 
românilor din Secuime cu Nicolae Iorga -
anul 191 9, p. 343 
26. Virgil Pană, Câteva consideraţii privind 
mişcarea politică maghiară din România 
(1919-1939), p. 349 
27. Alina Iancu, "Oituzul" - gazetă indepen
dentă de informaţie culturală, socială şi 
politică, p. 353 
28. Violeta Pătrunjel, Biserica ortodoxă şi 
viaţa românească din Covasna sub semnul 
tranziţiei şi incertitudinii (1944-1945), p. 359 
Etnografie 
1 .  Fel icia Diculescu, Folclor muzical În 
Depresiunea Întorsura Buzăului (II). Calin
datul şi colinda - aspecte evolutive, p. 367 
2.  Darei Mare, Evoluţia structurii ocupaţionale 
În zona etnografică Topliţa. Consideraţii 
privind interferenţele şi interdependenţe/e 
ocupaţionale, p. 377 
3 .  Florina Matei, Semnificaţii ale ceremonia/u
lui funerar la români. Obiceiul de Înmor
mântare in zona Topliţei, p. 381 
Sociologie 
1 .  Maria Cobianu-Băcanu, Ioan L5cătuşu, 
Judeţele Covasna şi Harghita, sub semnul 
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instabifităţii relaţiilor interetnice, p. 387 
2. Lily Rain,  Căsătoria etnic-mixtă - intre 
etnic şi religios, p. 395 
3 .  Nicolae Bucur, Satul- Comunitate de inter
cunoaştere, p. 399 
4. Ioan Lăcătuşu, Habitat şi populaţie. 
Procese şi structuri demografice in judeţele 
Covasna şi Harghita, p. 403 
5.  Delia Ferchiu, Memorie şi identitate - con
structe sociale, p.  423 
Recenzii 
1. Maria Băilă, Românii din Scaunele Secuieşti 
(in antroponimele din conscripţii). Scaunul 
Ciuc, Giurgeu, Caşin vot. II, 1 567-1850, 
Editura Pax Historica, Târgu Mureş, 1997, de 
Ioan Ranca, p. 435 
2. Maria Băilă, Personalităţi din Covasna şi 
Harghita, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 
1998, de Ioan Lăcătuşu, p. 436 
3. Alina Iancu, Moarte cu boc/uc, Ed itura 
Muzeulu i  Carpaţi lor Răsăriteni ,  Sfântu 
Gheorghe, 1998, de Romulus Cioflec, p. 437 
4. Ana Dobreanu, Subcetate-Mureş - file de 
monografie, Ed itu ra Motiv, Cluj-Napoca, 
1999, de Doina Dobrean, Vasile Dobreanu, 
p. 438 
Cronica activităţii 
Ioan Lăcătuşu, Galina Cavruc, Cronica acti
vităţilor pe anul 1 998, p. 441 
Necrolog 
Dr. Valeriu Lazăr ( 193 1-1999) 

5/2000 
Arheologie 
1. Cornel iu  Beldiman, Industria materiilor 
dure animale in aşezările paleolitice de pe 
versantul răsăritean al Carpaţilor, p. 1 
2. Zoia Maxim, Luminiţa Săsăran, Utilajul litic 
cioplit de la Leţ, p. 27 
3. Sabin Adrian Luca, Horia Ciugudean, Aurel 
Dragotă, Cristian Roman, Faza timpurie a cul
turii Vinea in Transilvania. Repere ale orizon
tului cronologic şi cultural, p. 37 
4. Dan Pop, Die Coţofeni Siedlung von Oarţa 
de Sus "Măgura '� p. 73 
5.  Cristian Schuster, Notă cu privire la două 
tipuri de obiecte din piatră şlefuită din epoca 
bronzului din sudul şi răsăritul României, p.85 
6. Valeriu Cavruc, Noi cercetări in aşezarea de 
la Păuleni (1 999-2000). Raport preliminar. 
Prezentare generală, p. 93 
7. Gheorghe Lazarovici, Adrian Sabin Luca, 
Dan Buzea, Cosmin Suciu, Descoperirile ene
olitice de la Păuleni, p. 103 
8. Valeriu Cavrut:, Glleorglle Dumitroa ia, 
Descoperirile aparţinând aspectului cultural 
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Ciomortan de la Păuleni, p. 1 3 1  
9.  Valeriu Cavruc, Mihai Rotea, Locuirea 
Wietemberg de la Păuleni, p. 1 55 
10 .  Alexandra Comşa, Date antropologice 
referitoare la osemintele umane aparţinând 
epocii bronzului descoperite la Păuleni, p. 173 
1 1 .  Zoltan Szekely, Cultura Noua in valea 
O/tutui şi a Târnavei, p. 177 
1 2 .  Gal ina Cavruc, Groapă ritua/ă din 
aşezarea culturii Noua de la Zoltan, p. 193 
13 .  Alexandra Comşa, Date antropologice 
referitoare la mormântul de copil descoperit 
la Zoltan (cultura Noua), p. 199 
14. Anca Popescu, Ceramica cu decor striat 
de la Costişa şi Deleni, p. 203 
1 5 .  Carol Kacs6, Spade de bronz din 
Maramureş, p. 209 
16 .  Florea Costea, Fortificaţii Hallstattiene din 
judeţul Braşov, p. 22 1 
17. Alexandru Vulpe, Spada de la Dobolii de 
Jos (Aidoboly), p. 227 
18. Cristina Popescu, Original şi imitaţie in 
cultura materială a geto-dacilor. Baluri cu 
decor in relie� p. 235 
19.  Zsolt Szekely, Attila Bata, Ceramica slavă 
de la Filiaş, jud. Harghita, p. 265 
Recenzii 
Valeriu Sârbu, Dacii din estul Transilvaniei, 
Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 
2000, de Viorica Crişan, p. 283 

5/2000 
Istorie 
1 .  Gheorghe Bichicean, Instituţiile centrale in 
principatul Transilvaniei - Principele, p. 1 
2. Vasile Crişan, Opinca română - o proiec
tată societate culturală in anul centenarului 
revoluţiei lui Horea, p. 9 
3. Maria Băilă, Biserică şi şcoală in Trei 
Scaune (1750-1850), p. 15  
4. Constantin Costea, Gheorghe Lazăr - cel 
dintâi Învăţător de ideal românesc, p. 23 
5.  Liviu Boar, Românii din Scaunele Ciuc, 
Giurgeu şf Caşin in secolul al XIX-lea. 
Istoriografia problemei şi sursele de cer
cetare, p. 27 
6. Ioana Cristache-Panait, Întorsura Buzăului. 
Construirea bisericii de piatră Sfântu 
Gheorghe. Implicaţii istorice şi artistice, p. 37 
7. Vasile Lechintan, Incitarea secui/ar prin 
presa maghiară din Cluj şi Debre_ţin la 1848-
1849, p. 51 
8. Ana Grama, La vremea "Zidindelor 
Bisericii'� cu " Carul iute" spre Vâlcele, Sfântu 
Gheorghe şi �/te locuri, p. 57 
9. Mihai Racovitan, Radu Racoviţan, Situaţia 
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românilor din Ungaria dualistă la sfârşitul se
colului al XIX-lea şi Începutul secolului al XX
lea, p. 79 
10 .  Vasile Lech inţan, Octavian Zegrean,  
Corespondenţă de la românii din secuime În 
"Gazeta Transilvaniei" din 1894, p. 85 
1 1 .  Ioan Bălan, Ancu Damian, Sud-estul 
Transilvaniei În primul Parlament al României 
Mari (noiembrie 1919 - martie 1920), p. 97 
12 .  Dumitru Stavarache, Patriarhul Miron 
Cristea şi Mitropolitul Visarion Puiu. Mărturii 
de colaborare, p. 101 
13. Eugenia Crişan, Viaţa ilustrată {1934-
1943) privind funcţia educativă a cărţilor şi a 
lecturii, p. 1 1 1  
14. Virgil Pană, Consideraţii privind prezenţa 
minoritarilor În magistratura Transilvaniei 
interbelice, p. 1 15 
15 .  Costel Cristian Lazăr, Consideraţii privind 
relaţiile interetnice din judeţul Ciuc În perioa
da interbelică, p. 1 19 
16 .  Ioan Lăcătuşu, Reromânizarea populaţiei 
româneşti maghiarizate din fostele Scaune 
secuieşti. Încercări de evaluare a unui proiect 
interbelic, p. 127 
17. Milandolina Beatrice Dobozi, Ramona 
Păcurar, Date şi fapte privind soarta ardele
nilor refugiaţi pe teritoriul judeţului Târnava 
Mare după 1 septembrie 1940 (I), p. 137 
18.  Milandolina Beatrice Dobozi, Date şi fapte 
privind soarta ardelenilor refugiaţi pe terito
riul judeţului Târnava Mare după 1 septem
brie 1940 (II), p. 143 
19 . Andreea Rotche, Problema Transilvaniei 
În raporturile României şi Ungariei cu Germ
ania {1 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943), 
p. 147 
20. Constantin Stan, Ghiţă Popp şi semnarea 
armistiţiului de la Moscova cu Naţiunile Unite 
{12 septembrie 1944), p. 157 
2 1 .  Violeta Pătrunjel, Transilvania şi scenari
ile politice În anii instaurării comunismului În 
România. Particularităţi În judeţul Covasna, 
p. 169 
22. Simion Costea, Alegerile falsificate din 
1 946 În judeţul Mureş, p. 175 
23. Valentin Istrate, Soarta tragică a arhivelor 
fostului judeţ Ciuc, p. 189 
24. Valenti n Istrate, Câteva consideraţii 
privind populaţia judeţului Ciuc in anul 1 945, 

p. 1 95 
25.  Mircea Art imon, Petre A. Boţianu - expo
nent al intereselor patrimoniale ale obştilor 
aşezăn de la poalele Călimanilor, p. 197 
26. Traian Bosoancă, Dr. Ioan Harşia din 
Reghin, renumită personalitate a vieţii poli-
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tice, administrative şi culturale româneşti, 
p. 201 
27. Eugenia Moldovan, Traian Bosoancă, Dr. 
Petru Muscă (1833-1 969). Personalitate mar
cantă a vieţii politice şi medicale româneşti 
din zona Mureş, p. 2 1 1  
28. Oana Dimitriu ,  Profesorul Universitar 
Alexandru Tohăneanu - date din viaţă şi 
activitate, p.  215  
Etnografie 
1 .  Codrina Şandru, Moartea şi renaşterea tim
pului anual şi a timpului uman: revelionul şi 
priveghiul de Înmormântare, p. 227 
2.  Nicolae Bucur, Imagini şi simboluri În fol
clorul păstoresc harghitean, p. 231 
3. Darei Mare, Evoluţia etnodemografică a 
zonei Topliţa {1 785-1992). Procese şi struc
turi etnodemografice, p. 241 
4. Zorel Suciu, Etnoforme - proiect plastic. 
Arhetip şi Geneză, p. 253 
5 .  Dorina Drăgh ici, Monografia folclorică a 
satului Livezi. Pagini de etnografie, p. 257 
Sociologie 
1. Lily Rain, Aspecte demografice privind 
căsătoria etnic mixtă, p. 265 
2. Codrina Şandru, Problematica elitelor 
etnice in teoria latenţe/ar şi teoria grupurilor 
de interese, p. 273 
3 .  Ioan Lăcătuşu, Aspecte ale evoluţiei struc
turii etnice şi confesionale În zona Covasna
Harghita şi semnificaţiile lor geopolitice, 
p. 281 
Recenzii 
1 .  Ioan Pop, Românii din secuime şi răscoala 
lui Horea, Editura Pax Historica, Târgu Mureş, 
2000, de Ioan Ranca, p. 295 
2. Mihai  F i l imon, Oameni şi locuri din 
Călimani, Editura Petru Maior, Târgu Mureş, 
2000, de Il ie Şandru, p. 296 
3. Simona Puiu, Valentin Barda, Un nume 
pentru istorie - Patriarhul Miron Cristea, 
Editura Petru Maior, Târgu Mureş, 1998, de 
I l ie Şandru, p. 297 
4. Simona Puiu, Personalităţi din Covasna şi 
Harghita, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 
1998, de Ioan Lăcătuşu, p. 297 
5. Pr. Teofil Tecusch i, Aurel Nistor - o pagină 
din istoria Bisericii şi Neamului, Editura 
Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1999, 
p. 299 
6. Doina Butiurcă, Reflexii, Ed itu ra 

Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2000, de 
Nicu Vrabie, p. 300 
Cronica activitătii 
Ioan Lăcătuşu, Galina Cavruc, Cronica acti
vităţii pe anul 1 999, p. 303 
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6/2001 
Istorie 
1 .  Nicolae Edroiu, Estul Transilvaniei În Evul 
Mediu Timpuriu (secolele VIII-XIII), p. 1 1  
2 .  Anton Coşa, Românii din sud-estul 
rransilvaniei În secolele XIII-XV, p. 15  
3 .  Mihai Racoviţan, Despre evoluţia securizării 
românilor din Arcul Carpatic, p. 21  
4. Anton Coşa, Catolicii din Moldova şi 
"Fenomenul ceangău'� p. 33 
5. Ioana Cristache-Panait, Plângerea lui Con
stantin Vodă Brâncoveanul În Transilvania, 
p. 43 
6. Elena Mihu, Memoriile scrise de Partenie 
Trombitaş În apărarea bisericii ortodoxe din 
protopopiatul Târgu Mureş (1851 -1852), 
p. 55 
7. Ana Grama, Inventare cu bunuri ale comu
nităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul 
Arcului intracarpatic În a doua jumătate a 
secolului al XIX-/ea, p. 69 
8. Liviu Boar, Biserica şi şcoala românească În 
scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin Între anii 
1848-1900, p. 1 1 1  
9 .  Dorin Ioan Rus, Înnoiri militare şi eveni
mente importante din viaţa armatei austriece 
În perioada 1849-1859, oglindite În 
"Geschichte des k.u.k. Infanterieregiments 
nr. 63" Întocmită de căpitanul Michael 
Schneider, Bistriţa, 1906, p. 123 
10.  Vasile Lechinţan, Corespondenţă de la 
românii din secuime În "Gazeta Transilvaniei" 

din 1890, p. 1 3 1  
1 1 .  Virgi l iu Teodorescu, Simboluri ale cinstirii 
dedicate lui Andrei Şaguna, p. 139 
12 .  Constantin Stan, Elie Miron Cristea şi 
prezentarea actului Unirii regelui Ferdinand, 
p. 145 
13 .  Il ie Şandru, Octavian C. Tăslăuanu şi 
Războiul de reÎntregire a Neamului, p. 153 
14. Oana Dimitriu, Fundaţia Virgil Cioflec, 
instituţie de cultură românească la Cluj, 
p. 1 59 
�5. Rodica Porţeanu, Alexandru Porţeanu, 
Publicaţii periodice bilingve şi trilingve din 
România În perioada interbelică (I), p. 169 
16.  Virg i l  Pană, Biserica ortodoxă şi cu/tele 
minoritare între cele două războaie mondiale, 
p. 179 
1 7. Costel Cristian La7ăr, fnflucnţa statului 
maghiar asupra relaţiilor interetnice din 
România, cu privire specială asupra spaţiului 
secuiesc, p. 1 85 
18. Virgi l iu Teodorescu, Problema minori
tăţilor in deceniul patru al secolului XX, p. 1 93 
19. Nicu Vrabie, ASTRA În viaţa spirituală a 
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meleaguri/ar harghitene, p. 199 
20. Constantin Stan, Împrejurările instaurării 
guvernului prezidat de Patriarhul Miron 
Cristea (10 februarie 1938), p. 205 
2 1 .  Simion Costea, Reacţiile Ungariei lui 
Horthy şi Italiei lui Mussolini la Planul Briand 
de Uniune Europeană, p. 213  
22 .  Maria Costea, Aspecte privind aplicarea 
reformei monetare din 1947 În judeţul Mureş, 
p. 225 
23. Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Şema
tismul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Covasnei şi Harghitei, p. 229 
Etnografie 
1 .  Constantin Catrina, Folclorul muzical inte
grat obiceiurilor tradiţionale de peste an din 
Ţara Bârsei şi Covasna, p. 243 
2. Darei Mare, Civilizaţia tehnică tradiţională 
şi continuitate etnoculturală În zona Topliţa, 
p. 249 
3. Zorel Suciu, Etnoforme - Acţiuni muzeale 
de comunicare, p. 257 
4. Dorina Drăghici, Locuinţa (din Monografia 
satului Livezi, judeţul Harghita), p. 263 
5. Nicolae Moldovan, Interferenţele culturale 
româna-maghiare, p. 269 
6. Teodora Roşea, Cimitirul, martor al istoriei, 
p. 273 
7. Adriana Bata, Oieritul şi păstoritul - ocu
paţii tradiţionale ale locuitorilor din Voineşti, 
judeţul Covasna, p. 277 
Sociologie 
1 .  Maria Cobianu-Băcanu, Comunităţile 
româneşti din medii multietnice În fluxul pro
ceselor contemporane, p. 287 
2. Vasile Cernat, Dimensiune etnică a con
strucţiei sociale ale partidelor politice. 
Reprezentările românilor şi maghiarilor din 
Târgu Mureş la alegerile locale din 2000, 
p. 297 
3. Ioan Lăcătuşu, Dimensiuni ale procesului 
de asimilare şi deznaţionalizare a românilor 
din judeţul Covasna În secolele XII-XX, p. 307 
4. Alin Câmpeanu, Episcopia Ortodoxă a 
Covasnei şi Harghitei, agresată În declaraţiile 
şi acţiunile UDMR, p. 325 
5.  Ioan Roman, Majoritate şi minoritate -
P.xperienţa europeană şi patticulurităţi ale 
zonei Covasna-Harghita, p. 33 1 
Recenzii 
1 .  Ioan Lăcătuşu, Din istoria ŢJrii Ca/atei, 
p. 337 
2 .  Vasile Lechinţan, "Stabilirea " românilor in 
sud-estul Transilvaniei - Noi "opţiuni" ale 
istoriografiei maghiare, p. 338 
3 .  Simion Costea, România şi relaţiile inter-
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naţionale În secolul XX. In honorem profe
sorului universitar doctor Vasile Vesa la 
Împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura 
Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p. 341 
4. Violeta Pătrunjel, Adolescenţa, preludiu la 
poemul iubirii curate, Editura Renaşterea, 
Cluj -Napoca, 200 1 ,  de Pr. praf. dr. I l ie 
Moldovan, p. 343 
5. Violeta Pătrunjel, Alexandru Vaida Voievod 
Între Memorandum şi Trianon (1892-1 920), 
Sibiu, 2000, de Mihai Racoviţean, p. 344 
Cronica activităţii 
Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica 
activităţii pe anii 2000-2001, p. 347 

7/2002 
Arheologie 
1 .  Gheorghe Lazarovici, Corina Ionescu, 
Lucreţia Ghergari, Artefacte ceramice din 
neo/iticu/ mijlociu În Transilvania. Cultura 
CCTLNI din staţiunea Zau, jud. Mureş, p. 7 
2. Gheorghe Lazarovici, Valeriu Cavruc, Sabin 
Adrian Luca, Dan Buzea, Cosmin Suciu, 
Descoperirile eneolitice de la Păuleni. 
Campania 2001, p. 19 
3 .  Valeriu Cavruc, Dan Buzea, Noi cercetări 
privind epoca bronzului În aşezarea Păuleni 
(Ciomortan). Campaniile din 2001 -2002. 
Raport preliminar, p. 41  
4. Valeriu Cavruc, Noi consideraţii privind 
grupul Ciomortan, p. 89 
5. Larisa Kruselnicka, Un nou sit din epoca 
bronzului timpuriu În Ucraina Subcarpatică, 
p. 99 
6. Cornel iu  Beldiman, Vârfuri de săgeţi din 
materii dure animale În aşezarea aparţinând 
culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna, 
p. 1 15 
7. Georgeta El Sussi, Cercetări arheozoo/ogice 
În aşezarea de epoca bronzului (Cultura 
Noua) de la Zoltan, jud. Covasna, p. 1 53 
8. Zsolt Szekely, Noi descoperiri arheologice 
din epoca bronzului târziu de la Cernat, jud. 
Covasna, p. 175 
9. Dan Buzea, Şantierul arheologic de salvare 
Olteni "Cariera de nisip': În anul 2000, p .  183 
10 .  Viorica Crişan, Piese de bronz inedite din 
Câmpia Transilvaniei, p. 227 
1 1 . N ikolaus Boroffka, Mormântul hallstatian 
de la Batoş, JUd. Mureş, p. 233 
1 2 .  Valeriu Sârbu, Tezaurele prinţilor ge_ţi, 
p. 24 1 

1 3 _  Cristina Popescu, Ateliere de olari În estul 
Transilvaniei sec. III Î. Chr. - sec. I d. Chr, 
p. 267 

ANGVSTIA nr. 1 -10, 1 996-2006 - sumar general -

1 9  

14. Alexandru Popa, Some considerations 
astone building in Barbaricum during the Late 
roman period (Consideraţii privind construcţi
ile de piatră din Barbaricum În Epoca Romană 
Târzie), p. 271 
1 5 .  Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari, 
Identificarea gemologică a componentelor 
unui şirag de mărgele din secolele V-VI 
descoperit În zona Cordoş, municipiul C/uj
Napoca, p. 295 
16 .  Doina Ciobanu,  Probleme generale 
privind exploatarea sării În spaţiul carpato
dunărean În mileniul I, p. 303 
17. Alexandra Comşa, Date antropologice ale 
schelete/ar din mormintele feudale 
descoperite la Grădiştea Coslogeni, jud. 
Călăraşi, p. 3 1 1  
18.  Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, 
Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii 
Domnului" din Târgu Secuiesc. Cercetări 
arheologice, p. 321 
19 .  Istvim Janovits, Cercetări arheologice În 
sud-estul Transilvaniei Între anii 1 997-2001, 
p. 343 
20. Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari, 
Metodologii de reca/tare a eşantioanelor şi 
probelor mineralogice, petrografice şi pedo
logice, din siturile arheologice, p. 351 
Recenzii 
1. Carol Kacs6, Skarby ze starszej i srodkowej 
epoki brazu na ziemiach polskich, Polska 
Akademia Nauk-Oddziat w Krakowie, Krak6v, 
1999, de Wojciech Blajer, p. 355 
2.  Alexandru Popa, The Goths (The Peop/es 
of Europe), Blackwell Publishers, Oxford, 
1998, de Peter Heather, p. 359 
Cronica 
1 .  Ivan Lezuh, Ivan Cernjakov, 150 de ani de 
la naşterea lui Ion Surucean, p. 367 
2.  Valeriu Cavruc, Dan Buzea, Cronica acti
vităţii În domeniul arheo/ogiei pe anii 2000-
2001, p. 369 

8/2004 
Istorie 
1 .  Florin Tălmăcian, Relaţiile dintre Biserica 
Transilvaniei şi Patriarhia Ecumenică, p. 1 1  
2. Ioana Cristache-Pana it, O carte veche -
"Carte sau lumină'� Snagov, 1 699 -, un preot 
şi un cronicar din Şcl7eii Braşovului. Restituiri, 
p. 1 9  
3. Vasile Lechinţan, Limba română in viaţa 
secui/ar de-a lungul secolelor (până in 1918), 
p. 4 1  

4. Maria Băilă, Unirea cu Biserica Romei şi 
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urmările ei. Aspecte din Trei Scaune În con
textul general transilvan, p. 63 
5. Il ie Moldovan, Mitropolitul Andrei Şaguna 
În apărarea existenţei neamului românesc din 
Transilvania, În general, şi din zona Arcului 
intracarpatic, În special, p. 69 
6. Ana Grama, Îndatoraţi la o comemorare 
Ioan Petric (1903-2003), p. 79 
7. Cristian Ioan Anghel, Aspecte privind situ
aţia unor şcoli confesionale româneşti În Trei 
Scaune. Secolul XIX, p. 109 
8. Sebastian Pârvu, Consolidarea bisericii 
ortodoxe române din Ardeal, În secolul al XIX
lea, p. 19 
9.  N icolae Moldovan, A XXII-a Adunare 
Generală ASTRA de la Braşov din august 
1 883 oglindită În gazeta de limbă maghiară 
"Szekely Nemzet': p. 127 
10 .  Oana Dimitriu, Corespondenţa Între Şt. O. 
Iosif, Virgil Cioflec, Ilarie Chendi şi Ion 
Bogdan, august 1899 - martie 1 901, 14 
scrisori inedite, p.  13 1  
1 1 . Traian Bosoancă, Din activitatea dr. Titu 
Liviu Ti/ea (1866-1930), p. 147 
1 2. Dorin Ioan Rus, Etelka Szabo, Arthur 
Szabo, Lista soldaţi/ar din regimentul 22 
Târgu Mureş decoraţi după bătălia de la 
Asiago, p. 1 5 1  
1 3 .  Romeo Negrea, Marea Unire şi românii 
din Secuime, p. 167 
14. N icolae Victor Fala, Biserica ortodoxă 
română din Harghita În perioada dintre cele 
două războaie mondiale, p. 173 
15 .  Constantin Stan, Patriarhul Miron Cristea 
şi criza dinastică din România (1925-1930), 
p. 181 
16 .  Valentin Istrate, O pagină de Învăţământ 
românesc În "Secuime" - Liceul "Şt. O. Iosif" 

din Odorhei, p. 191  
1 7. N icolae Victor Fala, Ideal şi acţiune În 
spirit naţional: publicistul Octavian M. 
Dobrotă din Odorheiu Secuiesc şi situaţia 
românilor din Harghita În anii interbelici, 
p. 199 
18. Constantin Stan, Refugiaţi transilvăneni la 
Râmnicu Sărat şi Bu7ău (1940-1 941), p. 205 
19.  Petre Ţurlea, Încercări de maghiari7are a 
ceangăilor În anii 1 946-1 947, p. 2 1 7  

20. Sidonia Pu iu,  L-am cunoscut pe istoricul 
David Prodan, p. 223 

21.  Il ie Şandru, Vasile Netea şi Valea Mureşul 
Superior, p. 229 

22. Ioan Bucur, El isabeta Andrei, Monografiâ 
Şcolii Profesionale Speciale Agricole nr. 1 6  
Miercurea-Ciuc, p. 233 
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Etnografie 
1 .  Constantin Catrina, Consideraţii pe margi
nea unor obiceiuri şi cântece păstoreşti din 
sud-estul Transilvaniei (Braşov şi Covasna). 
Circulaţie şi stratificare, p. 251 
2.  Darei Mare, Tipologia gospodăriilor şi 
locuinţelor zonei Topliţa. Interferenţe 
româno-secuieşti, p. 259 
3 .  N icolae Bucur, Arta decorării ouălor. Câteva 
aspecte din judeţul Harghita, p. 265 
4. N icolae Moldovan, Meşteşuguri şi tehnică 
ţărănească pe meleaguri covăsnene, p. 273 
Sociologie 
1 .  Ioan Lăcătuşu, Structuri etnice şi confe
sionale În judeţele Covasna şi Harghita, 
p. 279 
2. Maria Cobianu-Băcanu, Aşteptări şi mesaje 
de la tineri, În problema relaţiilor interetnice 
dintre români şi maghiari, p. 295 
3. Ioana Lăcătuşu, Aspecte ale problematicii 
abandonului şi a copilului institutionalizat În 
judeţul Covasna, p. 309 
Recenzii 
1. M ircea Tudoran, Românii din Covasna şi 
Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, 
Editura Grai Românesc, M iercurea-Ciuc, 
2003, de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, 
Violeta Pătrunjel, p. 331 
2.  Virg i l  Nistru Ţigănuş, Binecuvântată a fost 
clipa, Editura Eurocarpatica, Sfântu 
Gheorghe, 2002, de Ilie Şandru, p. 333 
3. Ion Nete, De veghe la izvoare, Editura 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2001 ,  de 
N icolae Bucur, p. 335 
4.  Violeta Pătrunjel, Slujind Biserica şi 
Neamul, Editura Grai Românesc, M iercurea
Ciuc, 2003, de Gheorghe Răţulea, p. 336 
5. Doina Butiurcă, Turnul de strajă, Editura 
Alutus, M iercurea-Ciuc, 2003, de N icu Vrabie, 
p. 337 
6 .  Ioan Lăcătuşu, Vidacutul sub aripa timpu
lui {1432-2002), Editura FF International, 
Gheorgheni, 2002, de Constantin Costea, 
p. 339 
7. Mihai Trifoi, Imaginea germanului În lite
ratura maghiară, Centrul de Stud i i  
Transilvane, Cluj-Napoca, 2002, de Johann 
Weidlein, p. 341 

8. Ioan Lăcătuşu, Jurnal de front al unui ca
valerist, Editura Eurocarpatica, Sfântu 
Gheorghe, 2003, de Stelian Florescu , p. 343 

9. Ioan Lăcătuşu, Genetica ecologică -
S�l�cţia unor popu/aJii naturale valoroase de 
pin silvestru din Carpaţii Orientali şi Carpaţii 
de Curbură, apte pentru cultură În staţiuni 
corespunzătoare din zonă, Editura Info 
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Market, Braşov, 2003, de Dan Ciobanu, p. 345 
Cronica activităţii 
1 .  Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica 
activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a 
Centrului Eclesiastic de Documentare 
"Mitropolit Nicolae Colan '� pe anul 2002, p. 
349 
2 .  Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica 
activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a 
Centrului Eclesiastic de Documentare 
"Mitropolit Nicolae Colan'� pe anul 2003, 
p. 355 

9/ 2005 
Cuvânt înainte 
Mihai Gorgoi, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, o 
instituţie de importanţă naţională, p. 5 
Arheologie 
1. Cristian Schuster, Prăhistorische Boote/ 
Schiffe im Nordlichen Balkanraum. 
Erwăgungen zu ihren Abbildungen 
(Ambarcaţiuni/bărci preistorice În spaţiul 
nord-balcanic. Unele precizări cu privire la 
reprezentările lor), p. 1 1  
2 .  Dan Buzea, Gheorghe Lazarovici , 
Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni 
Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii". Campa
niile 2003-2005. Raport preliminar, p. 25 
3. Sergiu Haimovici, Caracterizarea arheozoo
logică a unor resturi faunistice din aşezarea 
de la Ma/naş Băi (Cultura Ariuşd), p. 89 
4. Sergiu Haimovici, Studiul resturilor ani
maliere din aşezarea de cultură Ariuşd de la 
Turia, situi "Piciorul bisericii'� p. 97 
5. Carol Kacso, Stand der Urnenfelder
forschung in Rumănien (Stadiul cercetării Cul
turii câmpurilor de urne În România), p. 107 
6 .  M iha i  Meşter, Daniela Pop, Gheorghe 
Lazarovici, Diana Bindea, Mintiu-Gherlei -
Campania 2000. Raport arheologic, p. 1 13 
7. Va leriu Cavruc, Dan Buzea, Vestigiile daci
ce timpurii de la Olteni. Raport preliminar, 
p. 121  
8.  Eugen Iaroslavschi, Siderurgie dacică În 
Carpaţii Orientali, p. 155 
9. Istvim Janovits, Noi descoperiri arheologice 
de la Albiş, com. Cernat (jud. Covasna), 
p. 159 
10. Gabriela Gheorgh iu ,  Un modiolus 
descoperit În cetatea dacică de la Costeşti
Cetăţuie, jud. Hunedoara, p. 165 
1 1 . Diana Bindea, Aşezarea dacică de la 
Covasna. Studiu arheozoologic preliminar, 
p. 1 7 5  
1 2 .  Angel Istrate, Castelul Mik6 din Olteni, 
jud. Covasna (cercetări arheologice}, p. 193 

ANGVSTIA nr. 1 -1 O, 1996-2006 - sumar general -

2 1  

1 3 .  Andrea Chiricescu, Dan Buzea, Reper
toriul fântânilor de apă sărată şi a descoperi
rilor arheologice de pe Valea Homoroadelor, 
p. 215  
Etnografie 
1 .  Sultana Avram, Sarea - tradiţie, simbol şi 
ritual, p. 241 
2 .  Dorel Ichim, Andrea Chiricescu, Noi 
cercetări etnografice privind exploatarea 
preindustrială a sării În estul Transilvaniei, 
zona Reghin, jud. Mureş, p. 245 
3. Dorel Mare, Livia Mare, Cercetare etno
grafică privind exploatarea, comerţul 
tradiţional şi utilizarea sării În zona Mureşului 
Superior şi Valea Gurghiului, p. 263 
4. Darei Mare, Sisteme de transport şi comerţ 
tradiţional În zona Mureşului Superior: 
plutăritul, p. 269 
5. Doina Dobrean, Elemente specifice ale 
graiului românesc din Subcetate, p. 285 
6. Doina Dobrean, Universul satului românesc 
de munte oglindit În creaţia populară. 
Subcetate-Mureş, jud./ Harghita, p. 291 
7. Dana Botoroagă-Bercu, Toponimia şi graiul 
din comuna Zăbala, jud. Covasna, p. 297 
8. Florina Matei, Însemnări pe marginea unor 
culegeri de folclor muzical din zona Topliţa, 
jud. Harghita, p. 303 
9. Florina Matei, Folclor muzical din zona 
etnoculturală Topliţa. Consideraţi privind 
muzica de joc, p. 319  
10.  Nicoleta Ploşnea, Icoana, mărturie a cre
dinţei şi trăirii ortodoxe a ţăranului-preot din 
Ardeal, p. 325 
1 1 .  Constantin Catrina, Folcloristul N. 1. 
Dumitraşcu, p. 333 
Recenzie 
Dan Buzea, Începuturile neoliticului timpuriu 
În spaţiul intracarpatic transilvănean, Editura 
Aeternitas, Alba Iulia, 2005, de Marius-Mihai 
Ciută, p. 341 
Cronica activităţii 
1 .  Andrea Chiricescu, Mirela Cotruţă, Dan 
Buzea, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor 
Răsăriteni 2004-2005, p. 347 
2. Andrea Chiricescu, Dorinel Ichim, Muzeul 
Etnografic Poiana Sărată, p. 358 
3 .  Darei Mare, Livia Mare, Muzeul Gitului şi 
Mureşului Superior. Gânduri la Început de 
drum sau nevoia de muzeu ca o casă a 
moştenirii noastre culturale, p. 359 

10/ 2006 
Istorie 
1 .  Bela Vigh, Răspândirea calvinismului În 
Transilvania secolului al XVI-lea, p. 9 
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2. Raluca Tudoran, Conscripţia de la 1785 În 
Trei Scaune, p. 2 1  
3 .  Vasile Lechinţan, Limba română În viaţa 
secui/ar de-a lungul secolelor (până În 1 918, 
de la M la Z) II, p. 27 
4. Elena M ihu, Protopopul Nicolae Ghiaja din 
Paloş În evenimentele revoluţionare din 1848-
1849, p. 37 
5. Ioan Ranca, Românii de pe graniţa cu 
Moldova În timpul revoluţiei de la 1848-1849, 
p. 53 
6. Ana Hancu, Aspecte ale situaţiei clerului 
greco-cato/ic din protopopiatul Târgu Mureş 
În primii ani după revoluţia de la 1848-1849, 
p. 65 
7. Ana Grama, Familia sibiană a lui Ioan 
Florian (1829-1894) preşedinte al Tribuna
lului regesc din Odorheiu Secuiesc, p. 77 
8. Mi landol ina Beatrice Dobozi, Contribuţii la 
istoricul Prohiei Ortodoxe Topliţa - secolul al 
XIX-/ea, p. 95 
9. Petru Pinca, Episcopul Justinian Teculescu 
(1865-1 932). Pagini din viaţa şi activitatea sa, 
p. 103 
10.  Aurel Pentelescu, Gavril Preda, Justinian 
Teculescu - primul episcop al Armatei 
Române. Documente inedite, p. 125 
1 1 . Costel Cristian Lazăr, Contribuţii privind 
istoria bisericii din Voşlobeni la sfârşitul sec. 
XIX, p. 137 
12. Vasile Stancu, Activitatea desfăşurată de 
Centrul de iniţiere al organizaţiei "Straja Ţării" 

din Sf. Gheorghe reflectată În Buletinul Astrei 
al Despărţământului Central al Judeţului Trei 
Scaune, p. 143 
13. Cristian Crişan, Un chestionar cu valoare 
monografică, din anu/ 1 937, referitor la loca
lităţile din plasa Buzău/ Ardelean, p. 151  
14. Alexandru Alin Spânu, Serviciu/ Special de 
Informaţii atenţionează: Revizionism maghiar 
sub cupa/a Bisericii (1941), p. 163 
15 .  Dumitru Şandru, Administraţia din nord
vestul Transilvaniei de după 23 august 1 944, 
p. 17 1  
16 .  Daniel Talambă, Maghiarii În viaţa politică 
românească În perioada 1944-1948, p. 189 
17. Adrian Nicolae Petcu, Un slujitor al 
Ortodoxiei şi neamului românesc: părintele 
Aurel Negoescu, p. 2 1 1  
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18. Ioan Lăcătuşu, Completări la bibliografia 
mitropolitului cărturar Nicolae Colan, p. 215  
19 .  Ioan Dorin Rus, Din poeziile veteranului 
de război din Reghin, Ilie Halaţiu, p. 223 
20. Marian Nencescu, Monumente comemo
rative ale eroilor neamului din judeţele 
Harghita şi Covasna, p. 227 
2 1 .  Adina Fofircă, Noile steme ale judeţului 
Covasna. Studiu de caz, p. 235 
22. Luminiţa Carnea, Revista ECOU - istoric, 
realizări, perspective, p. 243 
Sociologie 
1 .  Codrina Şandru, Reţele sociale ale elitelor 
locale În Harghita şi Covasna, p. 251 
2.  Maria Cobianu-Băcanu, Aspecte ale con
tactului dintre culturi În judeţele Covasna şi 
Harghita, p. 265 
3. Dan Tănasă, Aspecte ale educaţiei multi
culturale În liceele din Sfântu Gheorghe, 
p. 277 
Cronica Activităţii 
Ioan Lăcătuşu, Erich Mihai l  Broanăr, Cronica 
activităţii Centrului Ec/esiastic de 
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ANGVSTIA, 1 1 , 2007, Istorie, pag. 27-30 

Românii din sud-estul Transi lvaniei 
in documentele Ocârmuiri i  Saac 

Istoria poporului român ne oferă un număr 
infinit de date şi fapte care atestă existenţa sa 
milenară, lupta sa pentru păstrarea fi inţei 
naţionale. Obiceiurile, îndeletnicirile, credinţa 
s-au păstrat de la începuturi şi până în zilele 
noastre şi constituie principalele elemente 
pentru demonstrarea perenităţii poporulu i  
român. Avem datoria morală de a continua 
preocuparea multor înaintaşi a i  noştri de a 
scoate la lumină tot ce se referă la istoria 
noastră, deoarece totul ne foloseşte în a 
demonstra că aparţinem acestui pământ şi 
numai acestuia, de mi i  de ani .  

Chiar dacă natura a plasat în centrul teri
tori i lor noastre Munţi i Carpaţi, aceştia nu au 
constituit niciodată o barieră ce să separe în 
fapt pe români .  Numai pentru câteva secole 
ei au devenit o gra niţă a rtificială, tota l 
nedorită de români, aceasta datorându-se 
faptului că bogăţi i le noastre au atras puterile 
ce ne înconjurau .  Români i  au rămas însă tot 
români  ş i  au  luptat permanent pentru 
unitatea lor. 

Atât timp cât români i "de pe ambele laturi 
ale Carpaţilor au trăit Împreună fără nici o 
graniţă despărţitoare': trecerile peste Carpaţi 
erau fireşti pentru păstori, meşteşugari etc. 
Aceste treceri au continuat şi după apariţia 
graniţelor, adăugându-l i-se însă a lte cauze, de 
ordin politic, social, economic, rel ig ios. Sub 
stăpânire habsburgică şi nu numai, români i  
d in Transilvania şi-au pierdut toate drepturile, 
cu toate că erau în majoritate. Printre formele 
de luptă la care au recurs, de o mare 
amploare au fost emigrările peste Carpaţi, în 
Moldova şi Ţara Românească. 

Ţara Românească şi Transi lvania erau 
legate prin nenumărate drumuri comerciale, 
poteci şi cărări ascunse. Principalele drumuri 
comercia le  pentru zona de sud-est a 
Transi lvaniei, reieşite d intr-un document de la 
Vlad Ţepes de la 1476, erau drumul Bran
Rucăr, drumul Prahovei, drumul Teleajenului 
şi drumul Buzăulu i .  Poteci de trecere spre şi 
dinspre Transi lvania, la 1776 erau "nu mai 
puţin de 46 prin care se trecea cu carul, cu 
calul şi cu picioru/'1 . Folosind în prezenta 
comunicare arhiva fostei Ocârmuiri Saac, 
aceasta înseamnă referiri la drumul 
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Teleajenului şi la potecile d in această zonă. 
Împreună cu drumul Prahovei, acestea au 
constituit în istoria noastră principalele 
drumuri d inspre şi spre Transilvania de sud
est şi au  avut, potrivit istoriculu i  C. C. 
Giurescu "mare Însemnătate Încă de pe 
vremea dacilor şi romanilor'� 

Judeţul Saac sau Săcuieni, desfiinţat la 1 
ianuarie 1845, avea la sfârşitul veacului a l  
XVIII-lea şi începutul celu i  de al  XIX-lea 
10.892 locuitori. Dintre aceştia 5. 992 erau 
( . . .  ), 61 erau postelnici, 97 neamuri, un com
panist, 17 ruptaşi, 1 .897 scutelnici, 935 
prosluşnici, 176 slujitori, 388 preoţi, 162 dia
coni, 834 "ungureni': 339 mazil i şi 75 surufii2. 
Reşed inţa, mai întâ i a izprăvnicatulu i  judeţu
lui Saac şi apoi a Ocârmuiri i  acestui judeţ, a 
fost succesiv, în loca lităţi le Bucov şi Vălenii de 
Munte. Majoritatea localităţilor ce au făcut 
parte din acest judeţ sunt atestate documen
tar din secolul al XVI-lea şi câteva chiar d in 
secolul a l  XV-lea, cum ar f i  Bucovul, Vălenii de 
Munte, Starchiajul etc. La începutul secolului ·  
a l  XIX-lea judeţul Saac se compunea din 346 
aşezări, sate şi târguri . Prin aşezarea sa 
geografică şi prin drumurile ce le-au brăzdat 
a oferit condiţii prielnice de legătură între 
Transilvania şi Ţara Românească şi în care, 
de-a lungul timpului s-au aşezat mulţi români 
transilvăneni. 

Principalele drumuri a le oierilor transilvă
neni ce treceau prin judeţul Saac erau : 

- Tabla Buţii - Drajna - Poseşti - Chipereşti 
- Cislău spre câmpie; în d irecţia Vălenii de 
Munte coborau numai cei care aveau stâni  pe 
munţii Mănăila, Fata lu i  Craiu, Clăbucet, 
Grohotiş, Radila . 

- Drumul Teieajenului - Schiuleşti sau 
Vălenii de Munte prin Mehedinţa - Vadu 
Săpet, M izil, Amara. 

- Valea Doftanei - Teşila3. 
În apri l ie 1832, turmele din Transi lvania ce 

au trecut în Ţara Românească prin vama 
Vălenii de Munte din judeţul Saac au fost: 
stâna lui Neagoe Butu ot Săcele, stâna lui 
Bocârnea Gh. Butu ot Săcele, stâna din 
Fundul Muntelui ş i  stâna din Piciorul Babi i .  La 
1 6  iulie 1832 toată obştea oierilor săceleni 
care-şi trecea turmele prin schela Vălenilor 
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jăluia autorităţi lor judeţului Saac că vameşii le 
creează necazuri şi pagube "că viind mai la 
schelă cu vitele noastre ne ţine câte două zile 
până le numără şi după ce le numără ne ţine 
iarăşi 3 şi 4 zile până să ne desfacă şi şed 
vitele nemâncate şi mor de foame şi fiind şi 
locu strâmt ne ia şi cei cu moşia câte 3 şi 4 
miei şi după ce plătim dreapta vamă apoi ne 
apucă şi ne ia câte 2 şi 3 sfanţihi zicând că 
este trecătoarea oilor, apoi ne apucă de 
plătim vama şi pentru hainele ciobăneşti ce le 
ducem la ciobani nefiind trecut În trataturi'l!. 
Răspunsul Ocârmuiri i  Saac în legătură cu 
această plângere datând din 28 i u l ie 1832 
preciza că oierii transilvăneni erau scutiţi de 
vamă pentru hainele ciobani lor, "săcelenii zic 
că toamna după ce să pogoară oile din munte 
spre iernatic aici În ţară viu şi stăpânii lor mai 
pe urmă şi le aduc hainele cele trebuincioase 
pă vremea iernii, adică dă fiecare cioban câte 
o sarică, un cojoc, două perechi cioarici, o 
glugă, o căciulă, opinci şi altele şi nu trebuie 
să fie supăraţi de vamă''='. 

Dar mulţi români  transi lvăneni s-au stabi l it 
în judeţul Saac. Dintre aceştia, majoritatea 
s-au statornicit începând cu secolu l  al XVII
lea, iar fenomenul a continuat, fi ind i lustrat şi 
de documentele cuprinse în arh iva fostulu i  
judeţ Saac de până la 1845.  Astfel, una din 
cele 13  fami l i i  de iobagi transilvăneni ce a 
emigrat în 1640 s-a stabi l it la Vălenii de 
Munte, în judeţul SaacG. Dascălu l  Ion din 
Bistriţa a ţ inut între 1693-1700 şcoală în satul 
Chiajdu cel Bătrân. La satul Ariceşti-Zeletin a 
rămas la 1714 preotul ortodox Savu Covrig, 
originar din Va lea Secaşului - Blaj; şi astăzi 
există un cătun cu denumirea de Covrigari7. 

În 1772, la 31 martie, s-au aşezat la târgui 
Vălen i i  de Munte mai mulţi români  transilvă
nen i :  Radu al Tomi i ,  Gh. Baciu, Oancea a l  
Nenului, Ion g inerele Manului , Ion Grecu, 
Manu Gălac, Ion Ungur, Gh. Păcurar. Toţi s-au 
angajat prin zapis faţă de proprietar să dea 
d ijmă d in  produse şi să presteze daca 
legiu ităB. 

În "catastihul" fami l i i lor de străini din 12  
judeţe de dincolo de  Olt, d i n  1818  sunt 
cuprinse 233 fami l i i  de "ungureni" trăitori în 
plăşile Tohani şi Câmpu Saac, 269 în plăşile 
Podgoria şi plaiul Teleajenului din judeţul 
Saac, 48 famil i i  în plaiul Despre Buzău, total 
5 50 fami l i i .  Numiirul acestora în 1820 era de 
736 famil i i9 .  

Marea majoritate a "ungurenilor" veniţi 
pentru a se stabil i în judetul Saac s-au aşezat 
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în local ităţi i le :  Măneciu Ungureni, Hamariciu 
Ungureni, Ungureni ,  Fântânele, Poseşti 
Ungureni, Brătăşanca Ungureni, Vadu Săpat 
Ungureni, Valea Vii Ungureni, Ungurenii d in 
Poiana Mierli i, Valea Anei Ungureni ş i  multe 
a ltele. 

La 13 iu l ie 1832, Visteria Ţării Româneşti 
poruncea Ocârmuiri i Saac "să nu li se facă nici 
un fel de supărare de banii capitaţiei" celor " 7 
familii locuitori ai satului Sâmbăta şi 
Voivodeni din Transilvania care au trecut 
peste graniţă În Principat şi au arătat dorinţă 
a sălăşlui În acel judeţu Saac'1o . 

În 20 septembrie 1832, autorităţile judeţu
lui Saac consemnau că 13 fami l i i  de ungureni 
de la Întorsura Buzăului s-au stabi l it în acest 
judeţ: Ion Dima ot Întorsura venit din postul 
Sf. Marii cu fi i Toader şi Stanca; Mihai sin 
Toader venit din postul Sânpietru lu i  cu Maria 
nevasta lui şi copii Maria, Paraschiva, Ana, 
Reveica şi Ilie şi cu două vaci şi patru oi; 
Gheorghe Burlacu sin Badea cu Maria nevas
ta lu i  şi fii N icolae şi Floarea şi cu o vacă; I l ie 
sin M itrofan cu Maria nevasta lui , cu fiul 
George şi cu o vacă; Gheorghe al  Stoichi cu 
Safta nevasta lui şi cu fii Ion şi George; 
N icolae sin Ion cu Maria nevasta lui , cu ficele 
Maria şi Chira şi două vaci şi doi boi ;  Nicolae 
sin N icolae cu Nica nevasta lu i  şi cu fii Ion şi 
Maria; N ica Tochi sin Şandru ot Torsura cu 
Ghia nevasta lui şi cu două vaci şi doi boi ;  
Moise s in  Şandru cu Maria nevasta lu i ,  cu fii 
N ica, Gheorghe, Negrea, Maria, Ana, Stanca, 
Domnica şi cu 6 vaci şi 10 oi; Gheorghe sin 
Gheorghe Olţii cu N iţa nevasta lui şi cu ficele 
Maria, Marica, Ana, Salomea şi cu un ca l; Ion 
sin Ion Aldea venit singur; Mihai  sin Mihai  
Drăghici cu Paraschiva nevasta lu i  şi fi i 
N icolae şi M iha i  şi cu două vaci şi doi mânj i ;  
Stan Cucu cu Catrina nevasta lu i  ş i  copiii Ana, 
Domnica, Tinca, Nicolae, Dinu, Dumitru şi cu 
3 caprel l .  

Spre sfârşitul anului  1832, la 12 decem
brie, Subcârmuirea plaiu lu i  Teleajen raporta 
că "Într-aceste zile, din ţinutul Austrii, prin 
graniţa Văleni au trecut dincoace 25 familii 
"ungurene": Dumitru Holteiu cu nevasta şi un 
copil; Ion Roşea cu nevasta şi doi copii; Radu 
Caţa cu nevasta şi doi copii; Gheorghe Barbu 
Holteiu singur; Nicolae Terzea cu doi copii; 
Moise Mocanu cu nevasta şi 7 copii; 
Gheorghe Oudileanu cu nevasta şi 5 copii; 
Macovei Juncu cu nevasta şi 3 copii; Ion 
Moldoveanu cu nevasta şi un copil; Simion 
Borcanu cu nevasta şi 8 copii; A/dea Niţu cu 
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nevasta şi un copil; Gheorghe Olteanu cu 
nevasta şi 4 copii: Toma veri Toma cu nevas
ta şi 2 copii, Nicolae Ardeleanu cu nevasta şi 
2 copii; Mihai sin Tudor Mihai cu nevasta şi 5 
copii; Gheorghe Burlacu cu nevasta şi 2 copii; 
Bucur sin Tudor cu nevasta şi un copil; 
Dumitru Bulearcă cu nevasta şi 7 copii; 
Nicolae Nistor cu nevasta 'şi 3 copii; Moise 
Bulearcă cu nevasta şi 7 copii; Irimia 
Munteanu cu nevasta şi 3 copii; Gheorghe 
Budileanu cu nevasta şi 3 copii; Gheorghe 
Cizmaru cu nevasta şi 3 copii; Nicolae 
Munteanu cu nevasta şi 3 copii; Nicolae 
Mandărea cu nevasta şi un copil. Toţi aceştia 
s-au stabilit În satele Ceraşu, Chiajd şi Vadu 
Săpat din judeţul Saac''l2 . 

În martie 1834 mai multe famil i i  venite din 
"Austria" şi stabi l ite în satul Ceraşu - Saac de 
un an şi jumătate se plâng Ocâmuiri i  judeţu
lui că au fost supuşi la dacă, contrar legilor. 
Cu acest prilej jăluitorii arată că au venit 
deoarece "am petrecut Într-o mare lipsă atât 
noi şi dobitoacele noastre ce le aveam, cu 
scumpetea bucatelor şi a fânului şi atunci am 
trecut aici În ţară că o să petrecem mai bine 
şi În sporirea vitelor'� Jalba e semnată de 
Crăciun Toader, Ion Toader, Neculai Terzea, 
Ion Bălaşa, Gheorghe Popa, N icolae 
Marcoşanu, Ion Voicu, Ion Ene, Toader 
Moraru şi Nicolae Schiaun. 

Subocârmuirea Cricov raporta Ocârmuiri i ,  
la 25 iu l ie 1834, că "Nica Ungureanu şi Stan 
Andreiaşi veniţi fiind din Transilvania hălă
duind la satul Fântânele - Saac" cer permisi
unea de a-şi construi fiecare casă14. 

Catastiful Ocârmuirii Saac pe anul 1835 
consemna că în cursul acelui an, prin vama sa 
Văleni au intrat ci rca 200 de persoane "supuşi 
cezaro-crăieşti'� În totalitate aceştia erau 
români  de profesie mocani, cizmari, parcari, 
muncitori, a rbalag i i ,  ciobani, plugari, slugi, 
măţari, lemnari ,  herghelegi i ,  cârciumari ,  
zugravi, paznici de vite, pescari . Interesante 
sunt localităţile de unde veneau şi motivele 
pentru care au trecut munţi i; veneau de la 
Satu Lung, Târlungeni ,  Codlea, Ziz in, 
Turcheş, Beşfa lău,  Râjnov, Prejmer, 
Purc}lrPni, Vnma nuzăului, Cristian, Covasna, 
Braşov, Tohanu Nou, Cernat şi a ltele, iar 
motivele erau :  la oi, după râmători, după 
lucru, cu site de vânzare, la cai, după piPi de 
capr5, la rude (cei mai mulţi), pentru lucru , la 
biser ici ; la copi i ;  pentru vin, pentru piei �� 
pentru hrană (destu l de mu lţ1) 1 5 . 

La 2H nov. I IB!:l, s-au stabi lit la satul 
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Chiajdul - Saac două famil i i  venite din 
"Austria": Gheorghe Roşea Ungureanu cu Ana 
nevasta lui şi o copilă şi femeia Bucura cu o 
copilă16. 

Despre stabil irea multor transilvăneni în 
judeţul Saac se atestă şi în jalba lu i  N icolae 
sin Gavrilă, fost supus cezaro-crăiesc, care în 
1839 se plângea autorităţilor: "eu din neamul 
meu fiind din Ţara Ungurească, de câţiva am 
trecut În Saac, În pământul acestei ţări şi 
m-am neguţătorit asemenea până la punerea 
În lucrare a regulamentului, iar atunci pe 
când să făcea prin sate catagrafia de birnici 
Întâmplându-mă să fiu conăcit În satul 
Rahova sud Saac, la un unchi al meu, cu 
căruţa cu cai m-am Înscris şi pe mine la acel 
sat; am luat nevastă din Valea Negovanilor 
tot din acel judeţ, cu zestre un petec de vie şi 
casă de locuit şi În al şaptelea an văd că mă 
cere proprietarul moşiei Rahova pentru zile de 
clacă': deşi el locuia în satul Va lea 
Negovanilor17. 

Stabi l irea şi convieţuirea românilor transil
văneni cu locuitorii din judeţu l Saac au avut 
urmări deosebit de importante pentru viaţa 
culturală, socială, economică. Aceşti "ungureni" 

harnici şi pricepuţi şi-au întemeiat gospodării 
trainice, au contribuit la creşterea şi diversi
ficarea producţiei agricole, la spori rea 
suprafeţelor agricole prin defrişări, intensifi
carea culturii pomilor fructiferi şi creşterea 
animalelor; uni i  dintre ei au devenit cu timpul 
proprietari de moşi i .  Comerţul era îndeletni
cirea multora dintre ei, iar contribuţia lor în 
acest domeniu a însemnat intensificarea vieţii 
comerciale. 

Se remarcă contribuţia românilor transi lvă
neni stabil iţi în judeţul Saac la dezvoltarea 
localităţilor unde s-au statornicit precum şi la 
întemeierea altora noi . Mai mult de 25 sate 
din judeţul Saac s-au format în întregime, sau 
parţial de "ungureni". Multe din acestea le-am 
amintit în lucrare. Aş mai adăuga la acestea 
satul Va lea Anii Ungureni, care avea la 
începutul secolului al XIX-lea 18 famil i i  de 
români transilvănenilS. Uneori, prin numărul 
lor mare au dat denumirea localităţii unde 
s-au stabi l it după cea a satului de unde au 
plecat, cum ar fi satul Tohani sau Tohăneasca 
din judeţul Sauc, iar alte sate şi-au luat 
denumirea dupi.1 ocupaţia lor, cum ar fi 
cătunul Valea Stupinari lor, locuită de unguri 
apicultori . sate întemeiate d� p�ştori trtm,il= 
vl:lnen i în judeţu l Saac sunt Poien iţele de Sus 
şi de Jos, Gltieşu l , Ungurenii Brădetu lui, 
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Trestieni, Teşila, Ungurenii de la Valea Teghi i  
etc. În satele Târleştii Ungureni, Ariceşti 
Zeletin, Poseşti i  Ungureni, Ungureni, Calvini, 
Cătina etc. s-au aşezat "ungureni" cultivatori 
de pruni şi crescători de vite albe şi meşteşu
gari în lemn. În onomastică s-au împămân
tenit multe nume transilvănene: Ungureanu, 
Mocanu, Văsii, Avram, Tohăneanu, Rocea, 
Boscornea, Voici laş, Duman, Covrig, Baciu, 
Ba l i nt, Dragomir, Nan, Grozav, Băcicu, 
Băcioiu, Oseacă, Ciobanu, Trocaru, Bucur, 
Catană şi multe, multe altele. Din multe 

famil i i  de români transilvăneni stabi l iţi în 
judeţul Saac, iubitori de carte, de cultură au 
ieşit dascăl i  de şcoală şi de biserică; dintre 
acestea se remarcă famil i i le Obrocea din 
Târleşti, Salaoru şi Coman din Nucşoara, 
Roşea din Poseşti d in care s-au ridicat zeci de 
învăţători, precum şi ieromonahi şi stareţe. 

Exemplele sunt nenumărate, chiar numai 
d in arhiva Ocârmuiri i  Saac. Scoaterea lor la 
lumină este mai mult decât necesară şi invită 
la studiu. 

Elisabeta Negulescuj 
Note 
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Abstract 
The Romanians of South-eastern Transylvania in the documents of 

the Saac Administration 

Even though nature placed the Carpathian Mountains in the centre of aur territories, they have never been a barri
er which separated Romanians. They became an artificial border only for a few centuries, undesired by Romanians, since 
the riches of aur lands attracted many of the powers that surrounded us. But the Romanians remained Romanians, and 
fought permanently for their unity. For as long as "Romanians from both sides of the Carpathians lived together without 
any separating border'� passing over the Carpathians was natural for the shepherds, craftsmen and other travellers. 
These passing continued even after the borders were set up, but they had other new significance now: politica!, social, 
economica! and religious. Under the Habsburg domination, but also under other dominations, the Romanians lost ali their 
rights, even if they were the majority population. One of the most important means used to fight the suppression was 
the immigration of the inhabitants over the Carpathians, in the direction of Moldova and Ţara Românească. 

Saac or Săcuieni County, abolished on the lst of January 1845, was composed of 346 settlements, vil lages and mar
ket towns. Having a grcat geographical pu!>ilion and important roads crossing it, connccting Tran�ylvania and Ţara 
Româneas�d, rnilny Transylvanidn Romanian� "ettlcd here, beginning with the 1 8th ccntury, and this rher.umena con
tinued, being outllned in the documenl� of thc time, which arc now part of the tormer Saac County Arcl1ive. 

The Transylvanian Romanians settled here a nd l ived togetner with th� inhabitants of Saac County, and this fact hag 
very importa nl con�cquences in thc cultural, social and economic life of the arca. These hardworking and skilful 
"Hungarians" cstabllshed here durable l luusehnlds, cunlributcd to the increasc ilnd develormo>nt of the dgrilultural pro
duction, lo thc increase of thc agricultura! su rfaces by clearing forests, to the intensification of fruit tree cultures and 

"nirn�l l?rccd in�l- Some of them became in time landlords. Trade was the main occupation of most of them, and their 

contributlnn in thi!> drea learl to the intcnsific3tion of commerdal l if� . 'fhF> r.oritribUtiOM tlf Tfi:m�ylvanlan ROIT1ilflidl15 83tilb
lished in Sailc: Counly in the development of the localities where lhey settled is outstandrng, as well as their role in estab
lishing new Ioralitics. More lhan 25 villages in Sailr County were entlrely or partlally formed by the "Hungarians'� Many 
of these villages are mentioned in this writing. 

30 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag .  31-40 

Opoziţia autorităţi lor guvernamentale şi locale ungureşti 
d in Tra nsilvania, faţă de o adunare naţională a românilor, 

in ani i  1790 - 1791  * 
O filă neagră din istoria Guberniului şi a nobil imii transilvănene 

Even imentele ce s-au succedat în anul  
1790, după moartea lu i  Iosif al II-lea, au 
marcat momentul abol ir i i  de către nobi l ime a 
"/imitaţii/ar" impuse raporturilor d intre feu
dal i  şi iobagi în cei 10 ani  de iosefinism, 
reven irea aşadar, la ceea ce a fost îna inte cu 
un decen iu ,  pr in apl icarea princip iu lu i  
"Restitutio in integrum" pretenţie absurdă, 
anistorică a nobil imi i  transilvănene, care-i 
reflectă mental itatea. 

În acest context, după mai mulţi an i  de 
stagnare, Dieta transilvăneană, adevărată 
dictatură legislativă împotriva român ilor 
majoritari dar nerecunoscuţi constituţional ca 
naţiune, cum s-au dovedit a fi, îşi reia 
lucrările în condiţii externe nefavorabile ţări i , 
condiţi i dictate de impetuoasa desfăşurare a 
Revoluţiei Franceze, iar d ia logul nobi l imi i  
ungureşti cu împăratul, avea să uzeze de 
toată abi litatea pentru a readuce ţara la  
starea zisă "constituţională'� anterioară anu
lu i  1 784, potrivit intereselor nobi l imi i .  Dieta 
aceasta cât şi cele anterioare ei, datorită 
componenţei sale etno-sociale îndeosebi ,  nu 
avea însă resursele necesare pentru a face, 
cum era firesc, o cotitură rad icală în conţinu
tul activităţii ei impusă de noile schimbări 
intervenite după Revoluţia franceză . În sta
giunea reluată în 1790, activitatea ei urma să 
se desfăşoare, în l imitele impuse de nobi
l imea care o domina nu numai numericeşte ci 
şi în sens politic. Burghezia, indiferent cărei 
naţiuni i-ar fi aparţinut, era insuficient dez
voltată şi reprezentată în dietă pentru a putea 
impune acesteia discutarea noilor aspiraţii 
politice ce se vehiculau în epocă, de aceea, 
această misiune a revenit nobi l imi i  ungureşti 
care le-a redus la l imitele proprii lor interese. 
Astfel chiar şi în noile condiţii, conceptul de 
"popor suveran" se confunda cu poporul 
werbăczian, adică tot nobilimea. 

Conceptu l de egal itate, vehiculat ca 
deziderat politic, viza în concepţia ei doar 
egalitatea nobi l imi i  mici cu nobi l imea de rang 
şi mai presus de orice se sul)l inia că nobi l imea 
ungurească constituie naţiunea politică în 
Marele Principat potrivit principiului "nobilitas 
Hungarica est" altfel spus poporul suveran 
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este ea, şi, prin urmare, funcţii le de stat i se 
cuvin şi i se vor încredinţa numai ei .  

Naţiunea română nu putea deci aştepta 
prea multe de la o d ietă a cărei componenţă 
socială era dominată de nobil ime în proporţie 
de 85% şi, eo ipso, a cărei componenţă 
naţională românilor, de asemenea, le era cu 
totul nefavorabilă: 90% unguri şi secu i, 10% 
saşi; iar din 417 deputaţi care o constituiau, 
numai unul singur era român şi acesta fusese 
chemat în Dietă nu ca român ci ca deputat 
regal ist prin recomandare aulică : episcopul 
IOAN BOBB. Pe parcursul celor mai bine de 
opt luni de dezbateri, dieta nobiliară transi l
văneană a înscris pe agendă numai preo
cupări pentru sistarea dependenţei Marelui 
Principat al Transilvan iei de puterea centrală 
vieneză, optând pentru raporturi consti
tuţionale de tip autonom, nobil iar, comi
tatens, pentru limba şi cultura naţională 
maghiară, pe care o vedeau dominantă şi 
exclusivistă şi cu deosebire pentru unirea 
Transilvaniei cu Ungaria, imperativ vehiculat 
făţiş deocamdată, însă numai de cei din 
Ungaria. 

* 

Anul 1790, marcat pe plan naţional româ
nesc de efectele nefaste ale prăbuşiri i iosefi
n ismului central ist ca politică de stat, odată 
cu trecerea dintre cei vii, la 20 februarie 
1790, a împăratului  Iosif al Il-lea, a însemnat 
un an de luptă pentru menţinerea infimelor 
drepturi câştigate anterior şi continuarea în 
noile condiţii, ce doar mijeau încă incert la 
orizont, a luptei pentru egala îndreptăţire a 
românilor, prin aşezarea naţiuni i  lor în Şirul 
celorlalte trei naţiun i  recepte ( recunoscute şi 
astfel avantajate de legile ţări i ) .  Acum se 
întrevede şi se elaborează şi ipoteza de mare 
încărcătură tactică pentru naţiune, declararea 
confesiuni i  ortodoxe (majoritară în Marele 
Principat) drept confesiune "receptă'� egală 
cu celelalte patru confesiuni recunoscute. 

Mişcarea genera lă a "restituţii/ar" care 
cuprinsese atunci întreaga monarhie, crea 
pentru moment, cadrul favora bi l  luptei 
naţionale a poporulu i  român, prin mij loace 
neuzitate până acum, mai eficiente şi de mai 
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mare importanţă pentru naţiune. Însuşindu-şi 
ideea impunerii, în conjunctura creată atunci, 
a confesiuni i  ortodoxe ca religie "receptă", 
intelectual itatea românească a acestui sfârşit 
de veac, modestă încă, dar progresistă prin 
toate revendicările ei, a vizat de fapt, intro
ducerea în planul luptelor naţionale a unei 
forţe nationale şi sociale de care ar fi trebuit 
să se ţină seama în Transilvan ia, "ab incipio" 

atât datorită "numerozităţii" ei cât şi, mai 
ales, a ardorii cu care întregul popor român 
privea la real izarea acestui deziderat. 

* 

Încă din primăvara anulu i  1790, o anumită 
activitate politică desfăşurată pe această l inie 
n-a trecut neobservată autorităţilor comitate
lor şi scaunelor ca autonomii conservatoare 
locale a clasei nobi l iare. Astfel, congregaţia 
comitatulu i  Alba de Jos, întrunită la Aiud, 
reşedinţa comitatului ,  informează la 25 mar
tie 1790, pe episcopu l Gherasim Adamovici 
din Sibiu, că preoţii ortodocşi supuşi ierarhiei 
sale bisericeşti fac pregătiri pentru o acţiune 
politică, iar peste câteva zile este consultat în 
acelaşi context şi gubern iu l .  Spectrul răscoa
lei lu i  Horea se mai făcea încă simţit în 
Transi lvania, de vreme ce preotul Ioan Crişan 
din Tirimioara (jud. Mureş), care încasa 
modicele taxe sidoxiale (episcopiceşti), prin
tre credincioşii săi de pe valea Nirajului, într
o zonă de contact cu secuimea, fi ind bănuit 
că adună bani pentru o nouă răscoală, a fost 
aruncat în temniţa scaunu lu i  d in  Târgu 
Mureş. Pentru aceleaşi pricini au fost între
prinse ample şi îndelungate aud ieri a peste 
300 de persoane pe valea Târnavei M ici încă 
din timpul răscoalei lu i  Horea, până spre 
local ităţile d in  apropierea Sovatei, de unde au 
fost urmăriţi, reţinuţi şi anchetaţi mai mulţi 
preoţi şi enoriaşi români suspectati de a fi 
părtaşi răzmeriţe i .  

O activitate similară desfăşura şi preoţimea 
unită. La sfârşitul luni i  mai, episcopul Ioan 
Bobb era la rândul lu i  i nformat de către 
Guberniu l  Crăiese al Marelu i  Principat transil
vănean că Ioan Para, vicarul un i t  al 
Năsăudului, îndeamnă pe preoţi şi mireni să 
ceară de la dieta viitoare a ţării, prin memo
rii, primirea român i lor în rândul celor trei naţi
uni privilegiate. lnterzicându-se continuarea 
unei asemenea activităţi, Ioan Para propunea 
lui ludn Bobb, superiorul său, s5 îmbrăţişeze 
el însuşi, rolu l  de conducător al luptei 
românilor uniţi pentru emanciparea naţională. 
Şi episcopul unit al Orăzii, Ignatie Darabant 
îndeamnă pe Bobb să îmbrăţişeLe "cauza 
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neamului': dar fi ind refuzat, acesta cere 
mână l iberă pentru clerul de rând sau mij lociu 
să desfăşoare activitate în acest sens. "Clerul 
nădăjduia că dacă Sfinţiia ta nu vrea să lupte 
pentru dânsul, cel puţin nu-i va Împiedica pe 
aceia dintre preoţi care voiesc să lucreze . . .  " 
Refuzul, de a ltfel de aşteptat, a fost iminent. 
Conformismul aulic al lui Ioan Bobb nu se 
preta unui  asemenea mesaj, de aceea pleia
da viitorilor semnatari ai Supplexu lui  caută, în 
condiţii le de atunci, alte căi pentru emanci
parea poporulu i  român, urnind din loc - pen
tru a câta oară - aşa cum făcuse episcopu l 
Inochenţie M icu, d in Blaj, problema drep
turilor naţiun i i  române. 

Între primele încercări, se cunoaşte petiţia 
din 14 iu l ie 1790 a lui Ioan Para, Ioan 
Halmagyi, vicarul Făgăraşului, şi a lu i  Chiri l  
Ţopa, protopopul unit a l  Sibiului, prin care-i 
cere lui Bobb "să subştearnă Împăratului, prin 
intermediul Guberniului, rugămintea de a 
admite În componenţa dietei Transilvaniei şi 
alţi deputaţi care să poată apăra interesele 
naţiunii <române> '� O petiţie asemănătoare 
este adresată, la scurt timp, de Ioan Para, 
di rect Guberniu lu i .  

Alarmat, Guberniu l  cheamă pe episcopul 
Bobb la Sibiu spre a-1 informa de planurile 
urzite de Para, cerându-i cu insistenţă să-I 
tempereze pe recalcitrant, l imitându-i astfel 
activitatea la atribuţii le lu i  strict ecleziastice. 
Şi episcopul ortodox, Gherasim Adamovici, a 
fost sfătuit de Guberniu  să procedeze la fel cu 
credincioşi i săi, temperându-le astfel dorin
ţele tot mai des exprimate, pentru includerea 
şi a reprezentanţilor naţiuni i  române în Dieta 
Transi lvaniei, care urma să-şi reînceapă acti
vitatea în acelaşi an, sau pentru convocarea 
unei adunări naţionale propri i .  Circulara tri
misă de episcopul ortodox Adamovici proto
popiatelor d in eparhia sa, menită să tem
pereze mişcarea naţională românească şi să 
îndrume poporeni i  şi preoţimea la adoptarea 
formelor legale de luptă, îndepărtându-i de la 
gândul unui  congres naţional care câştiga tot 
mai mulţi sprij in itori, dată fiind atmosfera 
încărcată din Marele Principat, n-a avut efec
tul scontat. Autorităţi le de guvernământ, alar
mate de ştirile ce circulau în Transilvania în 
privinţa izbucnirii unei noi râscoale româneşti 
urzite de preoţi şi de "inteligenţii" naţiuni i  
române, iau măsuri energice de siguranţ5 . 

:+: 

Frământările din această epocă a "restituţi
i/ar" ag itau, în egală măsură şi iobăgimea, 
care-şi vedea pericl itate infime le l ibertăţi 
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sociale câştigate sub Iosif a l  Il-lea . Situaţia 
d in  Munţii Apuseni era alarmantă . Conclu
dentă ni se pare afirmaţia iobagului Banciu 
Costea din 1790, care spunea administratoru
lu i  minelor d in  Băiţa, Iosif Mol itor: "auzim că 
iobăgimea va fi restabilită după cum a fost 
mai Înainte . . .  dacă se Întâmplă ceva, nu ne 
vom lăsa. Ne vom ridica mai pustiitor, ca pe 
vremea lui Horea ': 

Se înţelege deci de ce, în atare împrejurări , 
spiritul circularei lu i  Gherasim Adamovici, 
avea să suscite teama nobil imi i  de u rzirea 
unei noi "lumi a lui Horea" ( Hora - vilag) . 
Inofensiva circulară a lui Gherasim Adamovici 
avea să stârnească o întreagă campanie 
organizată a autorităţilor comintatense 
ungureşti pentru curmarea oricăror posibi l i
tăţi sau intenţii a naţiuni i române de a se 
întruni într-un congres naţional. În copie, o 
traducere a c ircularei d in l imba română 
( translata e Va/achico), a însoţit rapoartele 
comitatelor nobil iare ungureşti angrenate în 
lupta de combaterea tendinţelor el iberatoare 
ale naţiun i i  române. Reţinem din exemplarul 
ce însoţea apelul la mobi l izare împotriva acţi
un i i  româneşti, difuzat de comitatul Cluj : 
"Aud din mai multe părţi că unii preoţi s-au 
pregătit spre a aşterne Dietei viitoare unele 
puncte . . .  din care cauză cer tuturor preoţilor 
şi protopopi/ar diecezei mele, să nu Îndrăs
nească nimeni, sub grea răspundere, a sub
scrie şi Înainta un punct sau plângere . . . care 
ar fi Împotriva privilegiilor nobilimii acestui 
mare Principat. Ci dacă cineva din dv. ar avea 
oarecari plângeri juste sau greutăţi, să mi le 
subştearnă mie şi eu pentru localităţile mele, 
la timpul potrivit, mă voi strădui să cer cele 
drepte şi permise În faţa magnaţilor': 

O adunare sau un congres naţional a l  
poporului  român nu putea fi, cum n ici n-a 
fost, în acea epocă, cel puţin pentru intelec
tual itatea românească avansată, o abstracţi
une. Necesitatea unei asemenea manifestări 
reprezentative s-a făcut simţită cu mu!� 
înainte. 

Cercetări mai noi, privind afirmarea preg
nantă a conştiinţei naţionale a poporulu i  
român în timpul răscoalei lui Horea, moment 
istoric încheiat relativ recent, subl i n iază 
prezenţa conceptului de "naţiune': frecvent 
nu numai la conducători, ci într-o anumită 
măsură şi în mase. Nu e întâmplător deci că, 
atât în timpul răscoalei, cât şi mai ales cu 
prilejul mişcării lor, este prezent sub diferite 
forme conceptul de "naţiune română"în faza 
de încheqare, gata sa cuprind::! fortele din 
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arena politică a ţări i .  Pentru prezenţa idei i  
convocării unui congres naţional în concepţia 
poporului român, la loc de frunte a fost însuşi 
faptul includerii în programul de revendicări al 
Supplexului ,  din anul următor, al favorului 
imperial pentru o adunare naţională, " .. . să se 
milostivească M. Sa a permite Românilor să 
ţină sub prezidenţia comandamentului 
suprem al armatei din Transilvania, o adunare 
naţională . . .  ': 

Favorul imperial pentru ţinerea congresului 
naţiuni i  i l i rice (sârbeşti) - şi ea ortodoxă - în 
acelaşi an, a avut, desigur un rol important în 
veh icularea în mase prin contagiune, a 
dezideratu lui  unui congres naţional acordat 
astfel şi naţiuni i  române. La aceasta, pentru 
Transilvania propriu-zisă, s-au mai adăugat şi 
speranţele într-un asemenea congres, nutrite 
de "inteligenţa" românească, datorită mişcării 
generale şi a curentutui de idei vehiculate de 
celelalte naţiuni conlocu itoare dar cu statut 
de naţiuni l ibere, un i latera l, numai pe seama 
lor, dar mai ales ştirile, nu fără temei, venite 
d inspre Ungaria (părţi le ungureşti sau 
Partium), privind îngăduirea unei asemenea 
adunări, la Timişoara, pe seama românilor 
ortodocşi din acele părţi. La Arad, reşedinţa 
Episcopiei ortodoxe, se vorbea intens, de o 
înlesnire acordată neuniţi lor, în sensul ţinerii 
unei adunări naţionale. Autorităţile guverna
mentale transilvănene deţineau şi o probă 
documentară valoroasă, potrivit căreia, exista 
temei să se impacienteze de actualul curs al 
mişcării naţionale româneşti, socotit deosebit 
de periculos. 

Autorităţile comitatului Zarand, prin per
soana vicecomitelui Hollaki Istvim din Baia de 
Criş, informează la 9 august 1790 celelalte 
comitate din Transilvania despre intercepta
rea circularei episcopului ortodox al Aradului, 
adresată protopopilor d in părţile aparţinând 
autorităţii sale bisericeşti (în care intra şi 
Hălmagiul), prin care-i informa despre starea 
lucrurilor în privinţa congresului încuviinţat de 
Curtea din Viena românilor ortodocşi din 
"Părţile ungureşti': Reţinem d in circulara lu i  
Pavel Avacumovici, noul episcop al Aradului, 
emisă la 16  iul ie 1790 : . . .  "Dieta regală 
ungurească având un scop lăudabil, a inspirat 
pe răposatul nostru <episcop> Moise 
Popovici, să ceară de la Majestatea Sa, Încă În 
timpul lucrărilor dietei (ungureşti) În numele 
poporului şi credincioşilor de religia noastrfJ, 
dreptul să ţină o adunare naţională la 
Timişoara şi ca atare, greutăţile care privesc 
această adunare să fie rezolvate conform 
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decretului M.S. regele trimis nouă: 1) că a 
permis cu graţie că această adunare, adică 
Adunarea naţională, să se ţină la Timişoara; 
2} ca din toate protopopiatele să se delege 
câte 25 de delegaţi . . .  '� Se mai comunică în 
circulară că feldmareşalu l  Baron Schindfeld a 
fost împuternicit de Curte cu supravegherea 
adunării şi a fixat patru termene de ţinere a 
ei, fixâdui-se data de 15,  respectiv 26 august, 
iar ca loc în interiorul cetăţi i Timişoara. De 
asemenea se mai menţionează că în adunare 
". . .  va fi necesar să se discute, de către 
Întregul popor de ritul nostru, despre un pro
gram care conţine cinci puncte . . .  '� De fapt, 
Supplex Libellus Valachorum redactat şi înain
tat în anul următor, 1791,  cuprinde în fond tot 
cinci puncte, care chiar dacă ajung să fie puse 
pe hârtie, în forma unui memoriu, în acest an, 
s-au cristalizat şi au fost vehiculate, cum se 
vede, ca un program vital a l  naţiuni i  române 
în ani i  anteriori, argumentul nostru fiind o 
dovadă în plus a caracterulu i  larg românesc, 
mult mai vechi în preocupările naţiuni i , a 
memoriulu i  Supplex Libellus Valachorum. 

În circulară se mai precizează de aseme
nea, deosebit de numărul de participanţi fixat 
fiecărui protopopiat ". . . Ca să se delege din 
localităţile mai mari şi mai bogate (din partea 
clerului 1, din partea locuitorilor 1, din Arad 1, 
din Oradea 1, in afară de aceasta, din partea 
comunităţii din Arad 1, la fel din Oradea 1}'� 

Vicecomitele Hollaki Istvan din Baia de 
Criş, reprezentantul oficios al nobi l imi i  de aici, 
în numele oficial ităţilor comitatulu i  Zarand, 
confiscând circulara episcopulu i  ortodox 
arădean adresată protopopiatului Hălmagiu
lui , se grăbeşte să informeze celelalte oficia
l ităţi comitatense despre pericolul românesc 
ce paşte nobi l imea şi stăr i le ardelene. 
Temerile nobi l imii sunt confirmate şi de con
statările făcute cu prilejul cercetărilor între
prinse în Zarand. Se dispune în adresa aces
tui comitat către Comitatul Cluj : " . . .  În timpul 
când ne-am ocupat cu cercetarea acestora, 
am aflat de la un protopop din acest comitat, 
care Însă aparţine de Episcopia ortodoxă din 
Sibiu, că şi această episcopie a dat un ordin 
asemănător clerului ca preoţii să sfătuiască 
poporul de rând ca plângerile lor privind 
greutăţile (ce-i apasă) să nu le Înainteze 
dietei următoare ci să le prezinte prin preotii 
lor episcopului': A douu purte a scrisorii este 
consacrată unor consideratii funeste la adresa 
actualelor mişcări nationale româneşti pe 
care le socoteşte in strânsă legătură cu răs
coala lui Horea, "care a pornit la fel fiindcă şi 
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atunci au Început prin plecarea la Alba Iulia 
pentru a-şi prezenta, nedreptăţile . . . " Autorul 
scrisorii se teme că : " . . .  această răutate, care 
s-a prea Întins, e de temut pe drept, că şi aici 
poporul neştiutor ar <putea> Înţelege 
asemenea ordine a episcopiei care i-ar desle
ga de obligaţiile lor faţă de domnii de pământ 
şi de funcţionari dând loc unor tulburări peri
culoase şi amare . . .  '� Informând oficial itatea 
comitatu lu i  Cluj ,  în paralel, vicecomitele 
Zarandului Hollaki a raportat aceeaşi opinie ş i  
Guberniulu i ,  trimiţând în ambele cazuri ş i  
copii după c irculara confiscată emisă şi 
răspândită de către episcop. 

La primirea acestor veşti a larmante, 
adunarea generală a comitatului Cluj convo
cată atunci, se adresează la 16 august 1 790 
comitatelor vecine considerând necesar şi 
"patriotic" să le transmită ştirile noi privind 
"pericolul" ce pândeşte Marele Principat. Se 
redactează, concomitent, un raport detailat 
către guberniu  şi separat (din exces de zel), 
un raport aparte personal guvernatorulu i .  
Semnatarii scrisorii oficioase, baronul Kemeny 
Sigismund şi primnotarul comitatens Kabos 
Istvim, mai informează comitatele cu care s
au pus de acord, că au găsit de cuvi inţă să se 
adreseze şi stări lor din Ungaria, lucru pe care
I vor face cu prilejul proximei adunări gene
rale a comitatului din spirit de sol idaritate, şi 
că au mai găsit necesar să ceară Tronului  "să 
nu i se permită adunarea naţională Naţiunii 
române prin Încălcarea legilor ţării şi jignirea 
naţiunii noastre din motive arătate şi În 
scrisoarea trimisă guberniului'� 

Corespondenţa oficioasă adresată de comi
tatul Cluj autorităţilor similare mai aprop.iate 
din Transi lvania a găsit ecou corespunzător în 
toate comitatele cărora le fusese expediată . 
Primită în zi lele premergătoare datei de 23 
august 1 790 de către oficial itatea comitatului 
Târnava, scrisoarea autorităţii clujene a fost 
citită şi dezbătută într-o adunare ordinară, iar 
Î:l urma hotărârii adoptate a fost şi aici redac
tat şi trimis un memoriu motivat Guberniului ,  
"despre ţinerea În curând a adunări/ar neo
bişnuite a naţiunii româneşti În Banat. . . '� 
Construit pe tezele cunoscute puse în circu
laţie oficial de autorităţile nobi l iare, memoriu l  
adresat de Comitatul Târnava guberniului 
abundă în "argumente" prin care Încearcă să 
influen�eze autoritatea supremă transilvănea
nă să combată cu energie adunarea naţională 
românească . După ce arată starea de pros
peritate care tindea să se instaureze În Marele 
Principat transilvănean, aseamănă "nenoro-
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ci riie recente ce s-au abătut asupra patriei" ca 
cele de pe "vremea lui Horea '� Intrând apoi în 
subiectul propriu zis, memoriu l  spune: " . . .  
citim cu tristeţe În şedinţa noastră ordinară 
de azi rapoartele către comitatele nobile din 
ţara noastră, că În Banat la Timişoara . . .  
românii, n u  se ştie cu a cui permisiune, ar ţine 
o adunare naţională separată şi că la această 
adunare ar fi fost chemaţi preoţii şi delegaţii 
comunelor de la marginea ţării noastre'� 

Abordând aspecte ale dreptulu i  constituţio
nal feudal al Transi lvaniei, memoriul atinge 
problema esenţială a deosebirilor în raportu
rile cetăţeneşti dintre membri i celor trei naţi
uni : unguri, secui şi saşi constituiţi, la 1437, în 
Unio Trium Nationum şi români. Accesul spre 
egala îndreptăţire a naţiuni i  române, cu cele
lalte naţiuni  zise "constituţionale" este socotit 
vătămător acestora şi periculos. Autorii argu
mentează că : "Avem legi clare care pre
cizează că Înafara celor trei naţiuni recunos
cute În mod legal, nu mai există În ţara noas
tră nici o altă naţiune. În consecinţă, Înafara 
celor trei naţiuni, nici o altă naţiune nu are 
drept să convoace vre-o adunare generală şi 
cu toate acestea, chiar atunci când Dieta 
legală a fost amânată, tocmai atunci nu ştim 
din ce cauză s-a permis, fără ştirea Ţării 
<dieta nobi l im i i>, o adunare neobişnuită unui 
popor străin " ( români lor adică, în sensul că 
sunt nerecunoscuţi ca naţiune şi strecuraţi, 
<cică> pe nesimţite, în Transi lvania - I.R.) . 
Cum vedem în textul de mai sus, români i, 
naţiunea băştinaşă a Transilvaniei, sunt con
sideraţi şi trataţi de nobil ime şi de autorităţile 
ei d rept "popor străin" potrivit draconicelor 
legi feudale, "Tripartitum '� "Approbatae 
Constitutiones Regni Transilvaniae" şi "Appro
batae et Comp/ilatae Constitutiones" şi într-o 
serie de hotărâri ale dietelor, noţiuni desuete 
şi de mult depăşite, dar reînviate artificial de 
nobil imea transilvană, incluse şi menţinute în 
dreptul administrativ local, pe motiv că-i pro
mova interesele, concepţie care a prevalat, 
deşi cu grave prejudicii, cum s-a văzut până 
în timpul Revoluţiei de la 1848 -1849. 

Un an mai târziu, în 1791, sute şi chiar mi i  
de col i  încredinţate tiparulu i  de duşmani i  
Supplexului ,  începând cu pătimaşul Eder, vor 
repune în circulaţie, obturând din nou pentru 
a câta oară, accesul românilor spre egala 
îndreptăţire cu celelalte naţiuni din Transil
vania.  Aceleaşi "argumente" sfidau prin litera 
lor otrăvită dreptatea evident� şi adevărul 
istoric. Memoriu l  continuă cu afirmaţiile de 
regret despre noul împărat urmându-i lu i  Iosif 
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al II-lea, care "la Înscăunare a promis naţiunii 
noastre toate cele bune'� Apoi arată măsurile 
luate în cuprinsul comitatulu i  Târnava pentru 
împiedicarea participări i  români lor la această 
adunare: ". . .  acest comitat a luat măsuri 
necesare ca să nu se permită preoţilor şi 
poporului român participarea la această 
adunare'� Referindu-se la scopul esenţial al 
memoriului , comitatul acesta consideră nece
sar ca guberniu l  să se adreseze Dietei 
ungare, care-şi desfăşura chiar atunci lucră
ri le la Pesta, "să lămurească Staturile (stările) 
nobiliare ale Ungariei să intervină şi ele pen
tru curmarea tendinţe/ar periculoase ale 
Curţii imperiale de a admite ţinerea unei 
asemenea adunări a românilor'� Apelând la 
înţelegerea Guberniu lu i  a cărui membrii toc
mai atunci se aflau la Viena, memoriu l  comi
tatulu i  Târnava spera că în scopul acesta 
macabru va interven i  şi camerarul (preşedin
tele Cămări i  Aul ice Transi lvane), contele 
Samuel Teleki, cerând totodată să li se comu
n ice şi eventualele efecte pe care le-a avut în 
ţară, "această adunare ţinută indiferent in ce 
mod, la Timişoara '� 

* 

În scaunul Mureş, restaurat tot atunci după 
o perioadă de şase ani cât timp fusese unit cu 
comitatul Târnava ( 1784-1790), adresa comi
tatului Cluj, însoţită de copii de pe circularele 
primite din Zarand, a fost de asemenea citită 
în şedinţa Scaunului general de judecată. În 
l ipsa judelui suprem regal, misiunea comuni
cări i  ei membrilor Scaunului general a revenit 
vicejudelui regal Sarosi Samu, care însă după 
cum se exprimă în scrisoarea prin care s-a 
adresat adunării, era tu lburat /de/ " . . .  ştirile 
conţinute În adresa oficialităţii clujene /şi 
acestea/. . .  m-au scos din fire În aşa măsură 
Încât nu le-am putut comunica nici dv. Lucru 
de care mi-am adus aminte abia după ce m
am Înapoiat acasă, de aceea am considerat 
ca o grijă primordială să vi le comunic În scris 
printr-un trimis special . . . ". Adresându-se 
Scaunului general, ce-şi desfăşura lucrările în 
localitatea rurală lătura ln ică Sânvăsâi d in 
Scaunu l  Mureş, prin delegat specia l ,  
vicejudele suprem regal Sarosi Samu, reco
mandă adunării generale să scrie despre 
aceste lucruri şi a ltor comitate. Mai reco
mandă să se îngrijească grabnic "ca cererea 
adresată În numele adunării legale scaunului 
nostru să fie expediată chiar şi cu Întârziere 
cu următoarea poştă ca să poată fi prezen: 
tată Guberniului, străduindu-vă astf�/ ca in 
urma acesteia inima lor să se indoiască şi 
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printr-o intervenţie activă şi o mijlocire efici
entă să-I convingă pe Majestatea Sa domni
torul (Uralkodo) . . . să nu permită adunare 
periculoasă a acestei naţiuni de ţărani 
Înclinată spre rele, pentru ca invidia 
acestor inferiori să nu se lăţească . . .  " 
(subl. Ns.) 

* 

În scaunul Odorhei chestiunea combaterii 
adunării naţionale româneşti a constituit 
obiectul mai multor adunări ale Oficialităţii 
scăunale. La scurt timp după primirea înşti in
ţării trimisă de zeloasa autoritate comitatensă 
clujeană, scaunul Odorhei s-a adresat Guber
niului , socotind în situaţia de faţă această 
intervenţie oportună. Memoriu l  adresat din 
Odorhei, la 31 august 1790, Guberniului , nu 
d iferă în fond de memorii le altor comitate, 
"argumentarea" fi ind în general aceeaşi. De 
asemenea şi cererea : interzicerea cu orice 
preţ a unei adunări româneşti, periculoasă în 
condiţiile când în ţară nu este armată sufi
cientă ca urmare a războiului cu turcii, (este 
vizată şi iminenţa izbucniri i unei răscoale sau 
revoluţii româneşti) când ţara este slăbită din 
pricina aceluiaşi război şi tocmai când toţi 
aşteptau pacea în interior şi în afară - cum 
s-au exprimat în corespondenţa purtată. Spre 
deosebire de a lte comitate sau scaune, 
memoriu l  scaunului  Odorhei uzează şi de situ
aţia precară, amintită doar în trecere în alte 
memorii, în privinţa instabi l ităţii politice din 
Marele principat, reflectată prin desele con
vocări ale Dietei .  ". . .  Acum În ţară nu e 
aproape de loc armată şi Dieta deja anunţată 
a fost amânată pentru o dată incertă, iar 
adunarea noastră legală care urmează a se 
ţine pentru bunăstarea noastră, a fost 
devansată de o adunare admisă şi acordată 
unei naţiuni nenobile . . .  " 

Simulând ord inea "legală" prin care nobi l i
mea şi-a menţinut încă de pe vremuri supre
maţia, şi în temeiul căreia îşi menţinea privi
leg:ile, memoriu l  compară haosul care s-a 
instalat în ţară în privinţa aplicării legalităţii 
(prin aceste mişcări româneşti - n.n .) tocmai 
atunci când, "Stările ţării discută greutăţile lor 
În public şi le prezintă principelui spre 
rezolvare, iar românii Îşi tăinuiesc toate gân
durile şi intenţiile răutăcioase (vizând) 
ruinarea jşi/ radierea naţiunii noastre şi vor 
să le inainteze numai pe ascuns . . .  ". 

La 5 septembrie 1790, cu toate că de fapt 
data ţinerii adunării nationale de la Timişoara, 
( 26 august) trecuse, sub spectrul proliferări i 
zvonuri lor privind convocarea unei presupuse 
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adunări româneşti, de data aceasta la Sibiu, 
oficial itatea scaunului  Odorhei după primirea 
unei scrisori bine "argumentate" cu conţinut 
asemănător din partea oficial ităţii scaunului 
Mureş, comunică măsurile întreprinse în con
tinuare. "Şi noi primind vestea adunării 
ortodocşilor români din Timişoara, precum şi 
a celor din Transilvania la Sibiu"- scrie Torok 
Francisc, vicejudele regesc, şi Ferenczi 
Gyorgy, primul notar scăunal, în răspunsul lor 
adresat scaunului Mureş - "nu am Întârziat să 
ne adresăm Guberniului . . . iar prin scrisoarea 
de azi, am cerut şi stărilor nobile din Ungaria 
să ia măsurile necesare atât pentru ei cât şi 
pentru noi pentru a Împiedica, din vreme, 
urmările presupuse cu efecte nefaste ce ar 
proveni din aceste adunări nelegiuite': 

Concomitent, prin scrisori simi lare, scaunul 
Odorhei a înştiinţat despre hotărârile sale şi  
alte comitate şi scaune din Transi lvania. 
Scaunelor Mureş şi Ciuc le-a trimis şi copi i  de 
pe memoriu l  ad resat stări lor nobi le din 
Un9aria. 

Intre timp, şi comitatul Cluj, adunat la 
Feneşul Românesc (azi Floreşti), prin pana 
baronulu i  Kemeny Simon, administratorul 
comitatului (prefectu l) scrie din nou, la 23 
august 1790, tuturor scaunelor secuieşti, pe 
care le i nformează că şi oficialitatea clujeană 
s-a adresat stărilor nobile din Ungaria, pe 
lângă demersuri le făcute către Guberniu şi 
guvernator. Comitatul Cluj cere scaunelor 
secuieşti să se adreseze fiecare separat 
stărilor nobile din Ungaria solicitându-le aju
torul "Întru-cât am aflat din anumite Înşti
inţări'� scriu nob i l i i  comitatu lu i  Cluj -
"despre ostenelile susţinute făcute de 
acea naţiune română de a fi primită 
printre stări, lucru care dacă s-ar Întâm
pla, ar insemna ruinarea definitivă a 
sărmanei noastre naţiuni . . .  " <ungureşti 
compl .  ns. - I .R> .  

* 

O strânsă legătură, bazată pe interese 
comune în scopul "salvării patriei" şi a 
"stărilor nobiliare" s-a statornicit între oficiali
tatea comitatulu i  Cluj şi cea a scaunului  
Mureş, exprimată prin repetate corespon
denţe şi informări reciproce. Astfel, scaunul 
Mureş dezbate în adunarea sa din 2 septem
brie 1 790, o scrisoare întinsă �osită de la Cluj 
în care sunt enunţate, spre deosebire de 
coresponden�ele anterioare, temeiurile juri
dice ale interdicţiei ce trebuia impusă adunări i  
naţionale romăneşti. Despre intenţiile popo
rului român se spune: " . . .  Naţiunea română n-
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a avut niciodată drept În ţara noastră, ba 
chiar În Approbatae Constitutiones partea I-a 
titlul 8 art. 1, s-a precizat cu claritate că epis
copii români să fie obligaţi a se supune 
principelui, fiindu-le interzis, "În interesul 
binelui ţării" să se amestece in treburile exte
rioare ocupaţiei lor, iar naţiunea română să 
nu conteze Între stări, religia lor nu este prim
ită in mod legal, iar conform cu Approbatae 
Constitutiones, partea l-a titlul 9 articolul 1, 
naţiunea română să nu-şi poată impune 
punctul de vedere În faţa naţiunii maghiare 
<iar> conform Approbatae Constitutiones 
partea V, edictul al IV-lea, purtarea şi pose
siunea armelor să nu-i fie slobodă . . .  ': iar dacă 
le stă cumva gândul la ceea ce s-a îngăduit 
Sârbilor, să ştie că, " . . .  primirea Sârbilor intre 
naţiunile ţării a fost făcută numai ca urmare a 
bunăvoinţei stărilor nobile . . . ·� Prin urmare, 
despre români, nefi ind vorba de bunăvoinţa 
stări lor nobile, nu poate fi vorba nici de sol i
citud ine faţă de cererea lor de a fi împărtăşiţi 
de egala îndreptăţire cu celelalte naţiuni . 

Comitatul Cluj, care a iniţiat şi în timpul 
răscoalei lui Horea insurecţia nobi l imi i  arde
lene avînd în frunte, atunci, pe acelaşi conte 
Csaki, <care> luându-şi în noile împrejurări, 
rolu l  de dătător de ton în acţiunea pornită 
acum împotriva ridicării românilor între naţiu
nile constituţionale, este foarte categoric în 
refuzul său şi acest lucru caracterizează toate 
corespondenţele şi memori i le expediate în 
vara anului 1790. Se spune în corespondenţa 
trimisă scaunului Mureş: "Nu fără temei au 
Îngrădit deci răposaţii noştri părinţi, această 
naţiune română de ţărani, intre legi aşa de 
aspre . . . ·: Se repetă teze formulate şi în 
memoriile adresate Curţii pentru desculparea 
nobi l imi i  pentru abuzurile săvârşite în timpul 
răscoalei lui Horea. Cât timp legile ţări i au fost 
respectate, nefi ind "diluate" de intervenţi i le 
lu i  Iosif al II-lea, "aşa cum ne Învaţă trecutul, 
atunci şi naţiunea română s-a resemnat 
paşnică, �lujindu-şi principele, ţara şi moşierii 
săi, trăind o viaţă prosperă (sic!). Există deci 
motive temeinice de a ne Îngrijora de noile 
mişcări ale românilor" 

- urmează în contin
uare corespondenţa Clujenilor - "punând la 
inimă stările acestui comitat nobil pornirea 
recentă a acestei naţiuni române de ţărani, 
din care reese că episcopii români au hotărât 
să indrăznească să proclame adunări 
naţionale . . . ". 

Scaunul  Mureş a examinat în adunarea sa 
gP.m�ral� prP.Iung ită d in 2, 9, 24 septembrie 
1 790, corespondenţele primite de la celelalte 
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comitate. În protocolul adunării generale d in  
2 septembrie se consemnează : "examinând 
scrisoarea clujenilor şi mulţumind nobilului 
comitat Cluj pentru această iniţiativă patri
otică, să li se comunice in scris, că şi noi, pe 
această cale vom face tot posibilul': La 24 
septembrie, tensiunea creată tindea să scadă 
din i ntensitate, când protocolu l  consemnează 
că /Scaunul Mureş/ " . . .  la acele mişcări sus
pecte pe care raportul oficialităţii Comitatului 
Zarand şi din multe părţi s-au trimis rapoarte 
Consiliului Suprem (Guberniului) spre a lua 
măsuri . . .  a făcut faţă cu Îndrăsneală . . .  ': 

* 

Creând o criză pol itică i nternă cu ecou 
adânc mai ales în rândul stărilor nobile, 
chestiunea adunări i naţionale româneşti, în 
contextul mişcării generale pentru drepturi a 
naţiuni i române, desfăşurată în cadrul unui 
curent general de schimbări şi restituiri con
jugat şi cu agitaţii ţărăneşti semnalate în mai 
multe comitate, care au culminat în a doua 
jumătate a luni i  august şi prima jumătate a 
lun i i  septembrie, au  pus în d ificu ltate 
autorităţile ardelene, care d ispun măsuri 
interne adecvate unei atare situaţi i .  Astfel, 
Guberniul Transi lvaniei este nevoit, la 1 sep
tembrie 1790, să-şi reînnoiască severele d is
poziţii transmise în luna mai şi iul ie comi
tatelor şi scaunelor. Contelu i  Francisc 
Toldalagi de Ercea Mare, administratorul 
Scaunului Mureş (judele suprem regal) i se 
d ispune prin ordinul gubernial amintit că : 
"Circumstanţele actuale impun ca funcţionarii 
din conducerea comitatelor să fie prezenţi 
permanent În circumscripţiile comitatelor pe 
care le conduc: din acest motiv vi se ordonă 
şi dv. să nu părăsiţi sub nici un motiv terito
riul care aparţine autorităţii dv. ci rămânând 
pe loc să supravegheaţi . . . toate faptele şi 
mişcările ţărăneşti şi observând cel mai mic 
temei care ar putea tulbura pacea, să rapor
taţi imediat Guberniului spre a lua măsuri 
potrivite unor asem12nea situaţii': 

Pe măsură ce se scurgea timpul, după data 
fixată adunării naţionale româneşti de la 
Timişoara, neprimindu-se veşti certe despre 
ţinerea adunării, spiritele se l in işteau .  Între 
timp, Guberniu l  ardelean şi Dieta din Ungaria, 
asaltate de memoriile trimise de comitatele şi 
scaunele din Transilvania, au făcut demer
surile necesare la Curte, la fel de interesată şi 
ea ca "pacea patriei" să fie conservată, sacri
ficându-se din nou printr-un pact mutual şi 
lacil încheial înlre ractori i  prepotenli, emanci
parea naţiunii  române din starea de popor 
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subjugat, între aşa zisele naţiuni  recepte 
istorice, unguri i ,  secui i  şi saşii .  

La 6 septembrie 1790, î n  urma repetatelor 
insistenţe ale oficialităţilor comitatense alar
mate peste măsură, Guberniu l  Transi lvan iei 
comunică, printr-un ordin, rezultatul demer
surilor făcute Curţii împreună cu Consi l iu l  
Locumtenenţial din Ungaria, redându-le s im
pl ist şi exprimând totodată şi situaţia reală în 
privinţa adunări i naţionale de la Timişoara. 
Deplasând sfera de interese de pe adunarea 
naţională românească pe Congresul naţional 
sârbesc admis şi ţinut în acelaşi an, Guberniu l  
ardelean comunică în ordinul adresat comi
tatelor că : " . . .  la această adunare a naţiunii 
ilyrice promisă de M.Sa nu s-au trimis nimeni 
din Ardeal cu excepţia episcopului ortodox 
neingăduindu-se participarea nimănui . . . iar 
episcopul a participat numai În scopul alegerii 
mitropolitului': Este evident că modul cum 
guberniul a înţeles să răspundă, domolind 
spiritele din comitate prin deplasarea chestiu
n i i  pe congresul naţional sârbesc, nu exclude 
câtuşi de puţin real itatea consemnată în 
atâtea a lte <surse> privind existenţa rea lă a 
unor preocupări pentru o adunare naţională a 
românilor ortodocşi la Timişoara, convocată 
de episcopul arădean, ca urmare a unui favor 
imperial, favor retras între timp în urma insis
tentelor intervenţii a Guberniu lu i  arădean şi a 
stărilor nobile de aici. 

Existenţa unei asemenea preocupări cât şi 
prezenţa pe agenda luptelor naţionale 
româneşti a idei i convocării unei adunări orto
doxe la Timişoara, în anul  1790, este confir
mată şi de măsuri le drastice l uate de 
autorităţi pentru a împiedica participarea 
români lor ardeleni la "presupusa" adunare 
din Banat. Însuşi ordinul guberniului din 6 
septembrie 1 790 confirmă această realitate. 
Prin el se asigură comitatele că a fost emisă 
dispoziţia "că nimănui nu i se permite partici
parea la această adunare, ba chiar Majesta
tea Sa şi Consiliul Locumtenenţial din 
Ungaria, a fost rugat să nu permită episcopu
lui din Arad, de a cărui dieceză aparţine şi 
Districtul Halmagiului, să convoace pe 
românii din Ardeal. . .  ': "Regimentului 1, român 
de graniţă /de asemenea/ i s-a dat ordin ca 
cei care ar nutri acest scop (de a participa la 
adunarea de la Timişoara - n.  ns) să fie 
Împiedicaţi'� 

Faptul că spectrul "malefic" al urmărilor 
unei atare adunări producea griji nebănuite 
autorităţilor de stat şi nobiliare este confirmat 
şi de împrejurarea că ordinul de mai sus a 
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fost repetat aceloraşi comitate abia după 
câteva zile, la 9 septembrie 1790. La 20 sep
tembrie 1 790, Guberniu l  trimite din nou un 
ordin mai cuprinzător, cu conţinut asemănă
tor, prin care atrage din nou atenţia episco
pului arădean să nu mai indrăznească a emite 
patente asemănătoare fără ştirea guberniu lu i .  
Totodată precizează că : " . . .  in cazul când unii 
dintre români ar pleca totuşi incolo, contrar 
interdicţiei Guberniului şi a oficialităţilor, să 
fie trimişi imediat acasă': În acelaşi ordin, 
expediat Scaunului Ciuc, Giurgeu şi Casin, 
Guberniul  ardelean confirmă odată în plus, 
colaborarea statornicită în scopul combaterii 
unei adunări generale ortodoxe la Timişoara 
când afirmă că "şi Consiliul Locumtenenţial 
din Ungaria a găsit necesar să trimită in mai 
multe rânduri, asemenea ordine de interdicţie 
episcopului din Arad': 

* * *  

Concluzii le prel iminare privind rezultatele 
cercetări lor întreprinse pe l in ia stabi l i r i i  
condiţiilor în care o adunare naţională a 
românilor ortodocşi ar fi fost posibilă în anul 
1790, în temeiul documentelor studiate, con
firmă existenţa unei vădite preocupări pentru 
o asemenea adunare, mai ales în sânul păturii 
intelectuale româneşti în mâinile căreia erau, 
la sfârşitul sec. al XVIII-lea, într-o bună 
măsură destinele poporulu i  român din Transil
vania, oprimat naţionaliceşte, cum rezultă din 
studiu şi subjugat social la fel ca şi păturile de 
jos ale celorlalte naţiuni, care însă nu supar
tau concomitent şi nesuferitul jug naţional. 

Acţiunea pornită pentru un congres naţio
nal românesc, fie el ortodox, fie unit, prece
dând cu numai un an importantul program 
naţional Supplex Libellus Valachorum, nu 
constituie o mişcare independentă, străină de 
Supplex. Indicându-se ridicarea de către par
ticipanţi în congresul preconizat la Timişoara 
a "cinci puncte': ele nu sunt altele decât cele 
din Supplex, pe care I-au precedat, consti
tuind transpunerea în maniera admisă de 
conjunctura de atunci a unui singur program 
românesc experimentat în anul 1790 într-un 
fel şi transpus printr-o serie de memori i ,  fără 
sorţi de izbândă cu un an mai târziu. 

Corespondenţa inedită pusă în valoare prin 
prezentul studiu scoate în evidenţă totodată 
şi atitudinea claselor dominante transi lvănene 
faţ� de această ardenlă problemă u eman
cipării naţiuni i  române, care se punea atunci 
cu ardoare pentru un întreg popor, reliefând 
rolul retrograd jucat timp de mai multe seco
le, de "naţiunile" constituţionale ale Transi l -
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vaniei întrunite în "Unio Trium Naţionum" şi 
reprezentate local prin autonomii le cunoscute 
sub numele de comitate (ungureşti) sau 

scaune (secuieşti şi săseşti) până chiar la 
Revoluţia de la 1848-1849. 

Ioan Ranca 

Note 

*Text prescurtat cu omiterea aparatului critic utilizat 
în studiul Les antecedents politiques du Supplex des 
Roumains de Transylvanie publ. în Revue Roumaine 
d'Histoire nro. 1 - 1970. Ed. Acad. R.S.România şi citat pe 
larg de profesorul nostru, acad. David Prodan în Supplex 

Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române. 
Ediţie nouă cu adăugări şi precizări. Ed. Stiinţifică şi 
Enciclopedică, Buc. 1984, p. 40 - 41 (text preluat inte
gral cu aprobarea solicitată anticipativ autorului) din 
lucrarea noastră citată supra . 
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Abstract 
The opposition of the governmental and local Hungarian authorities 
from Transylvania, to a Romanian national gathering in 1970-1971 

The events that followed Josef the 2nd's death, i n  1970, marked the moment i n  which the noblemen abolished the 
"limitations"imposed to tne relations of feudal and serfs du ring the 10 years of josephism, meaning thdt everything went 
back to the state things were a decade earlier, by applying of the principle "Restitutio in integrum'; this being the absurd 
claim of the Transylvanian nobility, that also reflects its mentality. 

In this context, following many years of stagnation, the Transylvanian Diet, a real legislative dictatorship against the 
Romanians (a given majority but constitutionally unacknowledged nation, as they proved to be) resumed its activity, in 
unfavourable externa! conditions, given by the French Revolution, and the dialogue carried out by the Hungarian nobil
ity with the emperor used ali possible abil ities to bring back the country to the so called "constitutional" state, which was 
the country knew before 1784, following the interests of the nobil ity. This Diet took ali the measures not to approve a 
national gathering of the Romanians from Transylvania. 

The preliminary conclusions regarding the researches undertaken to establish the conditions in which a national 
gathering of the orthodox Romanians could have been possible in 1790, based on the studied documents, confirms the 
existence of a n  obvious preoccupCtliun for such a gathering, especiCtlly ctrnung lhe Romanian in tellectual strat<�. This intei
I..,Llu<�l ,;t 1 atum was the one that held, Ctl lhe e 1 1d of lhc 1 8th ccntury, thc dc5tiny of thc Romanian inhabitants of 
TransylvCtniCt, whr)m wero;o natinnill ly npprcsscd, as 1t results from the sludy, just l i ke other nations' lowcr strata, wlth the 
only dlffcrcnce that other natiuns did not have to tolerate simultaneou51y thP unht>Mi1hlt> n"t1onal yoke. 

39 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOAN RANCA 

The undertaken actions for organ1s1ng a national orthodox or united Romanian gathering, that preceded the 
significant national program called Supp/ex Libellus Valachorum with only one year, weren't independent movements 
or unknown for the Supplex. The future participants of the congress from Timisoara were to rise "five issues·: non other 
than the ones which were to become, one year later, part of the Supplex. Thus, the Supplex was the only manner 
acknowledged by the politica! situation in which they could transpose a Romanian program, experimented in 1 790 in a 
way, and written down in form of a series of memorials, one year later, without any success. 

The original correspondence, emphasized by this study, underlines as well the attitude of the dominant Transylvanian 
class towards this ardent issue of the emancipation of the Romanian nation, pointing out, at the same time, the 
reactionary role that the constitutional "nations" of Transylvania played for more centuries, comprised into "Unio Trium 
Nationum'� represented locally by the autonomies known as counties ( Hungarian) and chairs (Szeckler and 
Transylvanian Saxon) until the Revolution of 1848-1849. 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene 
(prima jumătate a secolului al XIX) 

Împuţinate, în covârşitor raport, nu 
arareori evocate doar printr-o însemnare 
scrisă, mărturiile cultura le supravieţuitoare 
din creaţia românilor transilvăneni păstrează, 
în esenţa lor, voinţa dârză a afi rmării şi iden
tificării ca neam, întâi stătător şi continuator 
în vatra străbună a acestora, în conjunctura 
pierderii drepturilor politice. Mărturi i le dintr
un domeniu sau a ltul (carte scrisă, icoane, 
pictură murală ş.a .)  au puterea de a contura 
anume fenomene cu sensuri profunde, unul 
dintre acestea fi ind activitatea d iversă, în varii 
domeni i ,  a ştiutorulu i  de carte: preot şi 
dascăl, zugrav şi copist; răspânditor de carte, 
priceput meşter al legării acesteia ş .a .  

Studiul de faţă î l  are în atenţie pe Stenţel 
Condrat, rămas prin memoria activităţii sale 
în rândul zugravilor dar şi în aceea a alcătu
itorilor de carte manuscrisă. Limitele vieţii 
sa le nu pot fi precizate ci doar relativ apreci
ate. S-a născut, posibil, în ani i  de sfârşit ai 
deceniulu i  şapte a l  secolului a l  XVIII-lea, sau 
în cei de început ai celu i  următor, în satul 
bistriţean Ţigău (comuna Lechinţa) .  Pictura 
bisericii de lemn din Năsal (comuna Ţaga, 
judeţul Cluj) este cea mai veche păstrată din 
munca sa de zugrav. Pisania de deasupra 
intrării în pronaos, cu semnele distructive ale 
vremi i ,  lasă spre şti inţă : "Zugrăvitu-s-au 
această sfântă biserică În zilele prea Înălţatu
lui Împărat Franţisc al doilea şi al excelenţei 
sale Ioan Bob Vlădicul Făgăraşului şi a toată 
ţara Ardealului, bun păstor, şi era protopop 
Stoica şi era paroh satului popa Ioan 
Mesaroş, prin cheltuiala a tot satul şi s-au 
isprăvit 25 august În anii 1807. Eu cel mai jos 
iscălit Stenţel Condrat zugrav de la Ţigău anu 
1807 . . .  " 

Observarea de ansamblu a picturii murale 
îngăduie formularea calităţilor artistice ale 
autoru lu i ;  bun cunoscător a l  iconografiei 
postbizantine; posesor de ermini i ;  iubitor de 
flori, cu care decorează arcade, chenan�, şi 
împleteşte cositele fetelor cuminţi din Pilda 
fecioarelor; atent cunoscător al vieţii cotidi
ene, al portului ,  ca şi a l a ltor aspecte. 
Considerentele de mai sus se întâ lnesc şi la 
celelalte picturi sau fragmente din acestea, 
datorate lui Stenţel Condrat. 

4 1  

În a legerea temelor iconografice zugravul 
are o deschidere largă, redând, adesea, în 
pronaos sau altar, scene mai puţin obişnu ite 
pentru aceste spaţi i .  În pronaosul de la Năsal, 
alături de Pilda fecioarelor, este redată scena 
Tăierea capulu i  Sf. Ioan Botezătorul, precum 
şi câteva din vindecările Domnului (Duminici), 
celelalte fi ind desfăşurate în naos, ca şi ciclu l  
hristologic. Pentru semnalarea unei compozi
ţii la ice, revenim în pronaos unde pe latura de 
nord aflăm chipurile a doi ţărani, unul cu o 
secure (aluzie posibi l la prelucrarea lemnului)  
şi un pahar, celălalt cântând la un arhaic 
instrument muzica l (ceteră?). Feţele rotun
joare, pline de lumină, ale personajelor (cu 
precădere cele femin ine) din pictura de la 
NăsaP, zugravul le preia şi în alte biserici 
unde a ostenit cu harul său, dovadă fiind cele 
ajunse până în zilele noastre. Cea de-a doua 
existentă are un răstimp de 5 ani faţă de 
Năsal, ea dovedind ş i  o îndepărtare a artistu
lui în spaţiu l  geografic, o pătrundere în 
câmpia mureşană. 

În 1812 Stenţel Condrat a zugrăvit biserica 
de lemn din Sărmaşu2. Depăşeşte, ca prin 
minune, două răscruci ameninţătoare ale 
dăinuiri i sa le. Salvată, restaurată, biserica îşi 
arată jertfa dată din veşmântul său pictat, 
fragmentele rămase evocându-i voiciunea 
coloristică şi farmecul narări i .  Pisania, relativă 
la pictură, aşternută pe peretele de sud al 
naosu lui ,  necruţată în vremea de ruină, 
conţine ştirile de seamă ale importantulu i  
eveniment precum :  "Zugrăvitu-s-au această 
sfântă biserică În zilele prea Înălţatului 
Împărat Franţisc al doilea şi excelenţei sale 
Ioan Bob episcop a toată ţara Ardealului . .  şi 
era preot satului D<ănilă Simonis>3, cu aju
torul şi toată sârguinţa . . .  şi cu ajutorul . . .  şi cu 
sa tu . . .  fiind Grigore Istrate, fiind birău dom
nesc. Şi au fost la aceasta Lazăr. . .  Atuncea 
erau bani de hârtie. Anu 1812 4 sept. 29 
Stenţel Condrat'� În pronaosul originar ne 
întâmpină chipuri gingaşe de muceniţe, dar şi 
resturi din Judecata de Apoi. În naos scenele 
sunt desfăşurate în frize : "Duminicile'� printre 
care "cei zece stricaţi" ( leproşi), vindecarf!a 
orbului ş .a . ;  unele pilde: "Omul care sau 
intors din Ierusalim ': "Semănătorul cel bun ': 
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"Întoarcerea fiului risipitor" (chipul bogatului, 
prin fizionomie şi port, având valenţele docu
mentului istoric)s . În câmpie, spre Tg. Mureş 
este posibil ca Stenţel Condrat să fi făcut 
popas şi la CulpiuG (comuna Ceuaşu de 
Câmpie) . Biserica de lemn Sf. Arhangheli, 
reparată adesea, dar şi pictată, repictată, a 
fost restaurată, prin mutarea de pe deal,  în 
curtea casei parohiale. Dintr-o pisanie d in 
zilele împăratulu i  Francisc a rămas numele 
unui ctitor Barbu, al lui Borşe Ioan ficurator, 
iar d in datare cifra de mie şi opt (sute), un an 
anterior datei de 1 82 1  al icoanelor 
împărăteşti. A d ispărut numele zugravului, 
dar programul iconografie, bogăţia scenelor, 
harul de povestitor prin i lustraţia grafică, de
corul pe motiv arhitectural, dar cu deosebire 
flora! ,  tind a-1 completa cu acela al lui Stenţel 
Condrat. Regăsim aici analogia legendelor, 
precum a celei privind vindecarea leproşilor 
("cei zece stricaţi'), citită şi la Sărmaşu7. 

Urmărindu- i  peregrinări le, după dovezi 
certe, îl surprindem pe Stenţel Condrat, ajuns 
în valea superioară a Mureşului .  În 1816 
dăru ia preţioasei biserici de lemn de la  Săcalu 
de Pădure (comuna Brâncoveneşti )  un fru
mos veşmânt pictat, întregindu-i valoareas. 
Ansamblul picturii murale de aici, fi ind cel mai 
bine conservat ( intervenţii le din 1892 fi ind 
minore), îngăduie cunoaşterea sa în forma 
începutului, confirmând cununa de lauri meri
tată de penelul zugravului Stenţel Condrat. Pe 
peretele de vest al naosului ,  artistul consem
nează evenimentul ce aducea nespusă 
bucurie întreg i i  obşti de la Săcalu.  Pisania a 
suferit deteriorări, nedispărând însă ştirile 
necesare. Biserica de lemn Înălţarea 
Domnului  a fost zugrăvită, conform pisan iei, 
în zi lele împăratului Francisc, ale mitropolitu
lui Vasile Moga, a protopopului de bun neam 
Simion Popovici, îndrumător şi osten itor fi ind: 
"preot Chiril, cu ajutorul jupânului Simeon 
Cengher şi cu tot satul. Şi s-au zugrăvit În 
anul de la Hs. 1816, În luna lui sept. şi s-au 
zugrăvit de mine, zmeritu Stenţel Condrat. Şi 
meşter care au făcut biserica de lemn . . .  " 9 Pe 
bolta poligona lă a pronaosului, de influenţă 
moldavă, zugravul reprezintă, pe două regis
tre, patim ile apostol ilor. Pe pereţii verticali , 
pi ldei fecioarelor SP. alătură scene de geneză, 
Nunta d in  Cana Gal i le i i  (cu imag inea 
chipurilor de ceramică ale strămoşilor) şi 
câteva vindecări duminicale. În Duminica 
slăbănogului ,  redă în cortegiu tipul boierului 
cu caftan tivit cu blan5. Din pictura naosului 
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se remarcă, pe boltă, Dreapta Judecată a lu i  
Hristos, cu grupul martirilor: "omorâţi pentru 
cuvântul lui Dumnezeu''; "Învierea lui Hs. '� pe 
steagul învingător stăruind crucea înscrisă în 
cerc, antic simbol al creştinismului .  În altar  
este reluată teoria sfinţilor Părinţi a i  bisericii 
Răsăritului, secondată însă şi de alte scene, 
precum Botezul Domnului ,  Sf. Troiţă, în 
ipostaza bizantină a Cinei din Mamvri . 

În naos, alături pisaniei, zugravul îşi face 
autoportretu l, dovadă a conştiinţei sale artis
tice. Acesta îl reprezintă în puterea vârsteilo, 
cu faţa rotundă şi luminoasă, încadrată de 
părul negru şi lung, cu cărare pe mijlocul 
capului .  Haina (tunica) era din pănură, de 
culoare albă cu găitane negre. Pe peretele de 
vest al altarului, zugravul a realizat chipul plin 
de înţelepciune al cucernicului popa Chiril, 
care conform pisaniei "el s-a străduit'� Din 
răstimpul 1 8 1 6  - momentul Săca lu de 
Pădure, până la 1838 - momentul Lueriu, nu 
cunoaştem vreo altă biserică împodobită prin 
munca lu i  Stenţel Condrat. Fără îndoială a 
existat, sau au existat, ele aflându-se în 
mulţimea celor d ispărute, precum cele de la 
Ernei, Hodac, Gurghiu, Hodoşa, !băneşti, 
Potoc (azi Deleni), toate de pe valea de sus a 
Mureşulu i .  Deţinem dovada istorică a faptulu i  
că Stenţel Condrat a zugrăvit şi alte locaşuri 
din partea locului, dovadă la care ne vom 
referi în cea de a doua parte a prezentului 
studiu. 

Satul de ciobani Lueriu (comuna Suseni) 
este mai spre vale, nu departe de Săcalu de 
Pădure. Biserica de lemn, constru ită şi 
împodobită în 1731,  a fost renovată la nevoie. 
În 1838, după un astfel de şantier, a fost pic
tată, conform pisaniei. După ce în ani i  30 a i  
secolului trecut, a fost luată în  evidenţa mo
numentelor istorice, a părăsit satul de obârşie 
şi după o scurtă şedere la Bran, este din nou 
mutată de această dată în judeţul Prahova, la 
Jercălăi ,  devenind biserica schitu lu i  Sf. 
Gheorghe Jercălăi l l .  Starea picturii murale 
este precară, pe alocuri observându-se 
peneluri mai vechi, dar cu precădere inter
venţii recente, dăunătoare. Restaurarea pic
turii murale de la Jercălăi, începută cu entuzi
asm, cu câteva decenii în urmă, a fost sistată, 
ea nemaifiind, din păcate, reluată. Pictura lui 
Stenţel Condrat, fami l iară prin stil, program şi 
decor, ocupă suprafeţe însemnate.  Informaţii 
majore despre ea zugravul le-a oferit prin 
pisania de pe peretele de vest al naosului, 
după cum urmează : "Zugrăvitus-au aceastJ 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 

sfântă biserică În zilele prea Înălţatului 
Împărat Ferdinand şi prea sfinţitului domn 
Vasile Moga şi era protopop Zaharie Matei de 
la Nadăşa şi preot satului . . .  prin Îndemnul şi 
toată sârguinţa a prea cinstitului şi de bun 
neam Stagilă Iacob din preună cu cinstitul şi 
fericit neam V/asa Ion, fiind birău domnesc 54 
de ani , din care dumnealui ficurator Stagilă 
Iacob, au plătit la sfânta biserică 1 00 şi 14  
zloţi_ şi au dat din săteni care cum s-au 
Îndurat, care cu toata inima au stat la lucrul 
dumnealui Stagilă Iacob. Făt au fost V/asa 
Andrei. Şi s-au săvârşit În anul 1838 În luna 
iunie 19  zile, Stenţel Condrat zugrav'� Din 
programul pronaosului, în afară de Pilda 
fecioarelor (în portul locului) ,  menţionăm 
scenele: "Când au omorât pe A vei" 12, "Adam 
şi Eva lângă pomul oprit" şi alte teme aseme
nea . În naos, pe boltă, de disting fragmente 
din Dreapta Judecată, cu imaginea balaurulu i  
cu şapte capete; chipuri de mucenici, între 
colonete în torsadă. Registrul de naştere al 
bolţi i ,  cu Evanghel iştii la capete, cuprinde 
Ciclul hristologic, ce se continuă şi pe peretele 
vestic. Dintre scenele reuşite, mai bine păs
trate, amintim:  "Când a spălat Iisus picioarele 
ucenicilor'� "Cina cea de taină': "Când au ţin
tuit pe Iisus pe cruce'� "Învierea '� Suprafaţa 
pereţilor zugravul a dedicat-o temei sale 
îndrăgite: "Duminicile': (vindecările), dar şi 
a ltor importante teme precum :  Liturghia 
apostol i lor, Jertfa lui Avraam, Învierea lui 
Lazăr, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, 
Naşterea Precistei, Buna Vestire ş.a. Din altar, 
unde pictura este mult afectată de fum, 
menţionăm reprezentări le: Pogorârea Duhului 
Sfânt şi Viziunea patriarhului Petru . 

Două preţioase documente istorice a inclus 
Stenţel Condrat în pictura naosu lui ,  unul pe 
sud, celălalt pe nord şi anume tabloul votiv al 
ctitorilor principal i  ai picturii, "prea cinstitul şi 
de bun neam Stagilă Iacob" şi respectiv pe 
Vlasa Ion, birău domnesc. Doi fruntaşi ai sa
tului, în portul vremii, cămăşi lungi cu croial2 
rotundă la gât, pantaloni strâmţi şi sumane 
lungin. 

Mureşană este şi  obârşia bisericii de lemn 
a schitului de la Techirghiol 14, construită pe la 
finele secolului al XVII-lea în satul Maioreşti 
(comuna Ruşi Munţi ) .  Pictări, repictări, dete
riorări cu prilejul strămutărilor, intervenţii în 
neştiinţă de cauză, dar şi "restaurări" de 
impostură 1S, au l ipsit pictura bisericii de posi
b i l itatea cercetării şi conservării ei viitoare. 
Programul iconografie al navei16 oferă, prin 
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sine, temei de atribuire a picturii lui Stenţel 
Condrat, Patimile apostoli lor fi ind zugrăvite în 
pronaos, după modelul întâlnit la Săcalu de 
Pădure. 

Activitatea de copist a lui Stenţel Condrat 
intră în conţinutul celei de a doua părţi a 
prezentului studiu. O carte manuscrisă de la 
Academia Românăt7, semnată de smeritul 
Stenţel, are puterea de a le evoca şi pe cele 
pierdute, grafia şi i lustraţia dezvăluind mâna 
unu i  îndemânatic şi priceput copist. 
Manuscrisul în d iscuţie este un miscelaneu 
( 133f), partea cea mai mare cuprinzând sluj
ba Învieri i ,  cu troparele şi stihirile pe cele 8 
glasuri. La sfârşitulu i  glasu lu i  al patrulea, 
copistul consemna : ''şi s-au scris de mine 
zmeritul Stenţel'� La "sfârşitul glasului al 
optulea" îşi reconfirmă activitatea, cu numele 
şi data "de Stenţel Condrat 1s s-au scris 1831 " 

(f,65v). Copistul este un bun cunoscător al 
textelor pe care le scrie, el adăugând că la 
"Evangheliile voscreseniilor stihurile sunt 
făcute de Leon Împărat şi sfetitele (zvetilniile, 
luminările n.n.) de fiul său Costandie" 19. 
Semnul de mare meşter, sub forma grafică a 
infinitulu i ,  este repetat de copist pe mai multe 
file (f. 51 ,72) .  

Diferite texte teologice completează 
cartea, precum :  "Catavasiile la Blagoveşte
niile Născătoarei de Dumnezeu" 20, praznice 
împărăteşti din minee pe lunile anului21, cu 
sporită atenţie asupra celui din 29 august: 
'Tăierea cinstitului cap al cinstitului slăvitului 
Înainte mergător Ioan Botezătorul': praznic 
adesea preluat de zugrav în pictura murală.  

La sfârşitul cărţii22, copistul îşi defineşte 
astfel miscelaneul, pe care îl semnează şi 
datează : "Această carte care se cheamă 
osmoglasnic Încă şi alte Învăţături şi a 
praznice/ar din minei, ano 1831 Stenţel 
Condrat zugrav'� Pe fi la de legătură a coperţii 
se află două semnături de dată mai târzie, cu 
litere latine pentru nume, Sztenzel Condrat şi 
chiri l ice pentru zugrav, după una dintre ele 
amintind satul obărşiei "din sas Jigău'� 

Cartea, scrisă cu cerneală neagră, având 
titlurile cu roşu şi o bogată ornamentaţie, 
atestă că Stenţel Condrat era un copist cu 
reale valenţe, singularitatea ei datorându-se 
unui hazard norocos23, pe care nu I-au avut 
semenele d ispărute. 

Pe manuscrisul în d iscuţie, Stenţel nu con
semnează întotdeauna, în autografe, activi
tatea de zugrav. Dacă nu ar fi rămas de la el 
mărturii certe24, in acest sens, cartea manu-
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scrisă putea să-i evoce strădanii le din biseri
cile d ispărute, prin farmecul împodobirii ei cu 
chenare, frontispicii, compoziţii religioase, 
litere ornate, culorile a lese fiind roşu, galben 
şi negru2s . 

Florile, ca şi în pictura murală, este decorul 
îndrăgit, ele se revarsă din vase; se învolbură 
în valute, se presară pe şiraguri perlate26, se 
nasc şi înconjoară medalioane cu scene reli
g ioase. Din u ltima categorie amintim 
medalioanele astfel împodobite, ce reprezin
tă : pe Iisus Hristos cu crucea; Răstignirea, cu 
Maria şi Ioan ;  Îngeri vestitori (trâmbiţaşi), 
răsăriţi din cupe florale; Iisus Hristos dea
supra norilor, medalion susţinut de îngeri27. 
Pentru chenarele dintre texte, artistul a 
recurs la repertoriul de motive străvechi (de 
pe ceramică şi din lemn) :  valul, cu unduirea 
şarpelui, l inia în zigzag, lanţ de opturi, rozeta 
şi crucea piezişă ş.a. 

File întregi sunt rezervate unor icoane. Lui 
Iisus Hristos învăţător pe tron, în stil post
brâncovenesc, cu torsade, colonete, flori, îi 
sunt dedicate două asemenea icoane2B, după 
un model frecvent până în Munţii Apuseni .  O 
compoziţie mai puţin obişnu ită îi reprezintă 
pe Iisus, Maria şi Iosif, în jurul unei mese 
rotunde (ce aminteşte Cina din Mamvri) .  Un 
potir şi heruvimi sunt în registrul de sus: 
"Mâna lui Stenţel Condrat 1831 avg. 1 0" 

însoţeşte legenda29. Icoana Mariei cu 
PruncuPD, datată 1831 ,  împrospătează imagi
nea luminoasă a personagii lor din pictura 
murală. 

Literele iniţiale beneficiază de un ornament 
deosebit, ele fiind în centrul unei compoziţii, 
cu flori sau a lte motive31, ce sugerează o 
ramă de oglindă de influenţă barocă, uneori 
mânerul fiind ţinut de mâna zugravului32. 
Stenţel Condrat, statornicit în vreunul d in 
satele văii Mureşului superior, deţinea unele 
responsabilităţi în viaţa comunităţi i . Însem
nările îl atestă în oficierea de cununi i :  "prin 
Învoirea amândorora" părţilor, în acestea 
apărând diverse aşezări din zonă, unele 
păstrându-şi numele până acum (Lueriu, 
Săcalu), altele precum leei (loci), Potoc pri
mind ulterior o altă denumire (Brâncoveneşti 
şi respectiv Delenijcomuna ldeciu de Jos) . 
Consemnări le privind învoiri le de cununi i  
aparţin an i lor 1833-183433. 

Lada bisericii se constituie şi aceasta într-o 
preocupare, reven iti!i zugravu lu i .  Aici se 
strângeau banii pentru nevoile lăcaşului, une
ori împrumutându-se cu camătă In faţa mar-
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tori lor34 . Cea d intâ i fi lă a manuscrisulu i  
conţine atari informaţi i .  În partea stângă a 
însemnării, zugravul a realizat imaginea unui 
blat (canat) de uşă împărătească. Este un 
model răspândit: vrejuri de viţă de vie cu 
struguri înconjoară două medal ioane (cu 
evanghelişti), deasupra dominând îngerul cu 
potiru l .  Exemplu de folosire a banilor aflăm 
chiar în această primă notaţie: "Cheltuiala la 
legatu clopotului s-au dat din lada bisericii 10  
şuştaci'� 

Vremea şi caprici ile ei au fost reţinute de 
Stenţel, pentru anii 1832, 1833, 1834, relieful 
muntos al zonei sale de adopţie, fiind supus 
unor fenomene mai puţin obişnuite3s. 

Pe ultima copertă ( la interior), într-un 
ansamblu de însemnări, fără orânduială, con
fuze, prin intersectarea lor, se află o ştire, 
anterioară scrierii cărţii, din 1829, privind 
primirea unor bani, 3 hozuşi de argint de 

· către Stenţel, posibi l pentru o lucrare de pic
tură, de la un popă Toader, pentru care Il ie 
din M<ureş> Senchirai36, cu adăugirea : "am 
mai dat Juciuviţi un zlot': În primăvara anului 
1834 este semnat şi întărit cu iscăl ituri : 
"Contract care s-au Încheiat care eu . .  . cel 
mai jos iscălit. M-am tocmit cu dumnealor, cu 
ci<nstit> ficurator Iancu Ştefan şi cu 
ci<nstiţii> Mani Vasilie şi Frundeş Vasile ca 
biserica, cu fruntar cu tot, cu 300 şi 50 de 
zloţi şi cu 1 O merţe de bucate. Şi arvună mi s
a dat 20 de zloţi În anul 1834 aprilie 2, Stenţel 
Condrat': Tocmeala este întărită de "eu 
Frundeş frăţia dumisale, fiind Încredinţat lao
laltă cu fratele Condrat 37 şi cu frăţiile satului 
curatori ne-am Învoit aşa" 3B. 

Viaţa zugravului pare a nu fi fost l ipsită de 
greutăţi, câştig însemnat nu avea, iar sănă
tatea îi era şubredă. După împodobirea bise
ricii din Lueriu, în chiar anul următor, Stenţel 
Condrat se îmbolnăveşte. Situaţia grea în 
care se afla zugravul o consemnează în acest 
fel :  "Anu 1839, am căzut În neputinţă de pi
cioare şi din luntru, din luna lui fevruarie până 
toamna toată, cu necaz şi cu suspinuri şi lacri
mi multe şi iarna tot necaz şi suspinuri" 39. 

Gravitatea stării în care se afla îl determină 
să ceară ajutor preoţilor, curatori lor şi săte
ni lor din Siplac. Curajul de a cere milă şi 1-a 
adunat din gândul lucrurilor bune făcute bise
ricii de acolo. Scrisoarea4u, cu un conţinut 
emoţional, plin de smerenie, dar şi de mân 
drie, dezvăluind profi lu l  moral al zugravului, 
dar şi aspecte din atmosfera creată de 
împodobirea unei biserici, se cuvine a f i  inte-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 

grată prezentului studiu. Dăm curgere cuprin
sului e i :  "Cinstite şi iubite părinte Ştefan 
vreadnicul paroh al Siplacului mă Închin de 
sănătate şi cinstitul părinte Ilie şi la toată 
casa domniilor voastre, până la cel mai mic, 
doresc să mă Întâlnesc dară am căzut În 
neputinţă, de nimeni gândit şi mă storc cu 
gânduri rele, care n-am fraţi nici surori şi veri, 
să mă cerce şi să mă ajute. Oară aducându
mi aminte de lucrurile mele şi jale şi bănat. 
Pentru aceasta lăcrămând vă scriu domniilor 
voastre ci<nstite> părinte Ştefan şi ci 
<nstite> părinte Ilie, ai mei mângâietori, 
spuneţi Închinăciune la cinstiţii coratori şi făt 
şi la toţi cinstiţii săteni. Iată mă rog domniilor 
voastre cu zmerenie, pentru că v-au dăruit cu 
pâne Dumnezeu, dar eu nu mi-am câştigat 
nimică, să se milostivească cu toţi, cu cât ar 
ave voe şi-i v-a trage inima. Că pe cum m-am 
silit şi eu a lucra frumos şi eftin, care n-am 
ponosluit şi m-am bucurat văzându-o Într
atâtă, fără vorbă rea şi sudălmi. Şi pentru 
aceasta vă rog domniilor voastre, aduceţi-vă 
aminte de mine zmeritul şi al dumniilor voas
tre lucrătoriu Stenţel Condrat zugrav că pe 
cum n-au gândit nimeni să se gate biserica 
aşa În grabă şi eftin şi fără vrajbă, aşa să nu 
creadă nime şi aceasta de la dumneavoastră 
puţintică milostenie cu ce mi-ţi dărui". 
Contractul de pictură, din 1834, mai sus sem
na lat, privea, fără îndoială, biserica din 
Siplacn, anul corespunzând unui eveniment 
d in viaţa acesteia, sub preotul Ştefan 
Cio loca42 . Lăcaşul, împodobit de Stenţel 
Condrat, a dăinuit până în 1950, când a fost 
demolat şi materia lu l  lemnos vândut43. 
Siplacul considerăm că a fost satul în care s
a aşezat Stenţel, argumentul fi ind nu numai 
citata scrisoare, dar şi însemnările privind 
lada biserici i . În 1816, era deja pe valea 
Mureşului superior, la Săcalu de Pădure, unde 
i s-a conservat cel mai bine opera. Au urmat 
altele, dispărute, printre care Siplacu, la 
1834, pictura din 1838 de la Lueriu, fiind, din 
ceea ce se cunoaşte, ultima datată. 

Nu avem informaţii că Stenţel Condrat şi-a 
întemeiat vreo familie. Despre sentimentele 

4� 

sale reţinem din manuscris următorul mesaj: 
"Prea bună şi prea vestită, de ai şti tu Măriucă 
pre cei ce-ţi vestesc ţie de bine. Tu ai vre a 
vorbi cu mine, vre, atunci bine şi eu cu 
tine" 44. O dezamăgire? În 1839 se plângea 
că nu are pe nimeni .  

După repetata sa mărturie zugravul era d in 
Ţigău (azi comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud). De ce a părăsit satul şi ţinutul înde
părtându-se? La sfârşit de veac XVIII pictura 
din Podişul Someşan era înfloritoare, graţie 
unor remarcabi l i  artişti, printre aceştia 
impunându-se Ioan Stenţel d in  
Sânmărghita4s . I-au rămas mărturii l a  biseri
ca de lemn din Chira leş (acum în Muzeul 
etnografic de la Hoia-Ciuj) datate 1769-1775. 
Pe o scândură de la cor autorul a consemnat: 
"Zugrăvit-am acest puţintel lucru eu Stenţel 
Ioan din Sânmărghita, când am fost de 21 de 
ani". În următorul an, 1776, a executat pic
tura murală a bisericii de lemn din Ţigău. 1 se 
atribuie şi pictura murală de la Sălcuţa ( 1788) 
şi cea de la Bungard46. Special iştii dau, ca 
posibi lă, originea din Sânmărgh ita a lu i  
Stenţel Condrat, probabil itatea extinzându-se 
şi asupra paternităţii sale: Ioan Stenţel47. Nu 
este îndoială asupra origini i d in Ţigău a lu i  
Condrat, a declarat-o în pisani i ş i  a lte însem
nări. Nu putem afirma, dar n ici nega, paterni
tatea, un sâmbure de adevăr putându-1 
susţine prezenţa însăşi a lu i Ioan la Ţigău .  
Formaţia artistică a lui Condrat este tributară 
şantierelor lu i  Ioan, dar şi a altor zugravi de 
la finele secolu lu i  al XVIII - lea . Păstrând 
tradiţia postbizantină a acestora, creaţia lu i 
Condrat Stenţel capătă, în evoluţia ei , un spi
rit rusticizant, dar şi un ecou a l  tendintelor 
inovatoa re : tabloul votiv, ctitori, preot, 
zugrav. În vârteju l  schimbări lor, pictura 
murală a lui Condrat a fost vitregită, ca desen 
şi cu loare, i lustraţia, din manuscris amintind 
prospeţimea acestora . Făcând dovada activi
tăţii de copist a smeritului Condrat, cartea, 
prin îns:!mnările proprii, îi evocă tră irile, 
reuşind o reală frescă a vieţii sale, cu bucuri
ile aduse prin muncă şi prin iubirea de 
oameni, dar şi cu necazurile ce nu I-au cruţat. 

Ioana Cristache Panait 
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Note 

1 .  Biserica Sfinţii Arhangheli din Năsal a fost cercetată 
de autoarea acestui studiu in 25 mai 1971 . MARius 
PoRuMB, Dicţionar de pictură veche românească din 
Transilvania. Secolele XIII-XVIII, Bucureşti, 1998, p. 
256; NicoLAE SABĂU, Biserici de lemn din podişul transil
vano-someşan, in: "Monumente istorice şi de artă reli
gioasă': Cluj-Napoca, 1982, p. 2 1 7  (autorii nu 
menţionează numele zugravului). 

2 .  IoANA CRISTACHE-PANAIT, Biserici de lemn, monu
mente istorice din Episcopia Alba Iuliei. Mărturii de con
tinuitate şi creaţie românească, Alba Iulia, 1987, p. 273-
274. 

3.  Numele completat, după Şematism, Blaj, 1900, p. 
215, acesta fiind preot de la inceputul secolului al XIX
lea, până la moarte, 19 august 1836. 

4. În acest an a fost refăcută biserica veche, data 
înscrisă şi pe prestol. 

5. IoANA CRISTACHE-PANAIT, op. cit., p. 273-274. 
6. Sat supus unui proces accentuat de deznaţio

nalizare. 
7. IOANA CRISTACHE-PANAIT, op. cit., p. 181- 182. Unele 

indicii ale prezenţei sale se resimt şi în biserica vecinilor 
de la Porumbeni (aceeaşi comună). 

8. IoANA CRISTACHE-PANAIT, op. cit., p. 1 76-180. 
9.  Ibidem, IoANA CRISTACHE-PANAIT, Monumentul istoric 

de la Săcalu de Pădure, in ,.Îndrumător pastoral': IV, Alba 
Iulia, 1980, p. 1 4 1 - 144; Idem, Tipuri sociale şi aspecte 
de critică socială in pictura bisericilor de lemn din centrul 
şi vestul ţării, in "Monumente istorice şi de artă': 1, 1984, 
p. 56-58. 

10. Dacă apreciem că s-a născut la răscrucea deceni
ilor şapte-opt ale secolului al XVIII-lea, Stenţel avea in 
1807 in jur de 27 de ani, iar în 18 16, la data autoportre
tului, vârsta îi putea fi de 36 de ani. 

1 1 .  IoANA CRISTACHE-PANAIT, Biserici de lemn monu
mente istorice, p. 286-289; MARIUS PORUMB, Dicţionar de 
pictură, p. 210.  

12 .  Scenă descoperită, tot în pronaos, sub văruială, la 
biserica de zid d in Râpa de Sus (comuna Vătava), aflată 
în zona de activitate a lui Stenţel Condrat. 

1 3 .  IoANA CRISTACHE-PANAIT, Tipuri sociale şi aspecte de 
critică socială in pictura bisericilor de lemn din centrul şi 
vestul ţării, in "Monumente istorice şi de artă': 1, 1984, 
p. 56. 

14. ldem, Un monument transilvănean in Dobrogea, 
în "S.C.I.A. Artă plastică': tom 32, 1985, p. 78-87. 

1 5 .  Pictorii restauratori ce efectuau lucrările nu ştiau 
că biserica era din Mureş, ceea ce ar fi impus, in preala
bil, o familiarizare cu pictura zonei. 

16. Altarul a fost pictat in 1843. 
1 7. Biblioteca Academiei Române, mss. 3328; GABRIEL 

ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti, voi. III, 
Bucureşti, 1987, p. 88. 

18. Din pisanii, ca şi din autografele de pe carte, 
reiese, fără dubiu, numele de Stenţel (nu Ştentel cum 
este trecut in Dicţionar de pictură veche românească, p. 
407), ca şi în lucrarea aceluiaşi autor MARIUS PoRUMB, Un 
veac de pictură românească din Transilvania. Secolul 
XVIII, Bucureşti, p. 136. 

19. Mss cil., f. 66. 
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20. Ibidem, f. 73-78. 
2 1 .  Ibidem, f. 79-83, 84-102, 1 12- 124. 
22. Pe f. 1 33 (foaia de deasupra coperţii,  cu multe 

însemnări, făcute la întâmplare, după cum se găsea un 
spaţiu gol). 

23. Cartea manuscrisă a fost in folosinţa autorului ei. 
După moartea acestuia, sau chiar înainte, a rămas la 
unul dintre slujbaşii (făt sau ficurator) bisericii din Siplac, 
posibi l  la Ion Olariu (n.n.) .  A intrat in Biblioteca 
Academiei Române, prin cumpărare de la C. Olarian, în 7 
ianuarie 1956, cf. GABRIEL ŞTREMPEL, Op. Cit., p. 88. 

24. Situaţii întâlnite, zugrav evocat numai pe filele. 
unei cărţi, sau prin alte însemnări. 

25. Pentru icoane nu recurge la culori, desenul con-
stituind elementul de bază. 

26. Mss. cit., f.4, 14, 44, 59. 
27. Ibidem, f. 21, 36, 52, 66. 
28. Ibidem, f. 1 12, cu legenda: "Doamne Isuse Hs. 

păzeşte turma ta la Împărăţia ta cea cerească" şi respec
tiv f. 125, "Marele arhiereu Hs. ''; ,.Împăratul şi arhiereul 
ls. Hs. ". 

29. Ibidem, f. 131 .  
30 .  Ibidem, f. 131,  legenda : "Mr. Tu. Is. Hs. ''; " Virgo 

Maria Beata': 
3 1 .  Ibidem, f. 4, 36. 
32. Ibidem, f. 14, 21 (jos mâna artistului, sus o 

cruce). 
33. Anexa 1 .  
34. Anexa 2 .  
3 5 .  GABRIEL ŞTREMPEL, op. Cit., p. 8 8 .  Anexa 3. 
36. Sâncraiu de Mureş. 
37. Numele, sub această formă, mai apare în însem

nările altora, niciodată în cele ale zugravului . 
38. Mss. cit., f. 130. Între învoitori şi zugrav se crează 

o legătură sufletească, o amiciţie, precum răzbate din 
epistola: .,Prea iubite frate de la tine au fost toate şi 
aceasta poftim ca amândoi să ne mai tâlnim unul pre 
altul ca să ştiu ceva bine frate Condrat fiind al nostru 
iubit frate. Frandeşi . . .  am scris': 

39. Mss. cit., f. 58. 
40. Ibidem, f. 125. Scrisoarea nu este datată, anul 

1839 neputând fi pus la îndoială. 
4 1 .  Siplac, devenit Gureni, înglobat în satul Didrat, 

comuna Batoş. 
42. Şematism, Blaj, 1900, p. 328. Părintele Ilie, fiul 

preotului Ştefan, a slujit şi în zilele părintelui său, con
form scrisorii din 1839, părintele Ştefan nedecedând in 
1837 (cf. Şematism, Blaj, p. 328) . 

43. IoANA CRISTACHE-PANAIT, Biserici de lemn, p. 1 7 1 .  
44. Mss. cit., pe ultima copertă, l a  interior. 
45. Comuna 1\iica, judeţul Cluj; MARIUS PORUMB, 

Dicţionar de pictură veche, p. 76, 358, 407; GH. 
MÂNOREscu, Biserici de lemn din Ţara Năsăudului şi ţinu
tul Bistriţei, p. 189-19 1 .  

46. Toate satele ce-i păstrează prezenţa sunt din 
judeţul Bistriţa Năsăud. 

47. MARIUS PORUMB, Dicţionar de pictură veche, p. 407; 
ldcm, Un veac de pictură româneasdf din Transilvania. 
Secolul XVIII, Bucureşti, 2003, p. 136. 
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Abstract 
Stenţel Condrat - painter and copyist in villages from Maramureş 

(the first half of the 20th century) 

The surviving cultural testimonies of the creations of Transylvanian Romanians are seldom to be found, sometimes 
evoked only in short written notes, but they do keep, in their essence, the firm will of affirmation and identification of 
Romanians as a nation, the first and successor in this region, in their ancient home, given the situation of losing their 
politica! rights in the region. The testimonies from different sources (books, icons, mural paintings, and so on) have the 
power to outline certain phenomena with profound significations, one of these being that of the varied activity, in a wide 
range of domains, of the scholar: priest and teacher, painter and copyist, disseminator of books, a skilful master of book 
binding and so on. 

The present study speaks about Stenţel Condrat, who remained, through the memory of his activity, abreast the 
painters, but as well abreast of the creators of manuscript books. His life cannot be l imited in time, only relatively 
estimated. Probably he was born in the last years of the 7th decade of the lBth century, or in the first years of the next 
one, in Ţigău village, Lechinţa commune, Bistriţa Năsăud County. 

A general observation of his mural paintings al lows us to define the artistic qualities of the author: very experienced 
in post Byzantine iconography, owner of books about Byzantine painting; he loved flowers, with which he decorates 
arcades, frames, braids the hair of the obedient girls from the Virgins' Allegory; he is an attentive observer of daily l ife, 
of costumes and its other aspects. The motives l isted above are to be found in other paintings or fragments of 
paintings created by Stenţel Condrat as well. In choosing the iconographic themes the painter has a wide opening, often 
representing in the ante-temple or in the sanctuary scenes less common for these spaces. 

His activity as a copyist is treated in the second part of this study. A manuscript book from the Romanian Academy, 
signed by the humble Stenţel Condrat, has the power to evoke those manuscripts that are lost, its graphics and il lus
trations revealing the hand of a skil led copyist. This manuscript is a "Miscel/anea'; the longest part presenting the Revival 
of Christ, with the hymns and verses on the 8 voices. 

The artistic formation of Stenţel Condrat is tributary to the sites of John, but to other painters from the end of the 
lBth century as well. Keeping the post Byzantine tradition initiated by them, the creation of Stenţel Condrat will gain, in 
its evolution, a rustic spirit, but as well an echo of innovative trends: the votive picture, benefactors, priest and painter. 
In the twirl of changes the mural painting of Stenţel Condrat has lost its intensity, both of the drawing and the colour, 
but the illustration from the manuscript reminds us of their freshness. Being the testimony of the activity of Stenţel 
Condrat as copyist, the book, bearing the authors own notes, evokes his experiences, his feelings, being a real fresca 
of his life, with the joys brought through work and the love towards people, and with the sorrows that did nor spare him 
either. 

-, 1 , ' 
1 •' :. vt � 

Fato 1 - Scmnălurd zugravului Stenţel Condrat 
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Fato 2 - Sărmaşu. Biserica de lemn. Fragment din pictura murală: .,Cei zece stricaţi" 

Foto 3 - Săcalu de Pădure. Biserica de lemn. Pictură din naos. Dumin ica slăbănogului 
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Fato 4 - Săcalu de Pădure. Biserica de lemn. 
Pictură din pronaos. 

Detaliu din Patimile Apostolilor 
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Foto 5 - Săcalu d e  Pădure. 
Biserica de lemn. 
Detaliu de pictur� 
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Foto 6 - Săcalu de Pădure. Biserica de lemn. Autoportretul zugravului 

Foto 7 - Ţigliu .  Detaliu din pictura lui Toan Stenţel 
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Fato 8 - Lueriu (acum la Jercălăi). 
Biserica de lemn. 

Tablou votiv: ctitor de pictură 

Fato 9 - Ţigău. Biserica de lemn. 
Pictură murală de Ioan Stenţel 

(după Marius Porumb) 

Folu 10 - Porumbeni. Biserica de lemn. Pictură din altar 

5 1  
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Foto 11 - Mss. rom. 3328, f. 65 
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Fato 13 - Mss. cit., f. 4. 
Frontispiciu şi literă ornată 
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roto 14 - Mss. cit., f. l4. 
Frontispiciu 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 

Foto 17 . Mss. cit., f. 59. 
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Foto 19 - Mss. cit., f. 36. 
Frontispiciu şi literă ornată 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 

Fato 2 1  - Mss. cit., f. 66. 
Frontispiciu şi chenar 
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Foto 22 - Mss. cit., f. 1 1 2. 
Iisus Hristos. 
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Fato 24 - Mss. cit., f. 1 3 1 .  
.,Iisus şi Maria şi Iosif" 
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Foto 23 - Mss. cit., f. 1 25 . 

.,Marele arhiereu H ristos" 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 
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Foto 26 - Mss. cit., f. 1 29. 
Însemni!ri de cununii 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOANA (RISTACHE PANAIT 

, ' 
/ ... .> , -;;i,:� 

1 JJ 

'• 

\ 
1 1 .- ... • 

;; '. t •J -' 

Foto 28 - Mss. cit., f. l .  
desen - uşă împărătească. 

ÎnsemnC!ri privind lada bisericii 
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Fato 27 - Mss. cit. Pe coperta din faţă 
{ la interior). 
Insemnări de cununii 
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Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) 
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Însemnări despre lada bisericii 
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fato 30 - Mss. cit., f. 130. 
Jnsemnări. 
Contract de pictură 
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Foto 32 • Mss. cit., f. 125. 
Scrisoarea lui Stenţel Condrat 

Foto 3 1  - Mss. cit., f. 58. 
Însemnări 
(cea de jos, din 1839, privind starea de boală) 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag. 63-70 

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

Situaţi în m ij locul unei mari zone 
geografice locuite de români, trăind alături de 
români, secuii au fost nevoiţi să înveţe l imba 
română, de-a lungul secolelor, ca pe o a doua 
limbă maternă, fără a urma vreo şcoa lă în 
acest sens. Dovadă sunt numeroasele docu
mente care atestă cunoaşterea l imbii române 
de către secui .  Astfel, până la 1918, sunt 
numeroase surse inedite de arhivă, mai ales 
descrieri de persoane date în urmărire sau cu 
paşapoarte, în care se menţionează şi l imba 
pe care respectiva persoană o cunoştea. 
Precizăm că nu s-a făcut o cercetare exhaus
tivă în acest sens; totuşi, parcurgând 
numeroase documente ale diferitelor instituţii 
adm inistrative, fie d in zona scaunelor 
secuieşti, fie din zona interioru lu i  
Transi lvaniei ,  s-au descoperit suficiente 
dovezi care să releve cunoaşterea l imbii 
române de către secui - în ceea ce ne 
priveşte în tema propusă -, dar şi de către 
saşil , evrei2, armenP, ţigani şi a lte etnii din 
Transilvania, ceea ce confi rmă spusele cărtu
rarulu i  Ştefan Ludwig Roth, care afirma că 
adevărata l imbă oficială a Transilvan iei 
istorice a fost, de-a lungul secolelor, l imba 
română, pe când numeroasele descrieri de 
români  daţi în urmărire atestă că ei 
cunoşteau, majoritatea absolută, numai 
l imba română4. Toate acestea ilustrează, şi 
din acest punct de vedere . . .  grăitor (la pro
priu şi la figurat) caracterul etnic majoritar 
românesc al Transilvaniei istorice. 

În acest sens, redăm următoarele exemple 
de secui care cunoşteau l imba românăS : 

Anu l 1776 : 
- Vass Samuel, din Boroşneu M ic, 

scaunul Trei Scaune, fost student în Odorheiu 
Secuiesc, de religie reformată, vorbea l imbile 
latină, maghiară şi română (Oeak, Magyar, es 
Ofah nyelven beszeOG; 

- Joseph Szkokân,  din Frumoasa, 
scaunul Giurgeu, de 37 de ani, originar din 
Ungaria, de naţiune slav (Siavus), vorbeşte şi 
l imbi le germană, ungară şi romana 
( Germanicam bene scit, loquitur etiam 
Hungarice et Vallahice)l; 

Anul 1 777: 
- Antonium Biro, din Chibed, scaunul 
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Mureş, de 27 de ani, cunoaşte l imbile ungară, 
latină şi română ( Lingvarum Hungaricae 
natione, Latinae et Valachicae gnarus) ; 

Anul 178 1 :  
- Martinus Dosa, din Chibed, scaunul 

Mureş, de religie reformată, de 30 de ani, 
vorbeşte l imbile maternă ungară, dar şi l im
bile latină şi română ( loquitur praeter verna
culam Hungaricam linguam Latine, et 
Valachio)B; 

- Antonii Kristo 1 Kristo Antal, dio 
scaunul Micloşoara, de 23 de ani, cunoaşte 
latina, maghiara şi româna (Oeakul, Magyarul 
es 0/ahul tud)9; 

Anul 1782 : 
- Andreae Birtok, din Isla, scaunul secu

iesc Mureş, de neam maghiar (Natione 
Hungarus), de 30 sau 32 de ani, vorbeşte 
bine româna, precum şi latina ( Lingvam 
Valachicam bene callet, aliqvantum etiam 
latinam) lo; 

Anul 1784: 
- Farkas Peter, din Cernatu de Jos, comi

tatul Trei Scaune, de religie reformată, de 30 
de ani, nobil, cunoştea l imba maghiară, fiind 
maghiar, şi româna (Magyarul tud, mind 
hogy, Magyar is, es Olahu0u; 

- Cseh Effraim, din Cernatu de Jos, comi
tatul Trei Scaune, "fost catolicizat odinioară, 
dar acum de religie reformată", de 32 de ani, 
persoană nobilă, cunoştea l imbile maghiară, 
română, germană şi latină (Magyarul, 0/ahu/, 
Nemetul, es Deakul tud), fiind de neam 
maghiar (Magyar Nemzetbăl va/6)12; 

- Cseh Manasses, din Cernatu de Jos, 
comitatul Trei Scaune, de religie reformată, 
maghiar, de circa 29 de ani, cunoştea limbile 
maghiară, latină şi vorbea bine l imba română 
( Magyarul, Deakul, es 0/ahu/ joi besze0n; 

Anul 1788: 
- Paniti Andrâs, din Topliţa Română (azi 

Topl iţa), ţinutul Giurgeu, de 33 de ani, nobil, 
vorbeşte bine latina, maghiara - l imba mater
nă, şi româna (besze/1 jaf DeiJkut, szU/etett 
nye/ven Magyarul, es O/aht.ll ) 1 4; 
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Anul 1817:  
- Faluvegi Boldisar, din Corund, scaunul 

Odorhei, secui l iber, de 62 de ani, vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (besze/1 magyaru/ es 
olahu0ls; 

- Pali  Ferentz, din Mărtiniş, scaunul 
Odorhei, de 45 de ani, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es ohlahu016; 

- Bir6 Janos, din Odorheiu Secuiesc, 
scaunul Odorhei, de 50 de ani, vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (besze/1 magyarul es 
ohtahu017; 

- Magyari Andras, din Morăreni, scaunul 
Odorhei, vorbeşte ungureşte, româneşte şi 
germană (besze/1 magyarul, ohlahul, neme
tu01B; 

Anul 183 1 :  
- Albert Imre, din Ciuc-Sângeorgiu ,  

scaunu l  Ciuc, de 31 de ani ,  vorbeşte 
ungureşte, româneşte, germană şi puţin 
săseşte ( besze/1 magyarul, ohlahu/, nemetul, 
es kevesett szaszu019; 

- Makray Janos, din Mădăraş, scaunul 
Mureş, de 22 de ani, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es ohlahu02o; 

- Vitta Karoly, din Murgeşti, scaunul 
Mureş, de 29 de ani, de religie reformată, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es ohlahu021; 

Anul 1832 : 
- Laszlo Janos, din Bidalău, scaunul 

Odorhei, de 34 de ani, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es olahu022; 

- Nagy Istvan, din Coşeni, scaunul Trei 
Scaune, de 24 de ani, de religie reformată, 
vorbeşte germana, maghiara, româna şi lati
na ( besze/1 nemetul, magyarul, o/a hul, es 
deaku023; 

- Bihari Gyorgy, din Aita Mare, scaunul 
Trei Scaune, de 30 de ani, stabil it în Colţeşti, 
comitatul Turda, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul, es o/ahu024; 

- Csiszer Albert, din Pănet, scaunul 
Mureş, de 40 de ani, de rel igie reformată, 
administrator domenial în Bezded [lângă Dej] 
vorbeşte maghiara, româna şi latina (besze/1, 
magyarul, o/a hul, es deaku025; 

- Fekete, al ias Dandits Istvan din 
Berghia, scaunul Mureş, de 23 de ani ,  de 
rel igie reformată, stabil it in Pănet, scaunul 
Mureş, fost locu itor in Târgu Mureş, vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (besze/1 magyaru/ es 
olahu()26; 
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- Timar Janos, din Isla, scaunul Mureş, 
de 27 de ani ,  vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul, es olahu027; 

Anul 1834 : 
- Palfy Istvân, din Torba, scaunul Mureş, 

de religie reformat, de 25 de ani, vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (besze/1 magyarul es 
olahu028; 

Anul 1835 :  
- Sigmond Gyorgy, d in  Aita Mare, comi

tatul Trei Scaune, de religie catolic, de 45 de 
ani, vorbeşte ungureşte, germană şi română 
( besze/1 magyarul, nemetiil es o/ahUt)29; 

- Istvanfi J6sef, din Chibed, scaunul 
Mureş, de religie reformată, de 25 de ani, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es olahU030; 

- Kukutz M ihally, d in Că lugăreni , 
scaunul Mureş, de religie catolic, de 39 de 
ani, vorbeşte româneşte şi ungureşte (besze/1 
o/a hul es magyaru031;  

- G6ja Janos, din Tămăşeşti, scaunul 
Ciuc, de religie catolic, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es olahU032; 

- Kovats J6zsef, din Imper, scaunul Ciuc, 
de rel igie catolic, de 21 de ani, vorbeşte 
ungureşte, slovacă, româneşte şi puţin ger
mană (besze/1 magyarul, totul, olahUI, es 
keveset nemetii033; 

- Barabas Samuel, din Pănet, scaunul 
Mureş, de rel igie reformată, de 27 de ani, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es olahU034; 

- Bende Ferentz, din Lăureni, scaunul 
Mureş, de religie reformată, de 21  de ani, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es olahu035; 

- Csiki Jozsef, din Ciucani ,  scaunul 
Mureş, de religie reformată, de 22 de ani, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es olahu036; 

Anul 1836: 
- Bardotzi, zis şi Csokasi J6sef, din 

Sânbenedic, scaunu l  Mureş, de rel igie 
evanghelic-reformată, de 35 de ani, vorbeşte 
maghiara şi româna (besze/1 magyarul es 
olahuf)37; 

- Horvat J6sef, din Sântioana de Mureş, 
scaunul Mureş, de religie reformat, de 35 de 
ani, vorbeşte maghiara şi româna (besze/1 
magyarul es olahuf)J6; 

- Kuran Janos, din Chibed, scaunul  
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Lin1ba română În viaţa secui/ar de-a lungul secolelor (până În 1918) - III 

Mureş, de religie evanghel ic-reformată, de 35 
de ani ,  vorbeşte maghiara ş i româna (besze/1 
magyarul es olahu�39; 

- Csiki Jozeff, din Vărgata, scaunul 
Mureş, de religie reformată, vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (betzel <sic!> mag
yarul es ofahu�4D; 

- Katsu Samuel, din Aluniş, scaunul 
Mureş, de rel igie reformată, de 28 de ani, 
vorbeşte maghiara, germana, ita l iana şi 
româna (beszel magyarul, nemeWI, olaszul es 
olahu�4l ;  

- Simon Ferentz, din Miercurea Ciuc, 
scaunul Ciuc, de rel igie catolică, vorbeşte 
maghiara, româna şi puţin italiana (beszel 
magyarul, olahul, 's keveset olaszu042; 

Anul 1837: 
- Raduly Andras, din Sântioana de 

Mureş, scaunul Mureş, de religie reformată, 
de 33 de ani ,  vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es olahu043; 

- Barabas Samu, din Pănet, scaunul 
Mureş, de religie reformată, de 38 de ani, 
vorbeşte ungureşte şi româneşte (besze/1 
magyarul es olahu044 ; 

- Katse Ferentz, din Remetea (azi locali
tate înglobată în municipiul Târgu Mureş), de 
rel igie catolică, de 28 de ani ,  vorbeşte 
ungureşte şi româneşte (besze/1 magyarul es 
olahu�45; 

- Marton Janos, din Călugăreni, scaunul 
Mureş, de 28 de ani, vorbeşte ungureşte şi 
româneşte (besze/1 magyarul es olahu046; 

- Kereszturi David, din scaunul Mureş, 
de origine secuiască (szekely eredeW), de 25-
30 de ani, vorbeşte ungureşte şi româneşte 
(beszel magyarul es o/ahu�47; 

Anul 1839 : 
- Farkas M ihaly, zis şi Miske, din 

Mereşti, scaunul Odorhei, de religie evanghe
l ic-reformată, de 19 de ani, vorbeşte bine 
maghiara şi rcmâna (beszel joi magyarul es 
OlahtJ�4B; 

Anul 1848 : 
- Benko Sandor, din Trei Scaune, de 

religie romana-catolică, de 34 de ani, vor
beşte ungureşte şi româneşte (beszel mag
varul es olahu()49. 

Anul 1878 : 
- Beres Samu, d in  Ditrău, comitatul Ciuc, 

de religie evanghelic reformat, de 36 de ani, 
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vorbeşte ungureşte şi româneşte (beszel 
magyaruf es romanu�SO; 

- Fazakas Gyorgy, zis şi Kerso Ferencz, 
din Remetea (Giurgeului), comitatul Ciuc, de 
religie romana-catolic, de 22-23 de ani, 
cunoaşte maghiara şi româna (nyelvismerete 
magyar es roman)Sl ; 

Anul 1880: 
- Jancs6 Rudolf, din Valea Scurtă (de 

lângă Târgu Secuiesc), comitatul Ciuc, de 
religie romana-catolic, de 27 de ani, cunoaşte 
maghiara şi româna (nyelvismerete magyar 
es roman)52; 

- Nagy Istvan, din Remetea (Giurgeulu i), 
comitatul Ciuc, de religie romana-catolic, de 
35 de ani, cunoaşte maghiara şi româna 
(nyelvismerete magyar es roman)S3;  

- Jonas Jozsef, din Ciumani (d in 
Giurgeu), scaunul Ciuc, de religie romana
catolic, de 23 de ani, cunoaşte maghiara şi 
româna (nyelvismerete magyar es roman)S4; 

Anul 1882: 
- Borsos Ferencz, născut în Ghindari (din 

Târgu Mureş), de religie evanghelic reformat, 
de 23 de ani, cunoaşte maghiara, germana şi 
româna (nyelvismerete magyar, nemet, 
roman)SS; 

- Ărkosi Laszl6, din Târgu Mureş, de 
rel ig ie evanghelic reformat, de 27 de ani, 
cunoaşte maghiara, germana, româna 
(nye/vismerete magyar, nemet, roman)S6; 

- Bernad Mihaly, zis şi Jozsi Feri, din 
Hăghig, comitatul Trei Scaune, de religie 
reformată, vorbeşte ungureşte şi româneşte 
(beszel magyarul es romanu�S7; 

Anul 1885 : 
- Bal6 Jozsef, din Ţufa lău, scaunul Trei 

Scaune, de religie reformată, de 35-40 de ani, 
vorbeşte maghiară, germană, română şi puţin 
franceză (beszel magyarul, nemetul, romanul 
et keveset francziau0sa; 

Desigur că viitoare cercetări vor completa 
cu a lte numeroase exemple această listă, 
care i lustrează cunoaşterea limbii române de 
către secui, fie de către cei instruiţi la vreo 
şcoală maghiară din epocă, fie de către secui 
simpli (care umblau în cioareci şi opinci, după 
cum îi descrie documentul) .  

În continuare, completăm cu o ADDENDA 
dicţionarul cuvintelor româneşti împrumutate 
de secui de-a lungul secolelor, prezentat în 
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numerele anterioare ale revistei Angvstia :  
- arnică - arnika - 1861: scaunul Mureş, 

Bakos 283 
- babău - babo (în sens de cergă) -

1878: Scaunul Odorhei, Nyr VII 432 
- baei - bdcs - 1) proprietar de turme de 

oi : 1628: zona scaunului Brăduţ (bacz 1 ba
czot 1 bacznak), Scaunul Brăduţ II/2, f. 438 şi 
f. 6 18v; 1838: Biborţeni (o/a Andras az bi
barczalfalvi bacz), Scaunul Brăduţ, II/2, f. 
10v; 2) în cuvinte compuse - băciţă (bacznet) 
- 1628 : zona scaunului Brăduţ (baczot es 
bacznet), Scaunul Brăduţ, II/2, f. 6 19v 

- bălă - bal/a - 1855/60 : scaunul Ciuc; 
Bakos 283 

- bălţat - belcz - 1606: scaunul Odorhei, 
EMSzT I 737; 1625 : scaunul Odorhei, ibi
dem; Bakos 209 

- bârsan - bersz(m - 1 796: Trei Scaune; 
Bakos, 280 

- berbece - berbecz - 1640 : zona 
scaunului Brăduţ, Scaunul Brăduţ II/2, f. 36v; 
1695 : Vârghiş, scaunul Brăduţ (berbetzet 1 
berbecznek), Scaunul Brăduţ, II/2, f. 538 

- blană - blana (aici în sens de scândura 
groasă) - 1813: Corunca, scaunul Mureş, 
EMSzT II 98; 1818 :  Trei Scaune, Bakos, 284 

- briceag - brisak - 1806: Târgu Mureş, 
EMSzT I 1080 

- brustur - brusztuj - 1832: Trei Scaune; 
Bakos, 285 

- burduf - burduf- 1894: Ozun, comita
tu! Trei Scaune, Nyr XIII 20; Bakos 210 

- burduhos - burtukos (în sens de stufos) 
- 1745 : Ciuc, EMSzT I 1095; Bakos 252 

- buruiană - burujan - 1899: Secuime, 
Bakos 324 

- calabalâc - kalabal - 1861 : Trei 
Scaune, MNyszet VI 333; Bakos, 298 

- ceafă - csafa - 1903 : Sândominic, 
comitatuiCiuc, Nyr_XXXII 325, Bakos 325 

- ceapsă - csapsza - 1816: Secuime, 
Gyarmathi 99; Bakos 288 

- cep - în cuvânt compus: cserecsep -
1768: Lăzarea, scaunul Ciuc, EMSzT II 95-
96; Bakos 254 (cu semnul întrebări i) 

- cetină - csetenye (aici în sens de făget 
ldnc':i r )  - 1855-1861 : zona Ciuc, MNyszet VI 
373; Bakos 289 

- ciontorog/şontorog - csontorag fa 
(aici în sens de lemn ciuntit) - 1820 : 
Firtănuş, scaunul Odorhei, Bakos 290 

- ciubotar/ciobotar - csobotâr - 1698 : 
Săsăuş, scaunul Trei Scaune, EMSzT II 179; 
Bakos 229 
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- ciuhă - csuha - 1832:  scaunul Trei 
Scaune, Bakos 291 

- ciulă - csu/ja/csulyi - 1838: scaunul Trei 
Scaune, Bakos 230 

- ciulică (de la ciul) - csuliga - 1896: 
Ozun, Trei Scaune, MTsz; Bakos 328 

- ciungărit - csongorodott - 1896: Trei 
Scaune, MTsz; Bakos 328 

- coadă - k6da (aici în sens de coadă la 
gură) - 1896: Araci, Trei Scaune; Bakos 340 

- cobză - kobza - 1893: Budila, Trei 
Scaune, MTsz; Bakos 339-340 

- cosor - kacor - 1787: Târgu Mureş 
(katzar/kotzor), EMSzT, VI, 8;  1831:  Târgu 
Mureş, ibidem; 1843 : Bădeni, scaunul Arieş, 
ibidem; 1859 : Bodoc, Trei Scaune, ibidem 

- coteaţă - kotiacza - 1794: Trei Scaune, 
Bakos 262 

- coteţ - kotyec - 1713: Trei Scaune, 
Bakos 279 

- cucuruz - kukuriza - 1816: Secuime, 
Gyarmathi 41 ,  100; Bakos 263 

- cumpănă - kompona (a ici în sens de jug 
încovoiat) - 1882: judeţul Odorhei, Bakos, 
236 

- cumpăni, a"' - komponal (aici în sens 
de a măsura) - 1800, 1807: Secuime, 
Bakos 299 

- curtean - kurtan - 1619 : Vârghiş, 
scaunu l  Brăduţ ( kurtanoktol), Scaunu l  
Brăduţ, II/2, f. 203 

- delniţă - în derivate: delnicacska -
1773: Scaunul Ciuc, Bakos 255 

- dop (în verbul îndopa) - în cuvinte com
puse bedopol - 1838: Secuime, Tsz; Bakos 
292 

- drugă - în derivate: durgalt- 1770 : Trei 
Scaune, Bakos 256 

- dugheană - dogany - 1827: Secuime, 
Bakos 292 

- fârtat - fertat /fortatye - 1869: Scaunul 
Ciuc, Orban II  154; 1905: Giurgeu, Nyr 
XXXIV 83; Bakos 232 

- ficior - ficzor - 1629: zona scaunului  
Brăduţ (az ficzor), Scaunul Brăduţ, II/2, f. 72 

- fotă - fota - 1870 : Boroşneu Mic, Trei 
Scaune, Orban III 165; Bakos 294 

furdă - 1 .  furda (aici în sens de marochin 
subtire, folosit la căptuşitul părţii de sus a 
cizmei) - 1805: Secuime, MNy VIII 332; 
Bakos 257; 180 6 :  Odorheiu Secuiesc, 
scaunul Odorhei, ibidem; 2. furda (aici în sens 
de tutun de calitate inferioară) - 1796: 
scaunul Ciuc, Bakos, 257 

- furtună - furtuna - 1879: ţinutul 
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Baraolt, Nyr VIII 142; Bakos 331 
- gard - gargya - 1632, 1666, 1667, 

1730 : Trei Scaune, Bakos 206 
- găteaja - getazsa - 1816: Secuime, 

Gyarmathi 98, 1 00; Bakos 294 
- gângav - ganga - 1905: Giurgeu, Nyr 

XXXIV 323; Bakos 333 
- ghilan - gyilan - 1855-1860: Ciuc, 

Bakos 295 
- ghiocei - gy6cse - 1879: ţinutul 

Baraolt, Nyr VIII 142; Bakos 335 
- gologani - gologany - 1885 : Secuime, 

Nyr XIV 47; Bakos 335 
- goştină (d ijmă din porci sau din oi) -

gosztinazas 1 gostinapenz - 1770: Trei 
Scaune, Bako� 233 

- gulie (cără labă) - guja/gu/jajgulya -
1832: Secuime, Ciuc, Trei Scaune, Bakos 295 

- hrişcă - haricska - 1614: Trei Scaune, 
Bakos, 234 

- livada - /ivada - 1844: Secuime, Bakos 
264 

- luncă - lunka 1 lonka - 1893: judeţul 
Odorhei, MTsz; Bakos, 237 

- maimuţă - majm6c - 1893-1906: 
Secuime, MTsz; Bakos 346 

- mălai - male (aici în sens de teren culti
vat cu mei) - 1607: Avrămeşti, scaunul 
Odorhei, Nyirk X 99; Bakos, 238 

- mâţişor - micigo - 1880: Odorheiu 
Secuiesc, Nyr IX 236; Bakos 348 

- mâzgă - mezge - 1893-190 1 :  
Secuime, MTsz; Bakos 301 

- mejdină - mezsdinye - 1893-1901 :  
Tel iu  ş i  Budi la, Trei Scaune, MTsz; Bakos, 301  

- mocan - mokany (aici în  sens de om 
arţăgos) - 1838 : Secuime, Bakos, 239 

- mormăi, a"' - mormojal - 1816: 
Secuime, Gyarmathi 99, 107; Bakos 302 

- moş - m6sjm6suj - 1833 : Secuime, 
Bakos 302 

- muntean - muntyan (aici în sens de 
jeler imigrat din Muntenia) - 1790 : Scaunul 
Brăduţ, Bakos, 240 

- murgă - murga (aici în sens de 
mărţoagă, g loabă) - 186 1 :  Odorheiu 
Secuiesc, MNy VI 299, Bakos 267 

- negoţ - nyegoc - 1790: Secuime, Bakos 
280 

negoţaş - nyegocas - 1897 : 
Gheorgheni, scaunul Ciuc, Nyr XXVI 428; 
Bakos 267 

- ocă - oka - 1779: Trei Scaune, B�kos, 
240; 1838: Secuime, Ibidem 

- parângă ( rud5) - perenge - 1838: 
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Secuime, Tsz; Bakos 305 
- paşcă - paska/ pacska - 1883: Ciuc, 

Nyr XII 189; Bakos 355 
- păduchi - paducs - 1 905: Giurgeu, Nyr 

XXXIV 261;  Bakos 304 
- păpuşa, a"' - papusal - 1874: Trei 

Scaune, Nyr III 374; Bakos 271 
- pârpăriţă - perpence - 1738: Trei 

Scaune, Bakos, 2 19; 1872:  Secuime, Nyr I 

281 
- pâţâieni (foi de porumb uscate) - pici

jen - 1880: Odorheiu Secuiesc, Nyr IX 320; 
Bakos 355 

- petec - petyeg - 1861:  Trei Scaune, 
Mnyszet VI 346; Bakos 305 

- plătică (peştele Abramis brama) - platyi
ka - 1794: Trei Scaune, Bakos 280 

- plută - pluta - 1887: ţinutul Baraolt, pe 
lângă Olt, Herman 821 

- pogan - bakany - 1877:  scaunul Ciuc, 
Nyr VI 471;  Bakos 320 

- pripaş (de la pripă, grabă) - pripas -
1907: Cristuru Secuiesc, Nyr XXXVI 414; 
Bakos 305 

- pungă - punga - 1751 :  Şumuleu-Ciuc, 
Bakos 271 

- purcoi (căpiţă de fân) - porkojjpurkoj -
1840: Ciuc, Trei Scaune, Bakos 308 

- putregăios - putriganyos - 1855-
1860 : Ciuc, Bakos 309 

- puţa/puţica - pucajpucika (aici în sens 
de organ sexual la fetiţe) - 1893: Ciuc, 
Odorhei, Trei Scaune, Bakos 307 

- râşniţă - resnycze - 1719 :  Trei Scaune, 
Bakos, 242 

- ridiche - ridike - 1861 :  Trei Scaune, 
MNyszet VI 356; Bakos, 309 

- robotă - robota - 1838: Trei Scaune, 
Bakos, 243 

- săină (culoare a lâni i , la oi) - szănye -
1863 - 1904 : Secuime, comitatul Trei 
Scaune, Odorhei; Bakos 310  

- scumpia - szkumpia - 1783: Trei 
Scaune, Bakos 215  

- scurtă - kurti/kurta - 1876: Trei 
Scaune, Nyr V 60; Bakos 300 

- scutar - oszkotar - 1723 : Trei Scaune, 
Bakos, 243 

- slab - eszlab - 1887:  judeţul Odorhei, 
Nyr XVI 86; Bakos 330 

- socoti - szokotaljszokotyal - 1838 : 
Albiş, Scaunul Trei Scaune, Tsz; Bakos, 244; 
1893-1901:  Borsec, scaunul Ciuc, MTsz; 
Bakos 244 

- stânaş (în cuvinte compuse) - stânaşi 
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( eztenastarsok) - (1628] : Biborţeni, Scaunul 
Brăduţ, Il/2, f. 6 19v 

' 

- stână - eztena - 1583 : Trei Scaune, 
Bakos 224; [1628] : Biborţeni (eztenara 1 
eztenan), Scaunul Brăduţ, II/2, f. 619 şi 624; 
1634: zona scaunului Micloşoara (esztenat 1 
ezstenara 1 eztena), Scaunul Micloşoara, II/2, 
f. 321 

- strungă - eszterenga - 1586 : scaunul 
Ciuc, Bakos 213  

- şută - suta - 1703 : Trei Scaune, Bakos 
279 

- taci - tacso - 1868 : Comitatul Odorhei, 
Orban I 161 

- Tanda-Manda (în sens de ceva de mân
tuială) - tandamanda - 1838: Secuime, Tsz; 
Bakos 3 1 1  

- tăntălău - tantalojtantaloc - 1863 : Trei 
Scaune, Kriza 5 19; Bakos 3 1 1  

- teanc - tank - 1843-1893: Secuime; 
Bakos, 3 1 1  

- teică - tejke - 1765: Secuime, Trei 
Scaune, Ciuc ; Bakos, 222 

- ţanc - în derivate: czankolo - 1840: Trei 
Scaune; Bakos, 286 

- ţap - cap - 1693 : Chepeţ, scaunul 
M icloşoara (capat), Scaunul M icloşoara, Il/6, 
f. 127. 

- ţapină - capina - 1887: Giurgeu, Bakos 
325 

- ţânţar - cencarka (în sens de subţire, 
mic) - 1907 : Ghel inţa, comitatul Trei 
Scaune, Nyr XXXVI 426; Bakos, 287 

- ţâră - cire - 1893: Secuime, MTsz, 
Bakos 325 

- ţine minte - cinemintez - 1739 : Bezid, 
scaunul Odorhei, Ethn .  XXIV, 28; Bakos 229 

- ţine rând - cinerendibe - 1896 : 
Secuime, MTsz, Bakos 325 

- zăhui, a"' - zahul/efzahul - 1863 : Trei 
Scaune, Kriza 523; Bakos 3 1 1  

Vasile Lechinţan 

Note 

1 .  De exemplu, în 1 781,  Matthias Thoma, de 44 de 
ani, de religie catolică, de neam săsesc (Natione Saxo), 
din Dumitra, scaunul Bistriţa, vorbea limba săsească, 
germană şi română ( loqvitur Lingvam Saxonicam, 
Germanicam, et Valachicam), Direcţia Judeţeană Cluj a 
Arhivelor Naţionale (în continuare: DJCAN), Primăria 
Oraşului Bistriţa, fasc. 39, dosar 235; Czink Jănos, din 
Ticuş, scaunul Rupea, de 21 de ani, luteran, în 1831 vor
bea germana şi româna, idem, seria 2b, dos 1 265/183 1 ;  
Theisz Mihăly, d in  Sângeorgiu Nou, scaunul Bistriţei, de 
religie luterană, de 22 de ani, în 1835 vorbea germana, 
româna, săseasca şi maghiara (beszel nemetul, olahul, 
szaszul es magyaruf); Fleischer Jănos, de religie Iute
rană, de 25 de ani, în 1836 vorbea limbile săsească şi 
română (beszel szăszul es olăhul), Ibidem, seria Ilb, 
dos. 958 1 1836; Theil Iănos, din Şeica Mică, Scaunul 
Şeica Mare, luteran, vorbeşte germana şi româna (beszel 
nemetiil es olahiif), Ibidem, dos. 1 4 1 5/ 1836; 
Stephanus Gottschik, din Petriş, de 60 de ani, în 1842 
vorbea germana şi româna ( er spicht deutch und 
walachish), Ibidem, dos. 1474/ 1842; Muller Mihaly, din 
Scaunul Bistriţa, romana-catolic, în 1834 vorbea ger
mana, săseasca şi româna (beszel nemetul, szaszu/ es 
olahuf), Ibidem, dos. 1977/1834; Hermănn Gyorgy, 
din Bistriţa, luteran, în 1836 vorbea germana şi româna 
(beszel nemetul es o/ahuf), Ibidem, dos. 1 4 1 5/ 1836; 
Kuhl Jănos, din Bistriţa, scaunul Bistrita, de 29 de ani, 
luteran, in 1835 vorbea româna, maghiara şi germana 
( bcszcl olahul, magyanJJ cs ncmetuf), Ibidem, dos. 
1814/1835 etc. 

2. De exemplu, în 1831 ,  Schonberger Karoly, de 24 
de ani, de religie evreiască, vorbea limbile evreiască, ger
mană, sârbă, maghiară si română (besze/1 zsidoul m§me
tul, ratzul, magyaru/ es olahuf); in anul lll3:l, Jakob 
Moses (Moselăim), 1sraelil, de 22 de aru, d1n tlerchez, 
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districtul Chioar, vorbea in limba maternă evreiască şi în 
afară de aceasta, şi germana, şi bine maghiara şi româ
na (zsido Anyai nyelven kivul beszelt nemetul, joi ma
gyarul, es olahuf) şi tot în 1832, Sztressea Volf, din 
comitatul Mosony, locuitor în Chiţa (Kitze), de 19 ani, 
evreu, vorbea româna, germana şi puţin maghiara 
( beszel o/a hul, nemetul es magyaruf) etc. 

3. De exemplu, în 1831,  Karătson Janos, din 
Gheorgheni, scaunul Ciuc, de 22 de ani, romana-catolic, 
vorbea maghiara, româna şi armeana (beszel magyarul, 
olahul es ărmenyeiif) DJCAN, Primăria Oraşului Bistriţa, 
seria b, dos. 1 265/ 1831 etc. 

4. La majoritatea românilor descrişi in l iste de 
urmărire se scrie simplu faptul că respectiva persoană 
vorbeşte limba română, însă, la numeroşi români se pre
cizează în mod distinct faptul că ei cunosc NUMAI limba 
română, de exemplu: George Roman, din Bârsana, 
comitatul Maramureş, în 1 775, se spune că vorbeşte 
numai limba română (csupan ofah nyelven beszef), 
DJCAN, Primăria Oraşului Bistriţa; Gheorghe Şut, din 
Cireşoaia, comitatul Solnocul Interior, în 1 789, vorbeşte 
absolut numai în limba română (tsupan tsak Ofah nyel
ven beszef); Alexa Sălăjan, din Sâncraiu de Mureş, 
scaunul Mureş, în 1835, de asemenea vorbea numai in 
limba română (beszel csak olahuf); Iuon Gorcea, din 
comitatul Târnava, in 1 78 1 ,  de 60 de ani, este prezentat 
ca român de neam şi nici nu ştie altceva decât limba 
maternă (ofah nemzet s nem es tud egyebet szi.Jietett 
nye/venef); Paşc Mihai, din RJLhita, scaunul Sebeş, tot 
în 1 78 1 , în afară de limba română maternă, alta nu vor
I.Joo';>L'=' ( vdld�ili�·dm /ingvam vernaculam al/arum non 
loquitur); Iuon lipovan, de religie românească, vor
beşte numai româneşte (besze/1 csak olahuf), Ibidem, 
dos. 1 4 1 5/ 1836; Llca Husian, din Someş Odorhei, 
greco-catol1c, vorbeşte numai rom:lneşte (besze/ csak 
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olahUf), Ibidem, dos. 142/1839; Vasile Tănase, din 
Buduş, comitatul Dăbâca, în 1833 vorbea numai 
româneşte (csak olahul beszef), Ibidem, dos. 66/1833; 
Crăciun Mărişcar, din Micăsasa, în 1833 vorbea numai 
româneşte (beszel tsak olahuf), Ibidem, dos. 166/1833; 
Toma Oprea, din Gâlgău, comitatul Solnocul Interior, în 
1834 vorbea numai româneşte ( csak olahUI beszef), 
Ibidem, dos. 1977/1834; Iuon Bagie, din Bucium, comi
tatul Alba, în 1836 vorbea numai româneşte (beszel csak 
olahuf), Ibidem, dos. 1415/ 1836; Toader Korosi, din 
Păţal, comitatul Crasna, în 1836 vorbea numai româneşte 
(beszel csak olahuf), Ibidem, dos. 1666/1836; Toma 
Mare, din Galda de Jos, comitatul Alba, în 1836 vorbea 
absolut numai româneşte (beszel csupan olahuf), Idem; 
Nichita Cupşa, din Cupşeni, comitatul Solnocul Interior, 
in 1836 vorbea numai româneşte (beszel csak olahuf), 
Idem; Georg Costandin, din Feldioara, ţinutul 
Braşovului, în 1836 vorbea numai româneşte (beszel 
csak olahuf), Idem; Gheorghe Rajba, din Santău, comi
tatul Hunedoara, caporal în regimentul Baron Leiningen, 
în 1836 vorbea numai româneşte (beszel csak olahuf), 
Ibidem, dos. 1231/ 1836; Vasilica Sălăjan, din Diviciorii 
Mari, comitatul Dăbâca, în 1836 vorbea numai româneşte 
(beszel csupan olahuf), Idem; Gheorghe Precup, din 
Rus, comitatul Solnocul Interior, de 32 de ani, în 1836 
vorbea numai româneşte ( csak olahul beszef), Ibidem, 
dos. 1277/1836; şi exemplele sunt numeroase. 

5. De altfel, şi maghiari din Transilvania şi Ungaria 
cunoşteau limba română, după cum ne dezvăluie docu
mentele epoci i :  Stephanus Horvat, din Gyor, din 
Ungaria (oriundus ex Ungaria), comitatul Pesta, romana
catolic, în 178 1 ,  vorbea limbile ungară şi română (callet 
lingvas Hungaricam et Valachicam), DJCAN, Primăria 
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VASILE LECHINŢAN 

Abstract 
The Romanian language in the l ife of Szecklers along the centuries 

{until 1918) - {III) 

Being found in the middle of a large geographical region inhabited by Romanians, living among Romanians, the 
Szecklers had to learn Romanian language, along the centuries, as if it were their second mother-tongue, without 
following the courses of a school. As a proof there are numerous documents that certify their knowledge of Romanian 
language. Thus, until 1918 one may find a large number of original archive sources, especially descriptions of people 
who were under surveillance or who had passports, in which the language that they know is mentioned. We have to 
s;pecify that there hasn't been made an exhaustive research regarding this issue; stil l, running trough numerous docu
ments of different administrative institutions from the a rea of Szeckler Counties or from the in ner region of Transylvania, 
there were found enough evidence that certify the knowledge of Romanian language among Szecklers, but as well 
among Saxons of Transylvania, Romany and other ethnics from Transylvania. This confirms what the scholar Ştefan 
Ludwig Roth once said, that the real official language of historic Transylvania was, along the centuries, the Romanian 
language. In this study we render punctually numerous cases of Szecklers who knew Romanian language. 
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Pătimiri le preotului  Ioan Brânduşe din Daneş in anul 1849 

În luni le cele mai critice ale anului 1849, 
când Sibiul era ocupat de trupele lui Bem, iar 
Kossuth îl numea pe Şaguna ca trădător de 
patrie, acuzându-1 că : "a jucat un rol făţarnic 
mincinos, pentru ca, În mijlocul păcatelor sale 
trădătoare de patrie, să adoarmă cu cuvinte 
dulci atenţiunea şi privegherea mea şi a soţi
lor mei de la guvern': pentru care "nu poate 
avea parte de iertare pe acest pământ" 1 -
scaunul  episcopal d in Sibiu era declarat 
"vacant": episcopul plecat la Viena şi Olmuth 
"În deputaţiune cu petiţiunile naţionale" 2, 
asesorii consistoriali Moise Fulea, Ioan Moga 
şi cei doi protopopi ,  refugiaţi în Ţara 
RomâneascăJ. 

Comisarul ministerial Berde Jozsef, prin 
hotărârea Nr. 509 din 12 mai 18494, îi va 
încredinţa conducerea eparhiei notaru lu i  con
sistorial Ioan Hannia "până ce ministerul de 
cult va dispune ocuparea scaunului vacant'� 
Acesta fiind obl igat, să comunice numirea sa, 
şi să-i îndrume pe credincioşi pe calea moral i
tăţii şi a toleranţei, arătându-le "binefacerile" 

aduse de revoluţia maghiară. Prin circulara nr. 
1 din 13 mai 18495, Ioan Hannia îşi va anunţa 
protopopii că a fost propus administrator "al 
clerului diecesan din lăuntru ţiitoare': îndem
nându-i să vegheze "din dragostea cătră 
patria noastră comună şi dorinţa cea nespusă 
cătră binele şi fericirea neamului nostru celui 
tare rătăcit purcezătoare': iar preoţi i ,  să 
povăţuiască poporul credincios, spre "pace, 
dragoste Împrumutată cătră toate popoarăle 
conlocuitoare, la legile stăpânirei noastre cei 
părinteşti, care ca o maică bună nu face nici 
o deschilinire Între fii săi, pentru că numai aşa 
ne vom putea folosi, şi vom rămânea În 
stăpânirea bunătăţi/ar şi drepturilor prin 
mărinimitatea şi heroismul naţiei maghiare 
dobândite, adecă: ştergerea iobăgiei, a 
dijmelor şi ridicarea tuturor la starea de 
cetăţean liber al patriei comune': 

Andrei Şaguna, încă la Viena, va afla 
despre Vicariatul cel neleg iuit instalat la Sibiu 
de autorităţile magh iare, scri indu-i lu i  Moise 
Fu lea că acestea toate "vor cădea de la sine, 
neputându-şi stabili niciodată vreo putere" 6• 
De la Bucureşti, protopopul Sibiului î i  va tri
mite episcopului "epistola " datată 3/1 5  mai 
18497, în care descrie suferinţele preoţi lor 
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refug iaţi, care îşi căutau al inare şi adăpost la 
fraţii lor din principate: "văzând În toată 
Valahia rătăcind mulţime de protopopi, preoţi 
şi creştini de ai noştri, goli, flămânzi şi mai 
morţi de apăsarea lipsurilor - nu ştim, ce să 
mai zicem - fără stăm uimiţi şi cu neÎncetate 
rugăciuni mulţămind atotputernicului, care a 
Îndemnat pe făcătorii de bine, de i-au primit 
şi i-au mi/uit, de nu au pierit'� 

Unul d intre marii "făcător de bine" veniţi în 
sprij inul preoţilor noştri, pribegiţi prin Ţara 
Românească, va fi protopopul Muscelului , 
Nicolae Sachelarie, care îi va cere în luna 
april ie 1849, mitropolitului Neofit al Ungro
vlahieiB să "sloboadă o Înaltă poruncă': ca să
i poată ajuta pe câţiva preoţi "pravos/avnici" 

veniţi d in judeţele Târnava Mare şi Sibiu, care 
aveau nevoie pentru traiul de zi cu zi să fie 
lăsaţi să slujească în bisericile care nu aveau 
preot - în acele zile când cred incioşii aşteptau 
marea sărbătoare a Învierii Domnului .  

Raportul protopopului, va cuprinde: l ista de 
preoţi băjeniţi din Transilvania aflători în jud. 
Muscel, în număr de 12 :  1 .  N icolae Ghiaja 
protopopul Albei de Sus cu fami l ia d in 7 per
soane, neunit; 2. Ioan Ioanovici paroh din 
Ferihaz <Aibeşti> ;  3 .  Dimitrie Şoner paroh la 
Haşfalău <Vânători> ;  4. Alexandru Ioa novici 
paroh la Boiu; 6. N icolae Ioanovici [Stoicovici 
n . n] d in Jacu Românesc, neun it; 7. I l ie 
Ioanovici paroh la Boiu cu famil ia d in 7 per
soane, neunit; 8 .M ihai l  Boiu d in Hetiur; 9. 
Ioan Boiu paroh la Saschiz, neunit; 10.  
N icolae Comşa parohul Veseudulu i ;  1 1 . 
Dimitrie Şerb paroh la Ruşi; 12 .  Dimitrie 
Pălu;an paroh Săcelu lu i .  

"Inalta poruncă" a mitropolitulu i ,  va veni în 
sprij inul celor menţionaţi : cea cu nr. 1 57/ 1 
1849, îl va ajuta pe preotu l Ioan Ioanovici din 
Albeşti, care a fost nevoit să plece din satul şi 
de lângă credincioşi i să i, scăpând prin fugă, 
cu cinci copii mici de mână : "şi fiindcă se află 
cu familie grea fără nici un ajutor Întru ale 
vieţuirii, au cerut prin jalbă să i se dea voe a 
sluji cele preoţeşti la vreo biserică, unde va fi 
lipsă şi trebuinţă. Şi fiindcă numitul au 
Înfăţişat cartea de hirotonie a răposatului 
Vasile Moga din 5 februarie 1830 nr. 320, din 
care se dovedeşte că este de rit pravos/avnic 
creştin, şi acum pentru turburările intâmplate 
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În Transilvania, au pribegit sprijinindu-se aici 
În ţară, scriem cucerniciei tale, ca să slobozi a 
sluji cele preoţeşti unde va fi lipsă şi va fi 
poftit de enoriaşi"9; O altă "poruncă slobodă" 

nr. 1625, va fi dată pentru protopopul Nicolae 
Gheaja din Paloş şi fiul său Ioan, care: "au 
venit aici preotul Nicolae Gheaja de la satul 
Paloş, şi Întrebându-se de au cărţile de hiro
tonie, numai numitul cucernic preot au avut, 
atât pă cea de hirotonie, cât şi pe cea de pro
topopie, pe care ni le-a şi Înfăţişat de le-am 
văzut, amândouă din vremea răposatului 
episcop Vasile Moga. Iar pentru fiu-său ne-a 
Încredinţat că fiind hirotonit de curând, adică 
in anul trecut dechemvrie [1848], n-au apu
cat să-şi ia cartea de hirotonie. Aşa dar fiind
că amândoi după aceste Încredinţări să 
dovedesc că sânt preoţi de rit pravoslavnic, 
facem cunoscut cucerniciei tale, că au voie a 
sluji cele preoţeşti ori unde vor fi poftiţi'� 

Neofit al Ungrovlahiei, în 6 iunie 1849, îi va 
scrie protopopului că mâna sa arhierească îi 
va ocroti pe băjeniţii preoţi i din Ardea l :  "până 
când Dumnezeu va trimite mila sa de sus a 
inceta războaiele şi a să linişti turburările" 

-

acestor 12  preoţi ortodocşi ajunşi la mila 
mitropolitului, îi vom putea adăuga, fără a 
greşi, şi pe : Partenie Trombitaş, protopopul 
Târgu Mureşului, Vasile Hodoş şi fiul său 
ZenovielO, preoţi la Band şi Iclandu Mare, 
Gheorghe Hodoş din Berghia, Vasile Rotariu 
din Sângiorgiu de Pădure, Patrichie Molnar 
din Şapartocu, şi nu în u ltimul rând - preotul 
Ioan Brânduşe din Daneş-la care facem referire. 

Preoţii românil2 din satele a·şezate pe 
Mureş şi Târnave care n-au reuşit să ia calea 
pribegiei, au avut parte de suferinţe cumplite, 
precum :  temniţă grea, preotul Ştefan Iacovici 
din Mureşeni ; ascunşi prin păduri "cu fiarele 
sălbatice': bătrânul protopop Zaharia Matei 
din Nadăşa; moarte de martiri, preoţii Leon 
Carnea din Glodeni, Ioan Brejan şi fiul său din 
Gorneşti şi Egerseg-Cornăţel, Gheorghe Rusu 
din Feleag, Isaia Popovici din Boboha��a -
condamnaţi prin "tribunalele de sânge'� 

* * *  

s-au l iniştit "turburările" şi s-au întors pre
oţii din bejenie în preajma zile de 1 5  august 
1849, s-au aşezat fiecare la "cuibul lui" -
numai preotul Ioan Brânduşe din Daneş îşi va 
găsi parohia ocupată, unde timp de 17  ani a 
slujit Domnului şi credincioşilor "În faţa icono
stasului Împodobit cu crucea şi icoanele cele 
mai frumoase din judeţ'� În cele 6 lun i  cât a 
fost refugiat în Ţara Românească "tistia 
politică" n va da aprobare comunităţii orto-
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doxe din Daneş să-şi aleagă alt preot în locu l 
celui "fugit': hotărâre pusă în aplicare de pro
topopul ortodox al Sighişoarei, Zaharia Boiu .  

Vom descrie, în cele ce urmează, calvarul 
prin care trece preotul Ioan Brânduşe la 
întoarcerea acasă, nevoit să umble "cu jalba" 

pe la autorităţile nou instalate, cerând drep
tate - cum ne vor spune documentele14 
prezentate în anexe. 

În zadar episcopul Andrei Şaguna, imediat 
după întoarcerea la reşedinţa sa din Sibiu, va 
trimite protopopilor circulara cu Nr. 4 din 
10/22 septembrie 184915, prin care vestea 
sfârşitul suferinţelor pentru biserica sa : "Cu 
ajutoriul Tatălui Nostru carele este În ceriuri, 
vijelii/e războiului civil, scornit din partea 
rebelilor, inălţatul nostru Monarh prin armele 
biruitoare ale oştirei Împărăteşti s-au nimicit, 
puterea anarhii s-au sfărâmat şi ordinea 
legală s-au introdus" 

- cerându-le preoţilor 
să-i trimită "Deşcriptul protopopesc': în care 
să descrie nedreptăţile, câte: "s-au poruncit, 
s-au aşezat şi s-au dispenzat prin vicariatul 
cel nelejuit pus din partea republicei 
maghiare" 

- rău l  pentru preotul Ioan 
Brânduşe a fost făcut, şi pentru îndreptarea 
lui se va consuma multă cerneală. 

În 9 iunie 1849, Magistratul maghiar, prin 
hotărârea cu nr, 649, va ordona protopopului 
Zaharia Boiu să numească alt preot la Daneş, 
în locul celu i  "dispărut cu familia sa din 19 
ianuarie anul acesta, lăsând parohia orfană" 

16, să rezolve cât mai urgent cererea credin
cioşilor de aici . 

Magistratului din Sighişoara, în şedinţa din 
18 iunie 184917, va lua în discuţie raportul 
protopopului Zaharia Boiu, în care acesta 
descrie situaţia critică a parohiei din Daneş 
prin venirea insurgenţilor maghiari, toate au 
fost distruse, biserica păgubită de toate cele 
sfinte, casa parohială prădată. Prin fuga preo
tul din calea urgiei, "poporul credincios'� 
rămas singur în faţa urgiei, s-a rispit "aseme
nea unei turme de oi părăsite'� In luni le de 
iarnă, protopopul va încerca suplinirea preo
tului plecat în Ţara Românească prin tânărul 
Zaharia Tătar din Laslea, dar credincioşii cer 
preot permanent ; se va aproba "candidaţie" 

din trei preoţi, iar cel ales cu 104 voturi va fi 
Zaharia Tătar, dorit şi de obştea satului .  Apro
barea finală trebuia să fie dată de Minister, 
având specificaţia, că : ortodocşii "neavând 
deocamdată nici episcop diecezan, nici con
sistoriu': concursul s-a făcut corect "după 
principiile noului sistem efectiv, <şi> alegerea 
.c;ati.c;face pe deplin expresia voinţei colective ': 
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În luna iun ie a anului 1849, cursul istoriei 
se va schimba: trupele ţariste intră în Transil
vania, venind în ajutorul celor imperiale, revo
luţia maghiară va fi înfrântă, iar din toamnă 
se va instaura noul regim absolutist. Braşovul 
va f i  primul oraş ocupat, de unde noul comi
sar imperial Franz von Dorsner dă o procla
maţie în 19 iunie 1849 "Către populaţia 
Transilvaniei" 1s, prin care cheamă poporul la 
ordine ş i  s iguranţă, cerând restabi l i rea 
"vechilor stări de lucru" în această ţară greu 
încercată - aceasta fi ind cea mai arzătoare 
"dorinţă a Împăratului'� 

Despre bucuria trăită de preoţii refugiaţi, 
întorşi acasă, chemaţi de clopotele care îi 
chemau d in  nou pe credincioşi la biserică, de 
sărbătoarea atât de dragă românilor Sfânta 
Maria, ne spune chiar preotul Ioan Brânduşe : 
"dăruind Dumnezeu biruinţă Împăratului nos
tru asupra varvarilor la vremea sa, refujiaţii 
ne-am Întors paşii iarăşi la patria noastră'� 
Dar pentru el, întoarcerea acasă va fi o mare 
şi grea umil inţă, găsindu-şi postul ocupat de 
alt preot "pus de unguri': cum îi va scrie epis
copulu i ,  s imţindu-se "de tot osândit" 

-

arătând că plecarea sa în pribegie a fost "din 
pricina necredincioşilor insurgenşi, carii s-au 
sculat a răsturna până şi paroh Împărătesc, a 
cărora furie Într-atâta au fost Înfricoşată, cât 
bine credincioşii tronului Împărătesc au fost 
siliţi a să da În lături. Partea cea mai mare În 
prinţipatele Valahii'� Magistratului  din Sighi
şoara19 î i va cere, cu demnitate, bazându-se 
pe "ordinul domnului colonel şi comisar 
cezaro-crăiesc von Dorsner': revenirea la 
vechiul post, plătirea corectă a salarului ,  aşa 
cum s-ar cuveni "unui preot valah': care a 
slujit 17  ani comunităţii şi împăratulu i .  Comi
sia trimisă de Magistratul local, se va deplasa 
la Daneş în 31 august 1849 şi va încerca 
restabil irea lucrurilor "aşa cum au fost'� 

În luna august 1849 se va întoarce şi epis
copul de la Viena şi Pesta, odată ajuns în 
eparhia sa va încerca să repare răul făcut de 
"vicariatu/ cel nelegiuit'� pe care îl declară "de 
nimic': şi prin circulara nr. 4 va porunci proto
popilor să-i aşeze pe toţi preoţii nedreptăţiţi la 
locurile lor care le-au "căpătat de la stăpâ
nirea cea legiuită'� 

Prin "porunca " din 5 septembrie 1849, va 
veni în ajutorul preotului Ioan Brânduşe, care 
Vil suna astfel :  "pre preotul Zaharie Tătar l
am hotărât, ca din ziua aceia inainte să 
Înceteze de la toate slujbele din biserica şi 
ţ;Jgr�Jhig l;Jgne�!.lf!.li, �i În ţermin ritt: J lifb 
retrăgându-să inapoi la paro!Jia sa Las/ea, să 

73 

aibă loc, fostul aici paroh Ioan Brânduş de aş 
cuprinde locul'� Protopopul Zaharia Boiu va 
încerca, în 8 septembrie 184920, să o pună în 
aplicare, dar ajuns la Daneş se va lovi de 
rezistenţa credincioşilor, hotărâţi să nu-l ierte 
pe fostul lor preot, acuzându-1 că atunci când 
le-a fost lor cel mai greu, i-a părăsit "numai 
de sine ş-au avut grije" şi în vremurile de 
ur�ie "batăr din odăjdii să fi grijit ceva'� 

In rugarea d in  6 septembrie 184921 , 
adresată Consistoriului din Sibiu, juraţi i satu
lui ,  în număr de 1 1 ,  îi vor aduce învinuiri 
nedrepte şi cu urmări grave celu i  ce le-a fost 
atâţia ani păstor sufletesc22. În supărarea lor 
vor încerca să- i  şteargă toate meritele, 
ajungând până acolo să scrie, că acesta : 
"carele nu de o mare vitejie ca naţionalist 
mare" 23 a acţionat în timpul revoluţiei - ei 
preferând ca preotul lor să fi procedat ca alţii, 
din alte parohi i ,  care: "osebit de alte popoară, 
ale căror preoţi n-au fost amestecaţi la 
nelegiuiri'� Se plângeau episcopului, descri ind 
ororile pe care le-au trăit după plecarea preo
tului în Ţara Românească, rămaşi singuri în 
faţa primejd iei : când unguri i  au devenit 
"biruitori" au venit şi în Daneş să-I caute pe 
preotul Brânduşe şi pe ceilalţi români  implicaţi 
în evenimente, ce erau învinuiţi de "multe 
furături din curţile domnilor ungureşti" 24 -
atunci nenorocirea s-a abătut peste satul lor: 
biserica, casa parohială şi şcoala au fost 
jefuite, "tot ce au aflat aici bun pentru ei au 
răpit şi ce nu le-au fost de trebuinţă au stri
cat': şi ca şi cum nu era deajuns, au "cerut" 

şi 40 de victime: "perire la vreo 40 de oameni 
ce s-au puşcat, că ce satu n-au putut da pe 
popa şi ceialaţi pe care căuta, fiind fugiţi'� 

Alexiu Publius, in lucrarea sa i ntitulată "Din 
pomelnicul martirilor românii de la 1 848-
1849"25, menţionează 23 de români şi 1 1  saşi 
omorâţi în 24 martie 1849: Joh. B. Munteanu, 
Andrei  Lazaru, Georg iu Lazaru, S imione 
Babeşiu, Ioane M ihai luţiu, N icolae Heva, 
Georgiu Lazaru, Basi l iu Constantinu, Ioane 
Crişanu, Todoru Dil lea, Lazari Gl igoru, Ioane 
Suni <şi> Ana , Simioane Constantinu, Luca 
Mosora, Nicolae Capete, Goga Bartolomeu, 
Constantin Capete, Dumitru Manta,  Nicol<�e 
Lazaru, Ioane Crista, Nicolae Babeşiu, Titza 
Soni - 23 bărbaţi, <care> la mandatul la 
maior Jenei Jozska <Jozsef> "fu scoşi toţi 
locuitorii din Mureş Oşorheiu(?)26 afară şi, 
prfn decimaţiunen, fură aleşi aceşti 23 
români şi 1 1  saşi, duşi in diosu de comună la 
tiermurife Tdrnavei; unde fură ouşcaţi toţi şi 
aruncaţi in Târnavă': 
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O parohie de o mie de suflete, în acele vre
muri cumplite, avea nevoie de biserică şi 
preot "să-i mângâie in cele spirituale': În 
aceste condiţii au cerut un alt preot, iar pro
topopul 1-a desemnat temporar pe tânărul 
Zaharia Tătar din satul învecinat, pe care ei 
I-au îndrăgit, pentru că : "a ostenit până ce 
risipitele oi ale turmei s-au adunat şi pustiita 
biserică s-au deres, cât acum ne poate sluji in 
trânsa': Î i scriu episcopului, rugându-1 să nu-l 
îndepărteze de la ei pe Zaharia Tătar şi să nu 
le mai facă "silă cu preotul Ioan Brânduşe, ce 
ne-au părăsit odată pentru totdeauna': pe 
care nu-l mai vor, cerând ca acesta să fie oprit 
să mai scrie "jalbe': să mai aducă comisii pe 
capul lor şi să- i  pună la alte "cheltuieli" - căci 
atunci ei vor fi nevoiţi să facă : "des[v]ălire a 
invinovăţirilor sale, pentru care ş-au părăsit 
biserica şi poporul': care vor aduce ambelor 
părţ i :  "şi a noastră cu dânsul de obşte 
ruşina re': 

O altă protestaţie va pleca din Daneş în 9 
septembrie 184928, cu aceleaşi semnături, 
doar cu una în plus, aducând noi argumente 
în favoarea preotului din Laslea "pe domnia lui 
il ţinem a ne fi in toate lipsele preotul nostru': 

Plângerea preotului Zaharia Tătar, datată 
13 septembrie 184929, va completa cererea 
dănăşenilor, cerând îndurare de la episcop ca 
reîntoarcerea sa în parohia din Laslea să nu 
se întâmple, fapt ce ar  însemna "o mare 
ruşine şi ticăloşie': şi nu se ştie dacă cred in
cioşii î l  vor primi înapoi :  "nu ştiu voiva mă 
cuprinde Înapoi la sine, sau nu, şi aici unde 
sânt mi-am adunat cele pentru trai" - aici la 
Daneş, spune el, a venit cu voia comunităţii în 
vremea cea mai primejdioasă, şi totul a fost 
înfăptuit "pe cale legiuită': 

"Jalba" credincioşilor d in Laslea3o, care 
ajunge prea târziu la Sibiu, va arăta o altă 
faţă a lucruri lor, plecarea lui Zaharia Tătar la 
Daneş cam semăna a trădare: cu un an în 
urmă, ei au intervenit la episcop rugându-1 
să- I  sfinţească ca preot pe fiul preotului din 
sat - iar în lun i le primejdioase a le revoluţiei, 
când s-au aflat sub "stăpânirea maghiarilor': 
tânărul  lor preot a fost arestat de două ori şi 
I-au dus : "să-I prăpădească, şi noi tot l-am 
scos ca pc al nostru preot cu punerea vieţii 
noastre" şi acum în lor. de mulţumire:  "ne-au 
lăsat �i dându-se pe voia dănăşenilor, 

. 
s-au 

dus acolo preot, şi noi am rămas iarăşi cu 
preotul cP. bătrân şi livid de toate puterile de 
nu e harnic să ne slujească sfânta liturghie şi 
celelalte'� Cer episcopului "cu lacrămi': să-i 
poruncească pr�otului întoarcerea în parohia 
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lor şi la "bătrânul său tată"- şi dacă nu va voi ,  
să fie chemat la "darea de seamă" şi să fie 
întrebat, pentru ce le-a făcut aşa o batjocură 
"că pe satul nostru s-a preoţit, nu pe Daneş': 

Protopopul Zaharia Boiu va încerca, în a sa 
arătare din 24 septembrie 184931 ,  să se dis
culpe de cele întâmplate în l ipsa episcopulu i :  
descrie suferinţa care s-a revărsat ca un 
potop peste satele din scaunul Sighişoarei :  
"Din năvălirea trupelor ungureşti revolu
ţionare care din 1 7/5 feb[ruarie] a.c. au căl
cat mai Întâi pre pământu regesc În Scaunul 
Sighişoarii, Împărţindu-să şi risipindu-să 
poporul nostru român, ca de o furtună, de 
frica ti rănii şi a cruzimii acelora ''; oameni vor 
reveni la casele lor, numai uni i ,  după ce gene
ralul Bem va publ ica "prochemăciunile" 32 
sale, prin care proclamă amnistie pentru 
români şi saşi - cei întorşi îşi vor face inven
tarul pagubelor şi preoţii îşi vor număra 
credincioşi i .  

Parohia cea ma i  lovită de  insurgenţi 
maghiari va fi cea din Daneş: "biserica rănită 
şi jăfuită, oamenii spăriaţi şi risipiţi': preotul 
plecat în pribegie şi nu se ştia "nimic de dân
sul" şi 40 de oameni ucişi - dar "poporul 
dorea dumnezeieştile slujbe şi nu le avea': 
numai la biserică puteau găsi mângăiere. În 
aceste împrejurări pl ine de teroare - se justi
fica protopopul - a fost obligat să pună în apli
care "porunca deregătorii sub care eram 
<maghiară> am rânduit acolo slujitoriu, pre 
cel mai apropiat şi În stare vecin, părintele 
Zaharia Tătar parohul din Las/ea <Încă> din 
luna aprilie a.c. "; la concursul ţinut pentru 
"candidaţia" de preot i-a fost trimis un mil itar 
din partea comandantul oraşului :  "având 
lângă mine pre un ofiţir militar unguresc, 
anume Bolog din partea Plaţ ComandoJJ, 
rânduit': Zaharia Tătaru, care a ieşit câştigă
tor, va fi "aşezat" de protopop în casa, biseri
ca şi grădina din Daneş, unde toate emu 
părăsite şi pustiite, dur era de partea sa 
"mare mulţumire a tot poporul'� 

În luna septembrie 1849, amândoi preoţii 
fiind "in mare neodihnirc'� se vor lupta pen
tru parohia Daneşulu i .  Protopopului Sighi
şoarei îi revine sarcina grea de a-i împăca, 
acum trebuia să respecte ordinele noilor 
deregători i :  să nu se abată de la "Înştiinţarea " 
din 19 iunie 1849 a comisarul cesaro-regesc 
Dorsner, sg fac� fa�� comisiilor mixM �rimi�� 
de Magistratul local pentru cercetarea celor 
întâmplate; iar de ld Consistoriu l  Ortodox din 
Sibiu vor plecu "poruncile" episcopului,  cdre 
vin în ajutorul preoţilor nedreptăţiţi - pentru 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş in anul 1849 

preotul Ioan Brânduşe se va dispune ca, în 
termen de trei zile, "locul să rămâie slobod 
fostului paroh Ioan Brănduşe'� 

Comisia mixtă din 26 septembrie 1849, 
desemnată de Magistratul local, va face o 
nouă investigaţie34 în problema d isputei din
tre cei doi preoţi, dar rezolvarea cazului fiind 
atât de complicatată, o vor transfera spre 
rezolvare la Consistoriu, scri indu-i episcopu
lui ,  că : "chestiunea nu este de competenţa 
sa, şi-şi ia libertatea de a trimite această 
scrisoare la Sfinţia Voastră, pentru a lua 
hotărârea necesară'� 

Andrei Şaguna, cu inima îndoită, va trebui 
să trimită "porunca" cu nr. 37 din 1849, care 
nu va fi dată în favoarea preotul Ioan 
Brânduşe, acesta va trebui să-şi caute "altă 
staţie'� Dorinţa şi voinţa cred incioşilor d in 
Daneş va învinge în final - Vox populi, vox 
dei! Aşa se va încheia lupta pentru adevăr, a 
preotului Ioan Brânduşe din Daneş, pedepsit 
de "tistia politică" şi de "vicariatul cel 
nelegiuit': în "complicitate" cu protopopul 
ortodox al Sigh işoarei - protejat numai de 
episcopul Andrei Şaguna. 

Situaţia pagubelor materiale şi umane ale 
satelor româneşti erau cerute de guverna
torul Transilvaniei, Ludovic de Wohgemuth, 
care vor ajunge la împărat. În luna octombrie 
1849, parohia ortodoxă a Daneşului îşi va 
face evaluarea d istrugerilor <şi a morţilor> ,  
în prezenţa protopopului cu  "aleşii satului''; 
furturile din biserică, casa parohială şi şcoală3S 
se vor ridica la suma de 1622 florini - între 
lucrurile sfinte d ispărute se afla şi antimisul, 
pentru înlocuirea căruia un credincios, pe 
nume Nicolae Tătar, plătea suma necesară, 
cu condiţia să-I primească din "sfinţitele mâni 
Împreună cu arhiereasca binecuvântare'� 

După doi ani ,  împăratul Franz Iosif va da 
patentul împărătesc din data de 31 martie 
1852, prin care va face "un dar" de 60.000 de 
florini celor două eparhii româneşti - 30.000 
vor reveni bisericilor ortodoxe36. 

În duminica Rusal i i lor, 30 mai 1852, epis
copul Andrei Şaguna, va ajunge în Proto
popiatul ortodox al Sighişoarei, împreună cu 
comisarul împărătesc, maiorul Piret, pentru 
împărţirea ajutoarelor trimise bisericilor "arse 
şi păgubite" 37. Parohia din Daneş va primi 
doar 100 de florini, conform formularului ,  pe 
care maiorul Pi ret î l  va înmâha preotului  
Zaharia Tătar deodată cu numărarea bani lor3B. 
În biserica de piatră din Sighişoara, după 
salutul de bun venit al potopopului, Andrei 
Şagund va rosli o frumoasă cuvânti:lre, 
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despre grija permanentă cu care împăratul 
Franz Iosif se apleacă asupra credincioşilor 
român i :  "S-au indurata a face poporului 
român din Ardeal În recunoaşterea credinţei 
şi a lipirei arătate cătră Augusta Casă 
Împărătească, un dar de şasezeci de mii fior
ini argint spre Înoirea şi aşezarea bisericilor 
arse şi păgubite În decursul resbelului din anii 
trecuţi. Din acest dar Împărătesc vine jumă
tate, adică treizeci de mii de fiorini pe eparhia 
noastră': rugându-i pe supuşii credi ncioşi 
români, să fie oricând gata "a-şi pune şi viaţa 
pentru preaÎnduratul nostru Monarh': şi să nu 
u ite binefacerile pe care le-au primit, prin 
"mântuirea din iobăgie'� 

Acest "dar Împărătesc" nu-l va primi preo
tul Ioan Brânduşe, el va continua să-şi ceară 
parohia pierdută, zbuciumul său va continua 
şi în anii u rmători. 

În 3 februarie 1850 va trimite la Sibiu un 
memoriu39 foarte documentat, în care îşi va 
povesti toată drama prin care a trecut şi încă 
mai trece: motivele pentru care a trebu it să 
treacă munţii, părăsindu-şi cred incioşii, după 
atâţi ani  de slujire în faţa altarului <cu crucea 
şi icoanele cele mai frumoase din judeţ>; în 
anul 1841  va căpăta "putere şi a duhovnicii" 

fi ind ca ajutor al socru lui său,  protopopul 
Ioan Il iovici; când credincioşi i  I-au dorit ca 
preot "desăvârşit" în 1846, va încheia cu 
aceştia un contract întărit de juraţii satului ,  
împreună cu protopopul, după care va primi 
şi "singhilia" pe parohia din Daneş. După 1 7  
a n i  d e  preoţie, a ajuns să ceară milă episco
pului, pentru el şi copii i săi :  "nu mă lăsa 
pradă duşmanilor, de vreme ce nu mă simţ cu 
nimic vinovat - Oară de tot osândit! ': şi să 
accepte într-un final, să fie numit ca al doilea 
paroh al  Sighişoarei, în locul părintelui Vasil ie 
Leicu care "s-au mutat la cele veşnice': 
înţelegând că ierarhului său, îi este foarte 
greu : "În ceasurile acestea, Îţi este cu 
neputinţă a ne mângăia pre amândoi, adecă 
şi pe părintele Tătar'� Protopopul va trebui 
"să-/ aplice" în parohia din Sighişoara şi 
"rezultatul să-I arăţi Încoace fără Întârziere" 
scria Şaguna. 

Nu ştim unde a fost "aplicat" acest preot 
năpăstuit de soartă, dar calvarul lu i  se va 
sfârşi numai în anul 1854, când va trece în alt 
protopopiat ortodox, cel al Târgu Mureşului, 
când Parten ie Trombitaş, prin adresa din 24 
august 1854"0, î l  va ruga pe episcop să-I 
întărească cu "singhilie ': ca paroh "statornic" 
la Sângiorgiul de Pădure41 pe preotul Ioan 
8rŞnr;luşe, care: "până acuma s-au purtat 
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foarte bine şi am nădejde că şi În viitoriu să 
va purta bine" - răspunsul va veni de la Sibiu 
repede, cu menţiunea că, Ioan Brânduşe a 
fost "Înzestrat cu singhilia arhierească, care 
prin aceasta să face cunoscută prea cinstiei 
tale': 

Nu va regreta protopopul Partenie Trombi
taş protecţia care i-a oferit-o acestui preot 
"osândit': care va trudi mult pentru satul şi 
cred incioşi i care I-au adoptat: el va finaliza 
construi rea noii biserici de piatră, în locul 
celei vechi de lemn dărâmată de maghiari în 
184842, va ridica şi o şcoala poporală, atât de 
dorită de Şaguna. 

Meritul lui cel mare - legenda popii Pătru 
din Hodac43 - scrisă aşa cum a fost auzită 
d in "gura bătrâni/ar': trimisă episcopului44 
împreună cu contractul în lb. maghiară din 

1704, care vorbesc despre "goanele" prin 
care a trecut "mititica bisericuţă" de lemn, 
cioplită cu propriile mâini de popa Pătru. 

Dacă vom număra cei 5 1  de ani cât a slujit 
credincioşilor din cele două parohii, Ioan 
Brânduşe va intra în pomelnicul celor mai sta
tornici preoţi - Sângiorgiul de Pădure nu-l va 
părăsi timp de 34 de ani, înfruntând toate 
greutăţile, care n-au fost puţine, câştigându
şi dreptul "de a se odihni" lângă biserică -
într-un mormânt străju it de un vechi şi fru
mos stâlp de piatră - inscripţia ştearsă de 
vremuri, am putea-o completa noi, cei care 
doar i-am citit pătimirile, şi să scriem : "Aici 
odihneşte În Domnul găsindu-şi odihna pribe
gi-tu/, osânditul şi alungatul preot Ioan 
Brânduşe. Fie-i ţărâna mai uşoară decât 
viaţa 't�s. 

Elena Mihu 

AnE!Xe 

Anexa 1 
Sibiu, 12 mai 1849 

Comisarul ministerial Berde Jozsef, prin 
decretul Nr. 509 din 12 mai 1849, îi încre
dinţează notarului consistorial Ioan Hannia 
conducerea provizorie a Consistoriu lu i  
Ortodox din Sibiu, declarând postul "vacant", 
prin plecarea episcopului Andrei Şaguna. 

509/1849 Sz.K.B 
A Gorog nem egyesiilt hitiiek Consistoriu

ma Jegyzoje es Leveltarnokimak 
Hannya Janos Urnak! 

A gorog nem egyesiilt hitiiek megyejere 
nezve egy Fonok hianya nagyon erezheto, 
nem leven kozpont honnan az ofah nep 
szivere es lelkere hatni lehessen; en tehat 
addigis mig amegiiriilt piispoki szekre nezve 
a kozoktatasi ministerium alta/ intezkedes 
tetetnek e megye belso Kormanyaval ont, 
mint a ki nakem j6 erzelmu hazafi kent aja/
tatott - ideiglenesen megbizom. 

Ezt on e megye kebeteben kozhirre fogja 
tenni, 5 a mint l)izton remenylem minden 
befolyasat hazafiui buzgalommal arra fogja 
f6/hasznalni, hogy a tev-utra veLelett o/ah 
nepet erk61csisegre, a t6rvenyek iranti 

7G 

engedemessegre, joltevoi iranti haladatossa
gra oktassa kiilonosen pedig vilagositsa fel az 
oJah nepet arrol, hogy a dezma lelengedeset, 
az urberi tartozasok (robot) ingyen 
elengedeset, birtokhozi jutasat, s igy a szol
gasag porabol szabad honpolgarra Jett 
felemelteteset egyediil a magyar nemzet 
nagy/elkiisegenek, onmegadasanak es 
a/dozat keszegenek koszonheti, es hogy 
mindon a magyar nemzet es annak szabad
saga ellen fegyvert emelt, nemcsak j6Jtev6i 
szivebe vert tort, hanem eppen onszabadsa
ga Jetiprasara nyujtott kezet a haza kozellen
segeinek, mert meglehet az ofah nep 
gyozodve a fe/61, hogy ha a magyar ki jelen
legis magyarhon minden nep1essege 
fiiggetlensegeert es alkotmanyos szabad
sagaert egyarant ontja draga veret meg nem 
oltalmazna, bizonyara azan rabigaba siilye
dendene vissza, melyben szazadokon at 
nyogott; szoval megtanitandja oket mikent 
tehetik java eddigi biineiket, s lehetnek 
ezutan a hazanak jobb es hubb polgarai 5 igy 
6nben helyezett bizalmamat tettleg igazolni 
igyekezend; mert csak Ugy leheWnk mind
nyajan boldogok hazimk ujonnan folallitand6 
alkotmanyos epuletenek kozos haitekaban. 

Nagy- Szeben, Majus 12-en 1849 
Berde J6zsef s.k. 
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Traducere: 
Domnului Hannia J{mos secretar şi şef al 

arhivei Consistoriului de confesiune ortodoxă! 

În legătură cu lipsa care se simte a unui 
conducător al credincioşilor de confesiune 
greco neunită [ortodoxă] şi care să poată 
influenţa viaţa religioasă şi sufletească a 
românilor: Eu [subsemnatul] mă angajez, mă 
bizui pentru o vreme nedeterminată, să girez 
unele afaceri religioase, care intră În compe
tenţa funcţiei de episcop, până la ocuparea 
scaunului episcopesc al comunităţii ortodo
cşilor. Acest lucru va trebui să-I aduceţi la 
cunoştinţă credincioşilor din sânul comitatu
lui; şi sper că În acest scop să puteţi folosi 
toate mijloacele şi căile existente În folosul 
călăuzirii populaţiei româneşti pe calea mora
lităţii, În măsura toleranţei legislaţiei, cu 
mijloacele cărora, prin bunăvoinţă şi edu
caţie, să ridice la lumină populaţia 
românească; şi În privinţa ştergerii robotelor 
faţă de nobili, reducerea dijmelor şi a altor 
obligaţii faţă de nobilimea maghiară. Şi [prin 
urmare] pentru realizarea acestor deziderate, 
populaţia maghiară s-a Înarmat pentru a 
obţine libertatea faţă de nobilimea maghiară, 
nu numai pentru bunăstarea populaţiei 
maghiare, ci mai ales pentru că populaţia 
maghiară a Încercat să lupte şi Împotriva 
inamicului comun al patriei < referire la 
Transilvania>; căci populaţia românească 
poate fi convinsă pe de o parte că, În ţara 
ungurească toate populaţiile au acţionat pen
tru independenţă şi libertate În egală măsură, 
adică aceste deziderate erau trezite din se
colele anterioare. Prin urmare aceste dezide
rate pot avea succes numai prin lupta 
comună a celor asupriţi. 

Sibiu, 12 Mai 1 849 
Berde Jozsef m.p. 

* Ilarion Puşcariu, op.cit., p. 35-36 p. II 
(anexe) 

Anexa 2 
Sibiu, 13 Mai 1849 

Ioan Hannia, notarul consistorial, transmite 
protopopilor circulara nr. 1 din 13 mai 1849, 
prin care îşi anunţă numirea de administrator 
al Consistoriului Ortodox, prin hotărârea Nr. 
509, emisă d in  Sibiu, de comisarul ministerial 
Berde Jozsef. 

1 1  

Prea Onorate D-le Protopoape! 

Din privinţa aceea, că Diecezul nostru şi tot 
clerul prin depărtarea tuturor D[ omni]lor 
asesori consistoriali de acasă, şi Încă neÎn
toarcerea lor În scaunele sale, au rămas În 
timpurile acestea cele mai momentoase, lipsit 
de toată povaţa -care de au fost vreodată -
acum au ajuns a fi cea mai de lipsă. 

Măritul Domn comisariu al stăpânirei, pen
tru tractul Sibiului şi jurisdicţiile de el ţiitoare, 
Iosif Berde, prin rânduiala sa din 12 Maiu 
c.n.a.c Nr.509 sz.k. B. au binevoit, până la altă 
rânduială, a Încrede şi respectiv a Îndatora pe 
subscrisul cu ducerea şi pertractaţia tuturor 
lucrurilor de administraţia clerului diecesan 
din lăuntru ţiitoare. Din datorinţa aceasta a 
mea, dară oficioasă şi mai cu seamă din 
dragostea cătră patria noastră comună şi do
rinţa cea nespusă cătră binele şi fericirea nea
mului nostru celui tare rătăcit purcezătoare, 
nu Întârziu a te provoca, ca din toate puterile 
să te străduieşti prin preoţii subordinaţi, a 
lumina şi a povăţui pre popor, pe calea mora
lităţii la cunoştinţa intereselor sale celor ade
vărate, la pace, dragoste Împrumutată cătră 
toate popoarele conlocuitoare, şi la seu/tarea 
legilor stăpânirei noastre cei părinteşti, care 
ca o maică bună nu mai face nici o 
deschilinire Între fii săi, pentru că numai aşa 
ne vom putea folosi şi vom putea rămânea În 
stăpânirea bunătăţi/ar şi drepturilor prin 
mărinimitatea şi heroismul naţiei maghiare 
dobândite, adecă ştergerea iobăgiei, a 
dijmelor şi ridicarea tuturor la starea de 
cetăţean liber al patriei comune. 

Sibiu, 13/1 Maiu 1849 
Ioan Hannia m.p. 
Proto-diacon şi notar consistorial 

* Ilarion Puşcariu, op.cit., p. 35-36 p.II 
(anexe) 

Anexa 3 
Sighişoara, 9 iunie 1849 

Conform hotărârii cu nr. 649 din 9 iunie 
1849, dată de Magistratul maghiar d in  
Sighişoara, se aprobă ca comunitatea orto
doxă din Daneş să-şi aleagă alt preot în locul 
preotului Ioan Brânduşe, fug it din parohie de 
frica insurgenţilor maghiari, încă din 19 ianu
arie 1849. Cererea credincioşilor români, 
aprobată, va fi i  înaintată protopopului Zaharia 
1::3oiu, obligat să ducă la indepl inire organ1 
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zarea unui concurs pentru ocuparea postului 
- considerat pe nedrept vacant. 

Traducere: 
Extras 
Din procesul verbal al Magistratulu i  d in 

Sighişoara din 9 iunie 1849, 

Cu nr. 649/ [1}849 

Comunitatea satului Daneş ne prezintă că, 
preotul ei Ioan Brânduşe, a dispărut <refu
giat În Ţara Românească> cu familia sa, din 
1 9  ianuarie anul acesta, şi că a lăsat comuni
tatea orfană. Aceasta ne roagă, să ne pre
ocupăm mai mult de ea şi să creăm ocazia 
ocupării parohiei, că nu se pot lipsi de epis
copi <preoţi> diocezani. 

Acest anunţ i-a fost adresat lui Zaharia 
Boi[u protopopul Sighişoarei] Împreună cu 
cererea, de a-şi face mai multe convingeri 
despre stările de lucru şi În cazul În care fos
tul preot al satului Daneş, Ioan Brânduşe, şi
a părăsit Într-adevăr satul, şi nu apare 
numaidecât, atunci Îi vom da comunităţii un 
alt preot. Rezultatul Însă se va raporta aici. 

Transcris conform procesului verbal 

Prin Friedrich Simonis ? 

* Orig . lb. germană. Arhiva Mitropoliei 
Ardealului d in Sibiu, doc.37/1849, f. 12 

Anexa 4 
Sighişoara, 18 iunie 1849 

În şedinţa din 18 iunie 1849 a Magistratulu i  
d in Sighişoara, s-a luat în discuţie raportul 
protopopul Zaharia Boiu, în care prezintă 
situaţia critică, în care a ajuns parohia d in 
Daneş, devastată de insurgenţilor maghiari; 
preotul Ioan Brânduşe va fi obligat să-şi 
părăsească parohia, refugiindu-se cu famil ia 
în Ţara Românească. Poporul rămas fără 
preot, se va risipi "asemenea unei turme de oi 
părăsite de păstor'� În lunile de iarnă, pro
topopul va trimite un înlocuitor d in satul vecin 
Laslea, pentru a le sluji în cele spirituale, 
credincioşi cer preot permanent, ne mai 
aşteptându-1 pe preotul lor. Se face "candi
daţie" de preot, din cei trei, câştigător va ieşi 
Zaharia Tătur dm Laslca, cu 104 votu ri . 

Traducere: 
Extras 
Din procesul verbal de şedinţă din 1 B iunie 
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1849, 
Nr.699/1849 

Arhidiaconul Zaharia Boi[u], raportează În 
adu/ cu nr.649/anul curent: după ce În luna 
aprilie, anul acesta, s-a convins că preotul 
Ioan Brânduş din Daneş şi-a părăsit Într-ade
văr biserica şi fiii spirituali, s-a ridicat şi a ple
cat cu toate ale sale şi cu familia, după ce 
bise-rica şi casa parohia fă au fost devasta te şi 
jefuite, iar poporul era risipit asemenea unei 
turme de oi părăsite de păstor, el [protopop
u/] tocmai s-a gândit, şi in urma hotărârii din 
9 mai, /-a instalat pe preotul din Las/ea 
Zaharia Tătar ca să fie duhovnic celor din 
Daneş. Acesta a Îndeplinit serviciul divin În 
mod normal, Însă comunitatea din Daneş şi-a 
exprimat dorinţa de a avea un duhovnic ade
vărat, atât lui, cât şi comandantului locului, 
datorită numărului mare de credincioşi, după 
care, şi la sugestia comandantului locului, 
pentru a da satisfacţie comunităţii de credin
cioşi din Daneş, a dispus să meargă În 12 
iunie la Daneş şi pe 13 iunie a ţinut În faţa 
bisericii o cuvântare În faţa poporului adunat, 
În care a hotărât să aleagă În locul preotului 
Ioan Brenduşe, că de când a plecat, nu se 
mai ştie nimic despre acesta. 5-a putut vedea 
limpede din . ochii şi de pe feţele poporului, 
dorinţa de a avea un duhovnic (tocmai câte
va rude ale preotului Ioan Brânduşe au 
refuzat să-şi exteriorizeze această dorinţă). 

După aceasta au fost candidat : 1 .  Vasile 
Leicu din Sighişoara, 2.Nico/ai Moldovean din 
Seleuşul Mare, J.Zaharie Tătar din Las/ea 
Mare. Dintre aceştia, primul candidat a obţi
nut O, al doilea 4, al treilea 1 04 voturi. După 
ce alegerea de preot s-a Încheiat, poporul a 
cerut ca de Îndată ce este posibil, să-/ ducă 
pe noul preot la Daneş ca să-I instaleze. 

Raportând sus-menţionatul arhidiacon 
rezultatul alegerii preotului de la Daneş, şi 
adăugând, că preotul ales Zaharie Tătar dis
pune sub aspect moral şi profesi�nal de cali
tăţile unui duhovnic, acesta vă roagă să con
firmaţi rămânerea ca preot a aceluia, dar În 
acelaşi timp de a permite şi confirmarea 
alegerii de către Minister - ei neavând 
[ ortodocşii] deocamdată nici episcop dio
cezan, nici consistoriu. 

Raportul despre alegerea preotului din 
Dane!j, petrecutc'i la 1 3  luna acP.a.<;ta, În 
prezenţa şi sub conducerea arhidiaconului 
Zaharie Bui]u], făcută de către locuitorii neu
niţi, a fost luată la cunoştinţă de către 
Magistrat, cu nota, cii dupti principiile noului 
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sistem efectiv, alegerea satisface pe deplin 
expresia voinţei colective, astfel că cel ales 
poate să ocupe funcţia Încredinţată ce este 
declarată de către raportorul arhidiacon 
Zaharie Boi[u] În nota sa. 

Extrasă conform procesului verbal, de 
către Fredrich Simonis 

* Orig . lb.germ. AMA Sibiu, ibidem, f.4-5 

Anexa 5 
Braşov, 19  iunie 1849 

Franz van Dorsner, numit comisar imperial 
în noul reg im absolutist, de la Braşov în 18 
iunie 1849, va publ ica proclamaţia "Către 
populaţia Transilvaniei'� prin care cere ca 
ordinea şi siguranţa să se restabilească. Să fie 
respectată de fiecare locuitor d in această ţară 
"greu Încercată de revolte şi alte delicte" -
aceasta fi ind cea mai mare dorinţă a împăra
tulu i .  

Traducere: 
Către populaţia Transilvaniei! 

Numit comisar pentru Transilvania, aduc 
aceasta cu anexa, pentru cunoaşterea gene
rală, că tot ceea ce să află sub numele de 
autorităţi civile şi mandatari În toate chestiu
nile administrative, să se Îndrepte spre mine, 
şi orice dispoziţie provizorală pe care eu o 
consider ca necesară, să se Îndeplinească cu 
punctualitate şi fără ezitare. 

Cea mai caldă dorinţă a Majestăţii Sale a 
Împăratului şi a Regelui nostru În această 
ţară, greu Încercată de revoltă şi alte delicte, 
ordinea şi siguranţa să fie restabilite cât mai 
repede posibil. 

Obligaţia fiecărui om cinstit şi cetăţean 
loial, ca şi a mea, este de a acţiona după pu
teri pentru cea mai grabnică Îndeplinire a 
acestei dorinţe. 

Că această Îndeplinire poate fi pusă În viaţă 
cât mai curând, mi-o garantează, simţul loial 
al acestor locuitori ai Transilvaniei, În număr 
nesfârşit de mare. 

Braşov, 1 9  iunie 1849 
Franz Dorsner m.p 
Comisar cesaro-crăiesc. 

* Nimlae Popea, Memorialul arhiepiscopu
lui şi mitropolitului Andrei Şaguna sau luptele 
naţionale politice ale românilo1� tom .  1, Sibiu, 
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1889, p. 359 

Anexa 6 
[Daneş, după 15  august 1849] 

Preotul Ioan Brânduşe, după întoarcerea 
din refugiu, cere Magistratului din Sighişoara 
să fie primit înapoi în satul său, unde a slujit 
17 ani, fiind nevoit să-I părăsească pentru a
şi salva viaţa, plecând cu trupele imperiale în 
Ţara Românească. La întoarcere găseşte pos
tul ocupat de un preot din satul vecin, cu 
aprobarea autorităţilor maghiare, în "compli
citate" cu protopopul Zaharia Boiu - cere să 
fie "aşezat'� conform proclamaţiei comisarului 
imperial Dorsner din 19 iunie 1849. 

Traducere: 
Onorate Magistrat! 

Au trecut deja 1 6  ani de când mi-am 
Încheiat serviciul ca preot al românilor În 
comunitatea Daneş. In timpul revoltei şi a 
acţiunilor criminale ale ungurilor, pentru a-mi 
proteja viaţa şi a familiei mele am luat 
hotărârea fermă de a mă ataşa trupelor 
cezaro-crăieşti, cu care am călătorit până În 
Valahia şi am stat acolo În mod sărăcăcios 
până ce aici s-a Îndreptat din nou situaţia şi 
m-am bucurat să-mi reocup postul cu toată 
siguranţa, 

Totuşi, când am păşit În staţia mea, la 
Daneş, mi-am găsit postul ocupat prin 
Înlocuire făcută de către unguri cu un altul, 
care se exprima foarte vehement că vrea să 
mă scoată din ace/ loc. De aceea, şi pentru că 
eu, ca bolnav, nu mai pot sta să mă Întreţin 
Împreună cu familia În locuinţe străine, mi-am 
luat libertatea ca să mă Încredinţez onoratu
lui Dumneavoastră Magistrat, care acelaşi, În 
virtutea ordinului domnului colonel şi comisar 
cezaro-crăiesc von Dorsner din 1/19  iulie 
1 849 poate să găsească o cale să-mi pot 
reocupa postul, ca pe viitor, să-/ opriţi pe 
locţiitorul care a fost pus de unguri, şi 
Începând de azi, să mi să plătească În mod 
corect sa/arul Întreg care i se cuvine unui 
preot valah. Pentru că acela refuză atât de 
tare să plece de pe locul meu, mă Încredinţez 
pe onoarea şi Îndrumarea unui cinstit 
Magistrat, şi o arăt cu toată speranţa, onora
tului Dumneavoastră Magistrat. 

cel mai supus servitor 
Ioan Brânduşc 
paroh in Daneş 

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

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ELENA MIHU 

* Orig. lb. germană, AMA Sibiu, dac 
37/18491 f. 9 

Anexa 7 
Daneş, 6 septembrie 1849 

Comunitatea ortodoxă din Daneş descrie 
pătimirile prin care a trecut biserica şi credin
cioşi i  ei, în anul 1848- 1849, pentru că n-au 
vrut să-I denunţe pe preotul lor Ioan 
Brânduşe şi pe alţi săteni români urmăriţi de 
armata lui Kosuth biruitoare, care au omorât 
40 de români ;  în ziua de 17 februarie 1849, 
biserica şi casa parohială spartă şi prădată. 
Acuze grave, dar nedrepte, i se aduc preotu
lui Ioan Brânduşe, pentru : Jurăturile de la 
curţile domnilor ungureşti'� care erau cerute 
de Comitetul Naţional Român, pentru apro
vizionarea, în cazul nostru, a Legiuni i  III-a 
condusă de prefectul Vasile Moldovan. 

Prea Cinstit şi Sfânt Conzistoriuml  
Din turburările ce au fost În ţara noastră, 

satul nostru Daneş au avut de a suferi cele 
mai simţitoare şi dureroase patimi, că preotul 
cel avem Ioan Brânduş, fiind atins cu multe 
furături de la curţile domnilor ungureşti ca 
biruitori peste noi, acelea au adus perire la 
vreo 40 de oameni ce s-au puşcat, că [de] ce 
satu n-au putut da pe popa şi ceilalţi pe care 
[Îi] căuta, fiind fugiţi. 

Parohia Între patimile cele grele, doară, ca 
batăr În cele sufleteşti să fim mângăiaţi cu 
dumnezeieştile slujbe, de care eram lipsiţi de 
tot, că: preot nu avem, biserica era spartă şi 
jăfuită de ungurii, care tot ce au aflat aici bun 
pentru ei au răpit, şi ce nu le-au fost de tre
buinţă au stricat, fiindcă părintele nostru nici 
atâta n-au fost Îngrijat, batăr din odăjdiile 
bisericii să fii grijit ceva - fără numai de sine 
ş-au avut grijă. 

În lipsă de preot, părintele protopopul nos
tru ne-au fost rânduit slujitori pe vreme 
nehotărâtă, pe părintele Zaharie Tătar paroh 
din Las/ea, dar aşa parohia care stă din mai 
mult ca de o mie de suflete, având lipsă de 
păstori sufletesc pe tot ceasul, nu puteam fi 
Îndestulaţi. Drept aceia făcând rugăminte la 
cinst[it] Magistrat al locului, ni s-au făcut de 
acolo rand şi cale prin scaunul protopopesc 
de am căpătat preot statornicit, pe susnumi
tul slujitoriu al nostru Zaharie Tătar, prin 
legiuită candidaţie, pe care-/ avem şi acum 
aşăzat În sânul nostru. Sfinţia sa [preotul 
Tătar] ca păstorul cel bun, cu toate mijloacele 
a ostenit până ce risipite/e oi ale turmii s-au 
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adunat şi pustiita biserică s-au mai deres, cât 
acum ne poate sluji În trÎnsa. 

Acum dară, când eram mai vinecaţi de 
rane/e sufleteşti, de nou iar ne aflăm răniţi, că 
părintele Ioan Brănduşă, carele nu de o mare 
vitejie ca naţionalist mare, ci de cunoştinţa 
vinelor sale alungat, au fost fugit cu familia 
sa, şi ne-au lăsat În primejdie, osibit de alte 
popoară, ale cărora preoţi n-au fost ameste
caţi la nelegiuiri. Ba Încă după ce s-au depăr
tat de aici, dincolo, au trimis scrisoare inapoi 
la neamul său, care mulţi dintre săteni au 
văzut şi au cetit, pecum că pe dânsul la 
Daneş să nu-/ mai aştepte, că trece În Ţara 
Românească, precum au şi făcut. Acum În 
urma păcii, ce ne-au adus trupele Împără
teşti, rusăşti şi austriace, [preotul Brânduşe] 
ne face silă prin cinst[it] Magistrat, cu 
Proclamaţie [a] domnului Doşner [Dorsner] 
din 7 şi 1 9  iunie a.c. [1849], ca să ne fie iar 
preotul. Vrând a să băga cu puterea În casa 
preoţască a parohiei, peste preotul cel aici 
statornicit - ci nefiind În stare de a putea face 
aceasta, au adus din partea cinstit Magistrat 
o comisie acum În 31 a lunii trecute [august], 
căruia noi jos iscă/iţii juraţi ai bisericii dimpre
ună cu toată parohia, am dat răspuns: că pe 
preotul Zaharie Tătar cel avem acum, nu 
ungurii ni /-au dat, ci noi, pentru lipsa de 
preot /-am cerut şi /-am adus pe cale legiuită, 
prin porunca şi rânduiala cinstit Magistrat şi a 
scaonului protopopesc, În nefiinţa de faţă a 
Domnului episcop şi a Sfânt Consistoriului, cu 
care sântem odohniţi şi aşăzaţi, şi ne rugăm 
să fim lăsaţi aşa. 

În privinţa aceasta totdeodată, rugăm şi pe 
Cinstit şi Sfânt Conzistorium Episcopesc, să 
vă milostiviţi a ne lăsa cu preotul cu care 
toată parohia e mulţumită şi Îi sântem Încre
dinţaţi păstoriei cei sufleteşti, spre cea de 
obşte fericire sufletească şi trupească, şi să 
nu ni să mai facă silă cu preotul Ioan 
Brânduşă, ce ne-au părăsit odată pentru tot
deauna, carele nu de biserică şi de popor, ci 
numai de sine şi de familia sa ştie a să griji. 
Şi să nu ne mai pricinuiască trapăd şi cheltu
ieli, cu jalbele sale şi cu comisiile cu care, de 
va mai adăoge a ne mai supăra, alte nu-şi va 
folosi, decum de[s]vălire a Învinovăţirilor sale, 
pentru care ş-au părăsit biserica şi poporul, 

acelea care noi pănă acum le-am tăcut, şi le 
tăcem, iar neodihnindu-să dânsul, să vor 
dovedi spre a sa pedepsire dupJ leyi, şi a 
noastră cu dânsul de obşte ruşinare. 

Al Prea . cinstit şi Sfânt Conzistorium epis
copesc, Daneş, 6 septem[brie [1]849 
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umiliţi fiii sufleteşti şi slugi 
Daniil Gheaja 
Aninie Babet 
Simion Regman gojman 
Nicolae Costandin 
Ioan Moise Regman 
Dumitru Gheaja 
Zaharie Vlad 
Constandin Bendorfean 
Constandin Tiliea 
Ilie Muntianu 

s-au scris prin Simion Florea din Foatăr? 

Rezumat: S ib iu,  7 septem[brie] N r. 14 
[ 1 ]849 

Dani i l  Gheaja, Simion Re[g]man, Ioane 
Moisă, Zaharie Vlad, Costantin Tiliea, Anani l ie 
Babit şi Il ie Muntean toţi d in Daneş, arată 
cum parohul locului Ioan Brănduş, părăsindu
şi parohia de groaza maghiarilor rebeli, şi aşa 
comunitatea ca să nu fie fără de păstoriu 
sufletesc, sub stăpân irea maghiară, cu ştirea 
Magistratulu i  locului şi a protopopului atârnă
toriu, şi-au ales prin candidaţie de paroh slu
jitoriu, pre parohul [de la] Laslea, Zaharie 
Tătar, pre care însă acum după restatorni
cirea păci i şi a ordinei legale, parohul Ioan 
Brînduş întorcându-se la ale sale îndărăpt, 
vrea să-I scoaţă afară şi să se aşeze iarăşi în 
parohie-ş i .  

Deci susnumiţii, să roagă ca deoarece zisul 
paroh Ioan Brănduş, în zilele cele mai năcăjite 
i-au părăsit de o parte, iar de altă parte, ei 
sânt foarte îndeclaţi ? cu Zaharie Tătar, pre 
care după lege şi I-au ales, să fie lăsaţi cu 
acesta. 

R-tio: 1 0/22 sept[embrie] [1]849 
Care arătare şi cerere să se Împărtăşească 

cu protopopul atârnătoriu Zaharia Boi[u] spre 
a da Încoace informaţie ţircumstanţială În 
lucrul acesta. 

* AMA Sibiu, doc. l4/1849, f. 1-2 

Anexa 8 
Daneş, 12  septembrie 1849 

Protopopul Zaharia Boiu trim ite răspuns 
Magistratului  din Sighişoara, informându-1, că 
s-a deplasat la Daneş <probabil cu comisia 
condusă de Josef Kraus>,  unde s-a citit plân
qerea cu nr. 973 a preotului Ioan Brânduşe 
trimisă la Sibiu, şi Proclamatia comisarului 
Dorsner nr. 1 126 din 19 iunie 1849, prin care 
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se ordonă "restabilirea vechilor stări de 
lucruri'� Credincioşii şi juraţi i satu lui  au dat 
răspunsul, că nu renunţă la preotul Zaharia 
Tăta� fi ind mulţumiţi cu el, că "nu prin guver
nul ungar" I-au obţinut ca preot la Daneş, ci 
dorinţa întregi i  comunităţii foarte numeroase 
de o mie de locuitori, care aveau nevoie de 
preot. 

Traducere: 

Ca urmare a Însărcinări/ar Dvoastră, cu Nr. 
973 şi 1 126/1849, subsemnaţii s-au deplasat 
la Daneş, şi au făcut cunoscută plângerea cu 
nr. 973 anul curent, a fostului preot neunit 
Ioan Brânduşe din Daneş, făcută la Sibiu pe 
12 septembrie 1849, asupra actualului preot 
neunit Zaharia Tătar şi Întregului consistoriu 
<consiliul parohial> neunit din Daneş. 

Preotul Zaharia Tătar declară, că el nu a 
ajuns preot la Daneş din propria lui putere, ci 
a urmat căile legale, respectiv pe calea 
decanului şi a Magistratului din Sighişoara, a 
fost chemat de comunitatea din Daneş În 
locul preotului de atunci, şi nu pentru o 
perioadă scurtă, ci pentru totdeauna, şi 
deoarece el este mulţumit cu comunitatea şi 
comunitatea cu el - el ne roagă să-I păstrăm 
În această funcţie obţinută pe drept, cu atât 
mai mult cu cât el a venit aici, fără influenţa 
ungurilor. 

Consistoriul neunit din Daneş a declarat, În 
numele comunităţii, În prezenţa şi cu consim
ţirea tuturor vecinilor, că Întreaga comunitate 
este cu totul mulţumită de actualul preot 
Zaharia Tătar, pe care /-au luat În mod liber, 
şi vrea să rămână la ea. 

În acelaşi timp, comunitatea neunită din 
Daneş, sau mai bine zis consistoriu/ui şi 
vecinilor adunaţi În numele ei, i-a fost citit 
documentul cu Nr. 1 126/849, care conţinea 
Proclamaţia comisarului imperial a Domnului 
colonel Dorschner, cu data de 1 9  iunie 1849, 
care anunţa restabilirea vechilor stări de 
lucruri. 

La această Înştiinţare, consistoriul declară 
că ea, comunitatea neunită din Daneş, /-a 
obţinut pe actualul preot Zaharia Tătar nu 
prin guvernul ungar, ci după ce a fost 
recunoscut de către onoratul Magistrat 
sighişorean, că o comunitate atât de nume
roasă ca cea din Daneş /-a ales ca preot pe 
Zaharia Tătar, şi că doreşte să-I păstreze În 
continuare ca atare. 

După ce declaraţiile consistoriului <consili
ul parohial> au făcut cunoscute Întregii 
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comunităţi adunate, comunitatea a recunos
cut aceste declaraţii, ca actul ei de voinţă. 

Daneş 12 Septembrie [1]849 
Joseph Kraus 
Zacharie Boyu 
Protopop grec neunit al Sighişoarei 

* Orig. lb .germană, AMA Sibiu, doc. 37 
/1849, f.l 0- 1 1  

Anexa 9 
Sighişoara, 23/ 1 1  septembrie 1849 

Protopopul Zaharia Boiu trimite răspuns la 
"porunca" episcopului d in  5 septembrie 1849, 
care cerea ca în termen de 3 zile preotul Ioan 
Brânduşe să fie repus în parohia Daneşului şi 
Zaharia Tătar să se întoarcă în parohia sa din 
Laslea. Dar a doua zi, venind un delegat tri
mis de credincioşii din sat, i-au înmânat o 
"protestaţie'� prin care refuză să-şi mai 
primească preotu l înapoi în parohie. 

Prea luminate şi Prea osfinţite Domnule 
episcope! 

La porunca Prea osf[inţit] M[ării] Tale din 5 
sept[ embrie] curgătoriu, În privinţa preoţilor 
din Daneş, ce am primit in 8 [septembrie] a 
curgătorii [luni], şi in ziua aceia am şi impli
nit din partea-mi aceia ce mi s-au poruncit, 
adică: pre preotul Zaharie Tătar l-am hotărât, 
ca din ziua aceia inainte să Înceteze de la 
toate slujbele din biserica şi parohia 
Daneşului, şi in termin de 3 zile retrăgându
să inapoi la parohia sa Las/ea, să aibă loc, 
fostul aici paroh Ioan Brânduş de aş cuprinde 
postul său. 

În urma aceştia, a doua zi mi-au adus dep
utatu din partea parohii trimis 1 goşmanu 
Simion Răgman 1 protestaţia aicea alăturată, 
care cu plecăciune aştern Prea osf[inţit] 
M[ării] Tale, umilit rugându-mă: 

Să binevoiţi a-mi porunci mai incolo cum să 
urmez, că parohia aceia nu vor să cuprinză pe 
preotul Ioan Brânduşă. 

Al Prea luminat M[ării] Tale 

Sighişoara 23/1 1 sep[embrie] 1849 
umilit serv 
Zaharia Boi[u] 
Protopop tractului Sighişoarei 
gr[eco] n[e]u]nit] 
*AMA Sibiu, doc.37/ 1849, f.6 
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Anexa 10 
Daneş, [9 septembrie 1849] 

"Protestaţia" credincioşilor din Daneş, tri
misă protopopu lui, pentru a fi expediată epis
copului la Sibiu, sunt hotărâţi să nu renunţe 
la preotul Zaharia Tătar din Laslea, rugându-
1 să nu pună în aplicare hotărârea din 5 sep
tembrie 1849 prin care cere ca preotul Ioan 
Brânduşe să fie aşezat "in slujba ce o au avut 
mai dinainte': 

Prea cinstite părinte Protopoape! 

Noi sătenii din Daneşu, in urma ordinaţii 
generoase de către reverendisimu Prea ono
ratu M[ăria] Sa Domnul Domn episcop: "ca să 
restaurăm lucrurile cu parohii slujitori, după 
modrul vechiu'� şi cu poruncă În scris prin 
Prea onorat D[omnia] Voastră, nouă trimisă: 

În urma zisei, sau după acesta, năzuind cu 
multă supunere cătră Prea onorat D[omnia] 
Ta - cu plecăciune ne rugăm - fiind intr
această intreprindere după dreptate porniţi a 
o isprăvi, a nu să pune in lucrare această rân
duială, ce ni s-au citit azi: "ca adică să 
Înceteze p[ărintele] Zaharie Tătar a ne mai 
sluji, şi să intre păr[intele] I[oan] Brânduşe in 
slujba ce o au avut mai dinainte" - pănă când 
ne vom arăta şi noi cu cererea noastră la Prea 
onoratul şi Mult luminatul Scaun episcopesc, 
pănă va sta lucru - suspensu - neisprăvit, 
voim să ne slujească părin[tele] Zaharie 
Tătaru, pe domnia lui il ţinem a ne fi În toate 
lipsele preotul nostru. 

Prin acesta, rugându-ne şi nădăjduind 
doritul resultat al declaraţiei noastre 
rugăminţi, sântem 

Ai Prea [s]finţit Domniei Tale 
umiliţi supuşi 
Constandin Bendorfean 
Dumitru Gheaja 
Andrei Lazăr, foatăr 
Costandin Tilitsca 
Zaharie Costandinu 
Zaharie Vlad 
Simion Regmanu, gociman <primar> 
Nicolae Costandinu 
Ioan Moise 
Ilie Munteanu 
Danii/u Gheaja 
Simion Florea, foatăru <fiJt> 

*AMA Sibiu, Ibidem, f.7 
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Anexa 11  
Daneş, 1 3  septembrie 1849 

Plîngerea preotul Zaharia Tătar adresată 
episcopului, prin care se roagă să-I nu-l tri
mită înapoi la Laslea, pe care o consideră, că 
"e o mare ruşine şi ticăloşie'� neşti ind dacă 
credi ncioşi i de acolo îl mai primesc înapoi .  

Prea luminate şi Prea osfinţite Doamna 
Doamne episcope al nostru Prea milostiv 
Stăpân şi Îndurat Părinte! 

Cu porunca M[ării] Tale din septembrie 
curg[ătoare], părintele protopop Zaharie 
Boi[u], mă opreşte sub datu 20/8 septembrie 
cu toate slujbele de la biserica şi parohia 
Daneşului, şi mă hotărăşte să mă retrag la 
parohia Las/ii, de unde am venit, În termin de 
3 zile, să deşchiz locu părintelui Ioan 
Brânduşă. La aceasta eu mă văz foarte tică
los şi ruşinat, fiindcă eu nu din sinea mea, nici 
Îmbulzit cu vreo mijlocire necuviincioasă, ci În 
vremea cea mai primejdioasă şi de nevoie, m
am dus din Las/ea În Daneş, pe cale legiuită, 
care acum văz că mi-au adus mie o mare 
ruşine şi ticăloşie a mă Întoarce la parohia, 
care nu ştiu Încă voi va [vor voi] a mă 
cuprinde Înapoi la sine, sau nu, şi aici unde 
acum sânt , mi-am adunat cele pentru trai. 

Cu lacrămi, rog mila Mării Tale, să nu mi să 
socotesc impotrivire poruncii arhiereşti aceas
ta, că ce Îndrăznesc a-mi arăta şi eu pricinile, 
şi pănă aceste să vor Încunoştiinţa limpede 
Mării Tale, cu plecăciunea mă rog să am 
graţia Mării Tale a fii nemişcat de la locu 
lăcuinţii unde sânt acum, care nădăjduind de 
la părinteasca Îndurare, sânt 

Al Prea asfinţit Mării Tale 

Daneş, 13 septembrie [1]849 
umiltă slugă 
Preotu Zaharie Tătar din Daneş 

* AMA Sibiu, ibidem, f.B 

Anexa 12 
Sighişoara, 24/12 septembrie 1849 

Răspunsul cutremurător al protopopului 
Zaharia Boiu, trimis episcopului, despre cele 
întâmplate în parohia Daneşulu i :  în data de 
1 7  februarie 1849 au năvălit trupele ungureşti 
"F�VlJiuţitJflale" PBste sat�l� d in  gcaunul  
slglilşăârel, i�r raffi�Rii !i-i:lu împră$tiat carE! 
pe unde au putut "ca de o furtună de frica 
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tirănii şi a cruzimii''; credi ncioşi i  din Daneş, 
numai după ce generalu l  Bem publ ică 
prochemăciuni lor, s-au întors la casele lor 
"unii mai curând alţii mai târziu'� dar şi-au 
găsit biserica jefuită, oameni i  speriaţi, 
căutându-şi al inare numai în "dumnzeieştile 
slujbe şi nu le avea" - numai atunci au apelat 
la Magistratul locului, să le dea alt preot să le 
al ine suferinţa, aşa I-au ales pe tânărul preot 
din Laslea . În urma comisiei mixtă, trimisă în 
12 septembrie, la plângerea preotului Ioan 
Brânduşe, spune protopopul, ei au trimis o 
delegaţie cu o protestaţie, pentru a-1 informa 
că refuză categoric să renunţe la preotul ales, 
Zaharia Tătar. 

Prea luminate şi Prea asfinţi te D. D. 
Episcope! 

Fiindcă din turburările timpurilor timpului 
trecut, parohia Daneşului din Protopopiatul 
nostru, au rămas În mare neodihnire În pri
vinţa preoţilor, atâta pentru sine Însuşi şi pre
oţii săi, cât şi pentru Scaunul Protopopesc, 
care az[i] nu este În stare de a-i putea Împă
ca şi odihni. 

Viu, drept aceia, din detorie cu arătarea 
Împrejurări/ar acestuia lucru, cătră Prea lumi
nat Scaun Episcopesc, căruia umilit mă 
Înfăţişez, cu rmătoarele: 

Din năvălirea trupelor ungureşti revoluţio
nale care din 1 7/5 feb[ruarie] a.c. au călcat 
mai Întâi pre pământu regesc În Scaunul 
Sighişoarii, Împărţindu-să şi risipindu-să 
poporul nostru român, ca de o furtună, de 
frica tirănii şi a cruzimii acelora, mai pe urmă 
s-au mai adunat pre la lăcaşurile sale cu 
simţitoare păgubiri, preoţii şi mirenii, mai ales 
după Procheăciunile generalului Bem, unii 
mai curând alţii mai târziu - una din cele mai 
pătimaşe, era parohia Daneşului, cu biserica 
rănită şi jăfuită, oamenii spăriaţi şi risipiţi -
numai la biserică Îşi căta mângăierea, dar nu 
putea să o afle, că: biserica era pustiită, de 
prectu lor Ioan Brânduşe, ce era depărtat 
deci cu toată familia nu să ştia nimic de dân
sul, poporul dorea dumnezeieştile slujbe şi nu 
le avea. 

Între aceste Împrejurări, din porunca 
dregătorii sub care eram [maghiară], am rân
duit acolo slujitoriu pre cel mai aproape şi În 
stare vecin p[ărintele] Zaharie Tătar, parohul 
din Las/ea, <Încă> În ziua de 24 aprilie a.c. 
Dar, zisa parohie, neputându-să Îndestului cu 
at�ta, au făcut ruga re la an[ orutul] Msgiatrflt, 
carele Îl1dat8 dup� pofta for; mi-au fJOWnEit 
sub dto 9 iunie a.c. Nr. 949, de am f.!Jcut can-
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didaţie de preot statonic, aici. Aceasta deo
dată, fu făr de rezultat, că preotul Ioan 
Gheaja din Beşa, pe de altă cale au Împede
cat lucru prin comandantele local unguresc 
Grofu Franc Haler, de acolo s-au poruncit sub 
dto 16 iunie a.c., ca de n-au să fac candidaţie 
in care să fie şi p[ărintele] Ioan Gheaja. 
Acesta s-au şi săvârşit, având lingă mine pre 
un ofiţir militar unguresc, anume Bolog din 
partea P/aţ Comand. Rânduit. După care mi s
au poruncit, atâta de Plaţ Comand., cum şi de 
la on[orat] Magistrat[ul] locului sub unu dto 
25 iunie a.c. ca numaidecât să indestulez voia 
şi lipsa poporului dăneşan/ carele ne-ncetat 
striga şi cerea preot/ cu restatornicirea voti
zantului preot Zaharia Tătar, şi aşa cu mare 
mulţumirea a tot poporul, s-au adus şi aşăzat 
acesta aici În casa parohii, care era goală şi 
curtea cu grăina şi biserica imprejur, toate 
pustii. 

Acestea cum s-au Întâmplat cu parohia 
Daneşulu, in nefiinţa de faţă a M[rii] Tale şi a 
On[ arat] Conzistoriu Episcopesc, indată după 
reintoarcerea trupelor Împărăteşti ruseşti şi 
austriace, În urma aşa numitei Înştiinţare a 
Domnului Dor[s]ner ce[saro] rege[sc] comis
ariu din 6/18 iulie a.c., am şi făcut umilita-am 
relaţie sub dto 1 6/4 august trecut, când Încă 
nu ştiam nimic de p[rintele] Ioan Brânduşe, 
aceasta acum şi Prea luminat M[ării] Tale nu 
lipsesc curat şi limpede a incunoştiinţa. 

Mai dincoace, primind porunca M[ării] Tale 
din 5 septem[brie] curgătoriu, ca fără 
Întârziere să suspendez pe p[ărintele] Zaharie 
Tătar, din Daneş din toate funcţiile, şi pre 
dânsul să-/ trimiţi cu relaţia la Sibiu, iar paro
hia să o predau p[ărintelui] Ioan Brânduşe. 

Aceasta eu În ziua 20/8 septem[brie] 
c[urent], cum am primit, o am şi făcut cunos
cută, atâta jăluitului preot Zaharie Tătar, cum 
şi parohii, hotărând prea acesta: să Înceteze 
de la toate slujbele şi in termin de 3 zile să să 
ridice de aici, cu totul, ca locul să rămâie slo
bod fostului paroh Ioan Brănduşe; Însă a 
doua zi parohia nemulţumită, au trimis o de
putaţie aici la mine, cu protestaţia, ce o am 
aşternut M[ării] Tale, ieri sub pecete, prin 
p[ărintele] Ioan Brănduşe. 

Iar Înainte de aceasta, pe jalba p[ărintelui] 
Ioan Br[ăndu�ej, on[orj Magistrat local, au 
poruncit o comisie mixtă spre cercetarea jal
bii, nefiind atunci ştiută venirea M[ării] Tale, 
can'!a s-au şi făcut in faţa locului Daneş În 
ziua 12 septem[brie] a.c., şi sub ziua 15/3 a 
lunii aceştia s-au şi aşternut investigaţia 
aceasta la on[or] Magistrat, care decumva 
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pănă acum nu va fi sosit, fără zăbavă va veni 
la Prea luminat Sc[aunul] Episcopesc, din 
care vă veţi milostivi a vedea starea lucrului. 

După aceasta, care din detorie ofiţioasă le 
fac cunoscute, aştept hotărârea care te vei 
milostivi a porunci, celui ce sânt 

Al Prea Osf[inţit] M[ării] Tale 

Sighiş[oara], 24/12 sept[embrie] [1}849 
umilit servitoriu 
Zaharie Boiu 
Prot]opopul] tract[ului] Sighişoarei 
gr[eco] neu]nit] 

Rezumat: 
Zaharie Boiu protopopul Tractulu i  

Sighişoare arată pre larg, cum lăcuitorii noştri 
d in Daneş, după invazia ungurilor rebeli 
cuprinderea şi a locului acelora - fi ind para
hul lor Ioan Brănduş d impreună cu famil ia 
fugită - au stăruit la Magistratul local şi la 
Jurisdicţia M i l itară ungurească, [să 
primească] slobozenie a-şi alege alt paroh 
prin candidaţie, pre care, şi înceluindu-lîn per
soana parohului de la Lazlea, Zaharie Tătar -
acum la întoarcerea zisului Ioan Brănduşe 
îndărăpt, poporul nefiind îndestulat şi mai 
nainte, nici într-un chip nu va să-I primească 
iarăşi de paroh, ci se roagă ca să rămână cu 
numitul Zaharie Tătar. 

R-tio:22 septem./ 4 oct. [1}849 
Văzându-se şi din arătarea acesta a refe

rentului protopop, precum şi din toată proce
dura acestui lucru, că preotul Ioan Brănduşe, 
au perdut cu totul increderea şi dragostea 
poporului atârnătoriu, ca pre numitul preot 
Ioan Brănduşe să-I indrepteze a-şi căuta alt 
popor pre lângă care s-ar putea aplica. 

* AMA Sibiu, Ibidem, f. 1-2 

Anexa 13 
Sighişoa�a, 26 septembrie 1849 

Magistratul d in  Sighişoara trimite la 
Consistoriu d in  Sibiu rezultatul investigaţiei 
făcută de comisia mixtă, în data de 12 sep
tembrie 1849, în cauza disputei d intre cei doi 
preoţi de la Daneş, cerând ca rezolvarea să 
vină de la episcop. 

Nr. 1 2 1 1/[1)849 
Traducere: 
Stimate Domn! 
În timpul tiraniei ungare, biserica greco-
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neunită din Daneş, <rămasă> fără păstor, şi 
la cererea acestei comunităţi bisericeşti, in 
locul preotului Ioan Brenduş, a fost ales preo
tul greco-neunit Zaharie Tătar. Acum, fostul 
preot doreşte să fie pus iar in postul său, insă 
Magistratul de aici consideră că această 
chestiune nu este de competenţa sa, şi-şi ia 
libertatea de a trimite această scrisoare la 
Sfinţia Voastră, pentru a lua hotărârea nece
sară. Cu cea mai Înaltă stimă, 

Sighişoara, 26 septembrie 1849 

cel mai supus servitor al Magistratului 
oraşului liber regal şi al scaunului 

Sighişoara 
(semătura indescifrabilă) 

* Orig . lb.germană. AMA Sibiu, ibidem, f.3 

Anexa 14 
Daneş, 8 octombrie 1849 

Protopopul Zaharia Boiu îi cere episcopului, 
în numele credincioşilor din Daneş, ca preotul 
Zaharie Tătar să primească "singhilie" pe 
parohia Daneş, în urma aprobării Consisto
riu lu i  din Sibiu nr.37 din 4 octombrie 1849, 
dată la dorinţa şi presiunea credincioşilor de 
aici . 

Prea luminate şi Prea sfinţite Doamne D. 
Episcope! 

În urma hotărârii Prea luminat s[finţiei sale 
domnului] episcop din 22 sept[mbrie] /4 
oct[mbrie] a. c. Nr.37 eşită, in privinţa pre
oţilor din Daneş tractul Sighişorii, aflându-mă 
azi aici in faţa locului Daneş, Întreagă parohia 
aceasta ş-au arătat mulţumirea sa la 
hotărârea cu care după a lor dorinţă şi umili
ta rugare, v-aţi milostivit a-i mângăia. 

Totdeodată adaugă Încă a să ruga, să 
binevoiţi spre a lor desăvârşită odihnirea 
sufletu.'ui, pre nou denumitul preot Zaharie 
Tătar, desăvârşit paroh a-1 face şi prin 
arhiereasca binecuvântare cu singilia a-1 sta
tornici, să vă milostiviţi, care umilită rugare şi 
dorinţă a lor, cu asemenea Încredinţare 
Îndrăznesc a o mijloci Prea lum[inat] episcop, 
cel ce totdeauna, sânt, 

Al Prea sfinţit M[ării] Tale şi sf]ânt] 
Conz[istoriu] Epi[scopesc] , 

8 oct[ombrie] 1849 
umilit credincios servilur 
Zaharie Boiu 
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Protopop Tract[ului] Sighişoarei 

Rezumat: Sibiu, 18 octomv[rie] [1 ]849 
Zaharie Boi [u]  protopopul Sighişoarei, 

înştiinţează cum că, obştea noastră din Daneş 
este foarte mulţumită cu rânduiala consistori
ală din 22 sept[embrie] Nr.37, prin care preo
tul din Lazlea să rânduieşte de paroh acolo, 
însă pentru a fi însă deplin mângăiată, acea 
obşte să roagă, ca să i să dea parohului cuvi
incioasă singil ie. Totodată să aşterne şi ja lba 
obştii de la Lazlea prin care să roagă ca să 
îndatoreze scaunul acesta episcopesc pe 
preotul lor de mai nainte Zaharie Tătar, să-I 
treacă la altă obşte, ci să rămâie acolo, iar de 
nu să-i mângăie cu alt preot. 

R-tio: 29/ 8-bris [octombris] 1 10/ 9-bris 
[noimbris]; 193/ 1849 

Să se rescrie arătătoriului protopop, ca pe 
preotul Zaharia Tătar, să-I indrepteze incoace 
pentru a-şi scoate cuviincioasa singi/ie. Iar 
Încât e pentru jalba obştii din Lazlea, să se 
spuie, cum că Consistoriul nu poate abate de 
la hotărârea de sub Nr.Jl a.c. şi să să inda
toreze arătătoriului protopop, ca să facă 
cuvincioasa punere la cale, pentru ca obştea 
numită să nu pătimească prea scădere 
sufletească. 

* AMA Sibiu, dac. 1 12, f.2 

Anexa 15 
Laslea, 7 octombrie 1849 

"Jalba" credincioşilor din Laslea care se 
plâng episcopului că preotul Zaharia Tătăr, 
care numai cu un an  în u rmă a fost sfinţit 
pentru parohia lor, acum i-a părăsit "dându-se 
pe voia dănăşenilor': uitând că în perioada 
"stăpânirii maghiare" a fost arestat de două 
ori, şi I-au "dus să-I prăpădească': şi ei I-au 
scos din mâna vrăjmaşilor, punându-şi viaţa 
ca chezăşi - cer s2 fie luat "/a dare de seamă': 
pentru batjocura care le-a făcut-o, lăsându-i 
din nou cu preotul cel bătrân şi bolnav, care 
nu le mai poate sluji 

Prea luminate şi Prea osfinţite Doamne 
Doamne Episcope! 

În anul trecut Măria Ta te-ai milostivit a ne 
prP.nţJi pe fiul parohu/ui nostru Ioan Tătar, 
anume Zaharia Tătar, după voia şi 
rugămintea noastră, de cdre lucru tare ne-am 
bucurat, dar� acum sântem cu totul mâhniţi: 
ci§ pe vremea când eram Împ/aţi sub 
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stăpânirea maghiarilor, de două ori I-au prins 
ungurii, de unde I-au dus să-I prăpădească, şi 
noi tot l-am scos ca pe al nostru preot cu 
punerea vieţii noastrer, pe urmă În loc de 
mulţămită, ne-au lăsat şi dându-se pe voia 
dănăşenilor, s-au dus acolo preot, şi noi am 
rămas iarăşi cu preotul cel bătrân şi livid de 
toate puterile de nu e harnic să ne slujească 
s[ânta] litur-ghie şi c[ele]l]alte]. 

Cu lacrămi rugăm mila Preaosfinţit Mării 
Tale, să te milostiveşti a porunci zisului preot 
Zaharie Tătar, ca să se Întoarcă la locul său 
lângă bătrânul său tată, şi să ne slujească ca 
preot al nostru; că pe satul nostru s-au pre
oţit, nu pe Daneş - altmintrilea ne rugăm, să 
se ieie la darea de seamă, din ce pricină ne
au lăsat şi ne-au făcut o batjocură ca aceas
ta. Pe urmă ca preot vrednic, a ne mângăia, 
să te milistiveşti, 

Al Prea asfinţit Mării Tale 
Lazlea in 7 octomvrie [1]849 
Umiliţii fiii sufleteşti 
Petru Pop goşman 
Vasilie Suciu 
Gheorghie Dop Nicolae Neag 
Nicolae Oprea 
juraţii bisericii cu toată parohia Lazlii 

Se[ aunul] Sighişoarei 
Din fi/ia Hodvi/ag 
Samoil Gheorghie gociman 
Ioan zaharie 
Petru Moşoi < . . .  > 

Resoluţie. Sibiu 18 octombrie 1849 
1 12/[1]849 
Fiindcă parohul Zaharie Tătar s-au aflat cu 

cale şi de lipsă chiar şi după cererea lui a se 
muta din Las/ea la Daneş, Consistoriul epis
copesc, nice mai abate de la hotărârea aceas
ta Nr.37 /[1]849. Pentru ca sup/icanţii Însă să 
nu pătimească in cele sufleteşti, s-au dat pro
topopului atârnători indreptare, că poartă 
grjă in privinţa aceasta. 

Sibiu. Din şedinţa Cons[istorială] in 24 act./ 
8 nov. [1]849 

Prin Ioan Hannia notar consi[storia/] 

* AMA Sibiu, ibidem, f. l 

Anexa 16 
Daneş, 6 octombrie 1849 

Protopopul Zaharia Boiu raportează epis
copului, că a cercetat pagubele făcute la bi
serică, casa parohială şi şcoala din Daneş, de 
către "rebeli maghiari': suma se ridică la 
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1622 f.w - între obiectele furate, se afla şi sf. 
antimis, un credincios pe nume Nicolae Tătar, 
s-a oferit să meargă la Sibiu să cumpere altul 
nou, având dorinţa să-I primească chiar d in 
"prea sfintele mâni Împreună cu arhiereasca 
binecuvântare" a episcopului .  

Prea luminate şi Prea sfinţite Doamne O. 
Episcope! 

Cu prilejul vizitaţiei protopopeşti, afându
mă azi aici in satu Daneş tractu/ Sighişoarei, 
am făcut cercetare despre pagubile eglezias
tice de aci, făcute din partea rebelilor 
maghiari, care prin aleşii satului in special 
luându-/e, face suma pagube/ar 1622 fiorini 
w. w: la biserică, casa preoţască şi şcoală. 

Între cele pierdute să află şi s[ântul] 
antimis. Deci spre implinirea aceştia mari 
lipse, acest bine credincios fiu al s[fintei] bis
erici aceştia, s-au indurat a să face dintr-al 
său binefăcător bisericii cu câştigarea acestui 
s[ânt] odor. Spre acesta sfârşit, evlavioşia sa 
doreşte ca Însuşi in persoana-şi, să să invred
nicească a primii din prea sfinţitele mâni 
Împreună cu arhiereasca binecuvântare 
s[fântul] antimis, plătit din proprietatea sa. 
Cu care dorinâă a lui Îl recomand părinteştii 
graţii şi umilit mă rog să te milostiveşti a-1 
mângăia - numele lui este Nicolae Tătar, a 
căruia mângăere privată, va fi bucuria de 
obşte a multora, intre cari şi cel ce sunt, 

Al Prea sfinţit M[ării] Tale 

Daneş, 6 oct[ombrie] [1]849 
umilit servu 
Zaharie Boiu 
Protopop tract[ul] Sighişoarei gr[eco] 

n[e]u[nit] 

Rezumat: Sibiu 18 octom[brie [ 1]849 
Zaharia Boi [u] protopop [al] Sighişoarei 

arată cum că călătorind prin satul Daneş, şi 
făcând cercetare despre pagubele pricinuite 
acolo prin rebeli, din arătările aleşilor satului, 
au aflat cum că paguba făcută la biserică, 
casa parohială şi şcoală, să suie la o sumă de 
w.f. 1622. 

R-tio: 29 oct/1 0 nov }1]849 
Să ia spre cunoştinţă şi arJtătoriul pro

topop să Îndrepte7e pre obştea păgubită din 
Daneş a se adresa in privinţa despăgubirei 
cătră comandantele militariu [a] districtului 
respectiv. 

Exped. 29/1 1 
*AMA S1b1u, doc. 1 13/ 1849 
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Anexa 17 
Daneş, 3 februarie 1850 

Preotul Ioan Brânduşe îi trimite episcopu
lui ,  în 3 februarie 1850 un memoriu, în care 
îşi povesteşte pătimi riie sale, atât în vremurile 
insurgenţilor maghiari, şi ca refugiat în Ţara 
Românească, dar durerea cea mare, a avut-o 
la întoarcerea acasă, când şi-a găsit parohia 
ocupată de preotul din Laslea, aşezat de 
"vicariatul cel nelegiuit maghiar" în "complici
tate" cu protopopul Zaharia Boiu. 

Prealuminate şi Preaosfinţite Domnule 
Episcope, mie milostiv Părinte! 

Din pricina necredincioşilor insurgenşi, carii 
s-au sculat a răsturna până şi paroh 
Împărătesc, a cărora furie Într-atâta au fost 
Înfricoşată, cât bine credincioşii tronului 
Împărătesc, au fost siliţi a să da În lături. 
Partea cea mai mare În prinţipatele Valahii. 
Nenorocitul de mine! Ca să-mi păstrez viaţa şi 
eu am fost unul din cei trecuţi În fugă Împre
ună cu preoteasa şi copiii, de frica rebelilor. 

Dăruind Dumnezeu biruinţă Împăratului 
nostru asupra varvarilor la vremea sa, refujia
ţii ne-am Întors paşii iarăşi la patria noastră, 
unde În loc de a mă bucura de scăparea de 
vrăjmaşi, de mai mare am dat. De vreme ce 
În mijlocul răzbelului, nefiind eu acasă În 
parohia mea, preotul Zaharie Tataru din 
Las/ea, Încăpând În graţia domnului protopop 
Zaharie Boi[u], carii Împreună, văzând voia 
poporului meu din Daneş, meşteşugind şi cu 
tistia politică de pe vremea aceea, s-au 
aşăzat de paroh În Daneş - eu am rămas 
afară, deschis de parohie. 

După aşăzarea răsbelului, toate legile şi 
orânduielile şi politice, şi din lăuntru, s-au 
răsturnat, toţi protopopii şi preoţii fugari s-au 
Întors la staţiile lor, unde Încât să pot să 
mângăie, numai eu stau deşchis afară de 
parohie, unde de şaptesprezece ani, cu toată 
strădania şi supur!9rea, atât a răposatului 
protopop, ca capelan În cincisprăzece ani, 
atât şi poporului preot desăvârşit 1 7  ani. 
Adecă după moartea socru[lui] meu, am fost 
paroh, şi contrazicere dreaptă asupra mea n
au fost. Ce e mai mult, la anu/ 1841 poporul 
au poftit ca să capăt putere şi a duhovnicii. La 
anul 1 846 m-au poftit poporul pentru liniştea, 
desăvârşit În rândul simbrii preoţăşti, a face 
contact, care şi făcându-să şi i'ntărindu-să, 
atât de juraţii satului, cât şi de domnul pro
tupop. Mai Încolo, la anul 1 849, mai 
uoyr;:(jr;:�·(r;: clumnuf protopop impreunâ cu 
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juraţii, a fi Împăcat cu poporul? Acestea de va 
fi de lipsă, le am toate În orighine, umilit le 
voi şi arăta pohtindu-mi-să, având şi si[n]ghi
lia pe numitul popor. 

Prea Sfinte Părinte, caută cu ochii milostivi, 
alăturând şi dreptatea asupra mea şi asupra 
copiilor mei, nu mă lăsa pradă duşmanilor, de 
vreme ce nu mă simţ cu nimica vinovat -. 
Oară de tot osăndit! 

Milostiveşte-te a mă Întoarce În parohia 
mea, cu toată smerenia, Îmi iau a face cunos
cut, că În ceasurile acestea, Îţi este cu 
neputinţă a ne mângăia pre amândoi, adecă 
şi pe părintele Tătar. Părintele Vasilie Leicu, 
al doilea paroh de la Sighişoara, s-au mutat la 
cele veşnice şi parohia e vacantă. Milosti
veşte-te a-1 muta din parohia mea pe părin
tele Tataru, În vacanta parohie a Sighişorii, 
sau dimprotivă milostiveşte-te a mă introduce 
pe mine, să nu mi să piarză zilele În osândă, 
nevinovat. Cu această rămâi, aşteptând 
milostiv mângăiere, sunt, 

Al Prea luminat Mării Tale 
obidat fiu 
Ioan Brânduşă 
preot În Daneş 

Rezumat: 
Ioan Brânduşă, fostul paroh în Daneş 

S[caunul] Sighişorii, prin jalba sa de preot, 3 
febru[arie] a.c. primită, a rată cum de frica 
rebelilor au fost sâlit împreună cu familia a 
trece la Ţara Românească. Şi cum sub vre
mea pribeg i ri i  sa le, parohul d in Laslea, 
Zaharie Tataru, câştigând graţia protopopului 
Zaharie Boi(u) şi învoirea poporului, cu ştirea 
nelegiuitei tistii de atuncea, s-au aşezat de 
paroh în parohia Daneşului, scoţându-1 pe 
dânsul fără nici o vină a sa, din parohia în 
care 17 ani au păstorit. Şi macar că toate rân
duielile sub rebeli făcute, după aşezarea răz
belului s-au răsturnat şi toţi preoţii fugari ş-au 
dobândit staţi ile lor, totuşi numai jeluitoriu a 
rămas afară din staţia sa. 

Cere, ca din privinţa nevinovăţiei sale şi a 
pruncilor, a nu-l lăsa pradă dujmanilor. A să 
restatornici în parohia avută şi pe părintele 
Zaharie Tatar, a-1 muta la Sigh işoara în locul 
răposatului paroh Vasilie Leicu. Sau dacă nu, 
macar pe jeluitoriul, a- 1  întări întru paroh în 
parohia Sighişorii. 

Jalba aceasla -:;ă împărtăşeşte cu pro
topopul locului  Zaharie Boi [u], spre darea cir
cumstănţialei informaţi i .  
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R-tio: 23 feb. 1850 
Să se scrie protopopului Zaharie Boi[u], ca 

pre suplicantul preot Ioan Brânduşi, provi
zorie să-/ aplice in parohia prin moartea paro
hului Vasilie Leicu din Sighişoara, vacantă 
rămasă şi rezultatul să-/ arate incoace fără 
Întârziere! 

* AMA Sibiu, doc. 179/1850 

(Fato 4, 5, 6 - Memoriu preotului Ioan 
Brânduşe, din 3 februarie 1850) 

Anexa 18 

Formularu l  "dar Împărătesc"înmânat preo
tului Zaharia Tătar, ·pentru paguba avută de 
biserica din Daneş în ani i  revoluţiei, suma 
fiind de 100 de florini, semnat de episcopul 
Andrei Şaguna şi comisarul împărătesc, 
maiorul Piret. 

30 mai 1850 

Anul Domnului 1852 În 30 ale lunei lui Maiu 
am eşit noi subscrişii la obştea bisericească 
din Daneş şi i-am ţinut o cuvântare mai pre 
larg despre Îndurata domnie a Prea Înălţatu
lui nostru Împărat Franţisc Iosif I, şi despre 
părinteasca Preainalt aceluiaşi ingrijire pentru 
supuşii săi credincioşi, pentru starea lor, şi 
pentru starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici; 
după acestea i-am vestit, precum că: Maies
tatea Sa cesaro-regească Apostolică Fraţinsc 
Iosif I, prin preaÎnaltul său Înscris de cabinet 
din 31 -lea Martie a.c. dat cătră Serenitatea 
Sa, Domnul guvernator militar şi civil 
principele Karol de Şvarţenberg, sau indurat a 
face poporului român din Ardeal in recunoaş
terea credinţei şi a lipirei arătate cătră 
Augusta Casă Împărătească, un dar de 
şasezeci de mii fiorini argint, spre Înnoirea şi 
inzestrarea bisericilor arse şi păgubite În 
decursul resbelului revoluţionar din anii 1848 
şi 1 849, din care dar Împărătesc au venit 
jumătate, adecă treizeci de mii fiorini argint 
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pe Eparhia greco-răsăriteană din Ardeal. Deci 
subscrişii fiind Însărcinaţi de la inaltul 
Guvernu prin decret din 26-lea Aprilie 1852 
cu Împărţirea acestui dar Împărătesc, şi 
aflând că şi În obştea bisericească din Daneş 
s-a jefuit biserica şi s-au făcut pagubă de 649 
f? Au aflat cu drept a da din suslăudatul dar 
Împărătesc un ajutoriu de 100 fiorini argint, 
care ei numaidecât /-au şi numerat prelângă 
cvietanţia reprezentanţilor susatinsei comu
nităţi bisericeşti, Îndatorindu-o, ca darul aces
ta preaÎnalt după cunoştinţa adevărat creşti
nească să-I Întrebuinţeze spre lipsele bisericii 
sale, şi să dee socoteală Consistoriului 
Eparhial despre aceia, cum, şi spre ce sfârşit 
s-au Întrebuinţat darul acesta Împărătesc. 

După toate acestea nu am lipsit noi sub
scrişii şi a două oară a sfătui şi a Învăţa 
obştea bisericească, ca precum deapururea 
să fie mu/ţămitoare cătră Înaltul nostru 
Împărat Fraţisc Iosif I pentru darul acesta 
Împărătesc, aşa şi cu credinţă şi cu alipire 
adevărată nicicând să nu Înceteze a fi gata a 
pune şi viaţa sa pentru PreaÎnduratul nostru 
Monarh, şi pentru Înalt aceluiaşi Casă 
Domnitoare, şi În sfârşit aducându-şi aminte 
totdeuna de milele cele mari Împărăteşti, că 
adecă de iobăgie s-au mântuit şi aseminia 
Întreptăţire au dobândit, să Înnoiască din zi in 
zi evlavia sa către cel mai bun intre Împăraţi 
Franţisc Iosif I. 

Care toate spre vecinica pomenire puindu
se În Protocolul Bisericii, din Daneş s-au 
Întărit prin subscrierea noastră. Anul şi ziua 
precum mai sus. 

B[aron] Piret Major 
Andreiu Barone de Şaguna 
Aug[ust] Comisariu 
Episcop 

*ANDJ Mureş, fond Paroh ia ortodoxă 
Daneş, inv. 7 18, dos. 1/1848-1852, f. 1 03 

(Fato 7- Formular "dar Împărătesc" pentru 
parohia din Daneş) 
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Ungaria la Mohaci. 

42. ELENA MIHU, Popa Pătru din Hodac, restituit de pro
topopul Târgu Mureşului, Partenie Trombitaş, în Îndru
mătorul pastoral, XIX-XX, Alba Iulia, 2000, p. 2 1 8-227 

43. Ibidem 
44. Episcopul le cerea preoţilor documente despre 

bisericile ortodoxe româneşti, pentru a-şi scrie a sa 
Istorie a bisericii ortodoxe; de la Sângiorgiu de Pădure 
preotul Ioan Brânduşe va fi cel care adună şi trimite 
documente cu valoare istorică deosebită 

45. Urmaşii i-au ridicat o cruce nouă pe care au scris: 
Ioan Brânduşa, n. 1805, m. 1888 Renovat in anul 1988 
de Gh. Brânduşa 

Abstract 
The sufferings of Priest Ioan Brânduşe from Daneş in 1849 

In the work "The Sufferings of Priest Ioan Brânduşe from Daneş in 1849" original documents are revealed, that 
describe the sorrows and sufferings of a priest from Daneş, Mureş County, during the Revolution of 1848-1849. In the 
winter of 1849, when the revolutionary Hungarian army lead by General Bem took over Transylvania, the Romanian vil
lages from the area of Sighişoara were robbed and many innocent people were killed, the village of Daneş experienced 
its biggest disaster: 40 people paid with their lives, the orthodox church, the dwelling of the priest and the school were 
devastated, and the priest was forced to leave, together with his family, to Ţara Românească, along the imperial troops. 

The Romanian priests who wondered about for fear of the "Hungarian rebels" will return to their homes only after 
August 1849, when the Austrians, helped by the "Muscă/eşti" troops, will occupy again Transylvania, establishing the 
"abso/ulisl regime". 

In the months in which thf' prif'o:;t wil� forrPd to leave his vi l lage, at the rcqucst of thc inh<Jbitants of Daneş, the 
Hungilriiln i!Uthoritie& appointC'd Jnothgr pril:!&t to Sl:!fV!:! in Uu! r:nurr:h. WhM r�turl'lil'l� M t�� villăge, Ioan Branduşe, 
after 17 year� uf u�iny a prrest there, found hls place taken. Hls ordeal will go on, berng forced to write a large number 
of petitions to the new authorities, in order to get back his parish. Only after tree years will hc tind his peace, moving 
to the valley ot the Tilrnava Mic� River, to Sângeorqiu de Pădure, whcrc hc now slceps his sleep of death nearby the 
village church, after serving its altar for J4 years. 
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ELENA MIHU 

Fato 1 - Crucea de pe iconostasul bisericii din Daneş, 
secolul XIX 

Fato 2 - Biserica ortodoxă din Sângeorgiu de Pădure 
(jud. Mureş) 

Fato 3 - Piatra de mormânt a preotului Ioan Brânduşe, în 
cimitirul bisericii din Sângeorgiu de Pădure 

2 3 

.. , 

-, .. .:...:;. : � �- .. . · 

Dac. !1 - Legenda Popii P��r�, �Y!li'�sil de Ioan Brându�e in Sângeorzul de Pădure 
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Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş În anul 1849 

/ -t î 

Doc. 5 - MPmnriul prP.ntului Ioan Brânduşe din Daneş 

9 1  
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Doc. 6 - Formularul de "Dar împărătesc" 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag. 93-100 

Un protocol de vizitaţie canonică - imagine a parohii lor din 
Protopopiatul Ortodox Reghin la anul  Domnului 185� 

O categorie aparte de surse documentare 
create de Protopopiatul Ortodox Reghin1 şi 
aflate în păstrarea Direcţiei Judeţene Mureş a 
Arhivelor Naţionale, o reprezintă protocoalele 
încheiate cu ocazia vizitelor canonice anuale 
efectuate de o "com1s1e vizitatoare", 
reprezentantă a autorităţii protopopeşti. Cu 
mult înainte de reglementarea prin "Statutul 
organic"l., ierarhii Bisericii Ortodoxe Române 
din Transilvania, fie ei episcopi sau protopopi, 
au avut între atribuţii şi pe aceea de a efec
tua "vizitaţii canonice" în jurisd icţia proprie, 
prilej de a cunoaşte la faţa locului situaţia 
rea lă a comunităţilor religioase păstorite, sub 
aspectul nu doar al nivelului de rel igiozitate şi 
moral itate, ci şi din punct de vedere ·econo
mic, reflectat mai ales de starea lăcaşului de 
cult şi de poziţia socială ocupată de parohul 
loca l .  Astfel de "inspecţii': se ştie, a făcut 
episcopul ortodox Vasile Moga, chiar dacă el 
a fost întâ iu l  ierarh al bisericii greco
răsăritene ardelene în condiţii tota l nefavora
bile, determinate de binecunoscutele 19  
"puncte'� în  fapt restricţii ş i  interdicţii impuse 
de autorităţi le vieneze3. Desigur, la rândul lor, 
şi protopopii ortodocşi, inclusiv cei de pe 
Mureşul Superior, au organizat astfel de 
acţiuni, care le-au dat apoi posibi l itatea să ia 
decizii pertinente pentru o îmbunătăţire a 
vieţii ecleziastice şi şcolare d in  parohii le 
arondate lor. 

Subiectul vizitelor canonice în area lu l  
geografic al tractului Reghin a mai  fost 
abordat de noi4, dar cercetarea unui fond 
arhivistic prilejuieşte mereu noi descoperiri de 
informaţii inedite care merită a fi puse în 
va loare .  Un asemenea caz îl reprezintă 
protocoalele încheiate la sfârşitul anului 1852 
de reprezentanţii Protopopiatu lu i  Ortodox 
Reghin în fiecare dintre parohi i le "vizitate" de 
eis . Aceste documente reprezintă sursa 
documentară a celor ce urmează, ogl indă 
fidelă a comunităţilor ortodoxe din jurul 
Regh inu lu i ,  a bisericii greco-orientale 
româneşti şi a şcolii patronate de aceasta la 
mijloc de veac XIX. Protocoalele în cauză 
dezvăluie nume de preoţi şi dascăli, aduc în 
lumina veridicităţii relaţia dintre comunitate şi 
păstorul lor duhovnicesc, atitudinea enori
aşilor faţă de şcoală şi cel ce le educa pruncii. 
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În 1852, români i  ortodocşi d in j urul  
Reghinului  făceau parte din Protopopiatul 
GurghiuluiG. Acesta îngloba un număr de 29 
de comunităţi, organizate în 24 de parohii (în 
Topliţa funcţionau doi preoţi, existând două 
parohii?) şi 7 filiiB. Suntem doar la doi ani  
după recensământul oficial din 1850, astfel că 
putem lua în considerare cifrele acestuia ca 
aproximativ identice pentru anul în discuţie. 
Autorităţile timpului au înregistrat în local i
tăţile amintite un total al populaţiei de 23.039 
di ntre care 15 . 544 erau ortodocşi, deci 
majoritatea . Jurisdicţia protopopiatului era 
una destul de mare şi, ţinând cont de 
posibil ităţile de deplasare din acele timpuri, 
nu era deloc simplu să se întreprindă o astfel 
de inspecţie. 

Şi totuşi . .. O comisie "vizitatoare': formată 
d in  Ştefan Branea9 (care se semnează 
"namesnic'� adică un fel de vice-protopop), 
locţiitor al protopopului Gurghiului, Zaharia 
Matei10 (ajuns la vârsta senectuţii şi aflat în 
imposibi l itatea de a îndeplini această misiune 
deloc uşoară), ş i  capelanu l  protopopesc 
Gavril Matea, şi-au asumat această dificilă 
sarcină . . .  Vizita canonică va debuta în 2/ 10  
decembrie 1852 ş i  se  va încheia în  22  
decembrie acelaşi an .  Bineînţeles că preoţi i
parohi erau informaţi din timp de această 
inspecţie şi de obiectivele ei . Din păcate, 
circulara care anunţa vizitaţia din 1852 nu 
s-a păstrat, dar corelând conţinutul 
protocoalelor cu o circulară din 185311  despre 
aceeaşi acţiune desfăşurată la sfârşitul acelu i  
an ,  rezultă că de  fiecare dată comisia avea 
aceleaşi obiective: verificarea veniturilor şi 
cheltuieli lor bisericeşti din intervalul scurs de 
la u ltima inspecţie, controlul protocoalelor 
matriculare ( registrele de stare civilă - n .n .  
MBD) ş i  a celui în  care se  consemnau ordinele 
episcopale şi protopopeşti, încercarea de a 
rezolva eventualele cauze matrimonia le 
existente şi/sau disensiuni le dintre comuni
tate şi personalul ecleziastic, alegerea unui 
nou comitet parohial, vizitarea bisericilor şi a 
şcol i lor. În aceeaşi ci rculară se solicită 
asigurarea cazării pentru comisie, pregătirea 
"taxei'' pentru comisia vizitatoare şi pe cea 
destinată fondului protopopesc. Se constată 
că orizontul tematic al unei astfel de vizite 
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canonice era suficient de larg, impl icând nu 
doar aspecte strict moral-religioase, ci şi de 
ordin economic, educaţional şi social .  

Nu intenţionăm publicarea în întregime a 
protocoalelor, propunându-ne doar să eviden
ţiem acele informaţii ce pot contura sau 
întregi imaginea satelor româneşti de pe văile 
Mureşului Superior şi Gurghiului la începutul 
deceniului şase al secolului al XIX-lea. 

Prima parohie vizitată a fost Nadăşa 
Românăl2, loca l itate în care se afla şi sediu l  
protopopesc, a rCI avându-şi locuinţa 
protopopul Zaharia Matei, care îndeplinea şi 
funcţia de paroh local .  În protocolul încheiat 
şi semnat în ziua de 2/14 decembrie se 
consemnează hotărârea comunităţii de a-şi 
muta biserica, şi de a ridica un turn folosind 
banii pe care îi a re parohia, iar în cazul în care 
banii nu ajung, suma se va completa prin 
contribuţia fiecărui locuitor. Despre şcoală 
aflăm că era în stare bună, învăţătorul fi ind 
plătit cu 85 fl ./anB. 

În aceeaşi zi "inspectorii" poposesc în 
Urisiu de Sus. Lăcaşul de cult de aici a fost 
ridicat, apoi renovat chiar în 1852, fiind 
cheltuiţi banii strânşi din arendarea, prin 
l icitaţie din doi în doi ani, a celor cinci locuri 
a rătoare şi două păduri ale biserici i l4 .  

Comisia a trecut apoi pe valea Gurghiu lui, 
oprindu-se în !băneşti. Potrivit protocolului ,  
biserica se bucura de o stare economică 
destul de bună, curatorul având în grijă suma 
de 1 50 fi, primiţi de la "Ecselenţia Sa 
Episcopul diecesan" din partea împăratulu i .  
Parohia stăpânea, împreună cu parohia 
greco-catolică, o pădure de strejari, două 
păşun i  şi încă o pădure pentru lemne de foc. 
Biserica mai beneficia de un izvor de venit 
provenit de la "rânsari" care vindeau rânzălS 
şi care făcuseră contract în 1852 ca "pe la 
târgui de vară" de la Reghin să dea fiecare 
câte 35 de fi. De asemenea, tot pentru 
biserică erau destinaţi cei 20 fi. obţinuţi anual 
d in vânzarea _,de jupi'16. O problemă o 
reprezenta frecvenţa şcolară slabă, fiind făcut 
apel la autorităţi le competente. Numele 
dascălu lu i  nu este precizatl7. 

În ziua următoare, 4/16  decembrie, dele
gatii protopopiatului au poposit în parohia 
vecină, Hodac. Curatorul a dat seamă despre 
veniturile şi cheltuieli le făcute, constatându
se că are în administrare suma de 789 fi . 1 5  
cr., iar cheltuieli le făcute s-au ridicat l a  803 fl .  
27 cr. Parohia primise 150 fl .  d in mi la  împăra
tului prin intermediul episcnr)ljlu i .  Aceştia au 
fost folosiţi pentru cumpărarea unui clopot, 

94 

diferenţa de preţ fi ind recuperată prin 
contribuţia poporu lu i .  Raportu ri le d intre 
comunitate şi preotul local, Ştefan Fărcaş, 
respectiv personalu l  ecleziastic, erau bune, 
părţile declarându-se mulţumite. Comisia a 
dispus ca duminicile şi în zilele de sărbătoare, 
curatorii să umble cu Discu l lB prin biserică 
pentru a aduna "milă" de la enoriaşil9. 

A urmat Idicel, unde biserica beneficia de 
venituri din dreptul de crâşmărit încă înainte 
de 1848, cu acordul  tuturor posesori lor de 
pământ. Actele doveditoare s-au pierdut, fiind 
"deprădate prin Insurgenţi" în timpul revo
luţiei, dar dreptul a rămas, vânzâdu-se prin 
l icitaţie, la 1 ianuarie 1852, cu 2 .000 Rf. pe 
timp de 3 ani .  Alte venituri bisericeşti prove
neau dintr-o moară, d in mai multe terenuri şi 
de la taxele plătite de ţigani i  l ingurari care se 
aşezaseră pe hotarul parohiei . Existau 2 şcoli, 
una în sat (dascăl Iacob Dumbravă, plătit cu 
1 00 Rf./an)  şi una la pădure (învăţător 
Gherasim Juon, cu un venit de 60 Rf./an) .  
Parohul local era Iosif Brancovan, cel care mai 
târziu va fi protopop2o. 

La Potoc21 s-au consemnat ca surse de 
venit pentru biserica ortodoxă, taxele plătite 
de ţigani i l ingurari care folosesc lemne din 
pădurea bisericii, alte taxe plătite de comuni
tate care îşi paşte vitele pe păşunea din 
hotarul localităţii; alţi bani intrau în caseria 
ecleziastică din va lorificarea lemnului · din 
pădurile săteşti, din arendarea anuală a unei 
grădini, precum şi din vinderea dreptului de 
măcelărit anual şi venitul pe trei luni  din 
crâşmărit. Întreaga comunitate a hotărât 
să-şi facă o nouă biserică din piatră şi în acest 
scop au făcut un schimb de locuri cu părintele 
Dimitrie Carnea, care a cedat grădina sa, 
primind alte două terenuri .  Astfel, curatorul a 
primit aprobarea să cheltuiască pentru noul 
lăcaş din fondul bisericesc, comunitatea 
urmând a aduna materialele necesare. Copiii 
de vârstă şcolară învăţau sub supravegherea 
lu i  Ioan Carnea, care avea "purtare Îndestu
litoare'� 

Comisia protopopească s-a deplasat în 
Măerău22, iar din protocol rezultă că în urmă 
cu un an se cumpărase cu 165 Rf. un loc 
pentru zidirea unui lăcaş de cu lt din piatră. 
S-a aprobat hotărârea comunităţii, fiecare 
enoriaş urmând a contribui cu 1 stânjen de 
piatră. Curatorul păstra la el suma de 915 Rf. 
57 cr., reprezentând banii în numerar a i  
biserici i .  Dascălul era Mihai Ladoşi, paroh 
fiind chiar "namesnicul" Stefan Branean. 

A urmat vizitarea unei fi i i i  a Idicelului, 
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Holtmurăş24, unde trăia o comunitate orto
doxă mică şi unde nu era biserică, preotul 
sluj itor fi ind parohul Idice lu lu i ,  Iosif 
Brancovan.  Averea filiei consta doar din suma 
de 10 Rf., daţi împrumut cu dobândă, la care 
se adăuga o "dealniţă''25 semănată cu 
porumb, arendată anual pe seama bisericii26. 

Conform protocolu lu i  încheiat în 8/20 
decembrie, în acea zi reprezentanţii protopo
piatulu i  s-au aflat la Cueşdiu27. Se constată că 
parohia "nu are nice un dinariu': singurul 
venit în numerar fi ind 1f4 din arenda 
crâşmăritulu i ,  vândut pe anul în curs cu 35 de 
fi . Totuşi biserica avea şi 3 grădini  "În capul 
satului din sus': dintre care una se afla în 
folosinţa parohu lu i  Georgie Szava d in  
Maioreşti, celelalte două fiind date altor doi 
loca ln ic i .  Şcoala în stare bună, avea ca 
învăţător pe Fi l imon Gabor, păstorul sufletesc 
al cred incioşi lor fi ind Florea Sava în relaţi i 
bune cu enoriaşi i săi2B. 

În aceeaşi zi a fost inspectată şi parohia 
Răstoşnea29, unde paroh era George Sava, 
mulţumit de poporul său, dar cerând ca să-i 
fie ridicată o casă parohială în sat. În caseria 
biserici i se aflau 144 Rf. 20 cr., a lţi 79 Rf. 20cr. 
fi ind împrumutaţi cu dobândă.  Pentru 
sporirea capitalulu i  bisericesc, obştea s-a 
înţeles ca fiecare să dea câte cinci scânduri 
pentru a fi vândute de notarul şi învăţătorul 
satulu i ,  Ioan Dragoş3o. 

Pentru Mesterhaza3 I ,  protocolu l  consem
nează ultimul control al veniturilor şi cheltu
ielilor efectuat în 1849, când eclezia avea 187 
Rf. 12 cr., daţi împrumut cu dobândă, 
aceasta din urmă ridicându-se până la zi la 
suma de 53 Rf. 44 cr. Curatorul avea în grijă 
capitalu l  bisericii în valoare de 258 Rf. 56 cr., 
cheltuiel i le fi ind de 70 Rf. Comunitatea se 
declară mulţumită de preotul lor, Joan Ujică. 
La şcoală cop i i i  umblau "cam puşintei': 
învăţând sub îndrumarea lu i  Petru Branea32. 

Parohia Deda se dovedeşte una săracă, 
fără "nici un dinariu În lada bisăricii". 
Subzistenta şi întreţinerea lăcaşului de cult se 
asigura doar "de la binefăcătorii creştini" şi 
prin colecte organizate local ,  atunci când era 
nevoie. Comisia cere ca duminica şi în zi lele 
de sărbătoare curatori i să adune de la 
poporul aflat în biserică "milă': iar despre 
suma adunată parohul să încheie de fiecare 
dată un protocol .  Vizitându-se şcoala, aceas
ta se găseşte "În bună rânduială': învăţătorul 
Constantin Mur�r�ş, dovedindu-se harnic, 
ceea ce se vede "În prunci': al căror progres 
este "inflorit". Se hotărăşte crearea unui fond 
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al bisericii, în care scop parohul Toader Mate 
promite să doneze anual 5 fi. În prezenţa 
comisiei se organizează o primă colectă, 
preotului a lăturându-se curatorul (5 fi.), vice
curatorul (2 fi. 30 cr.) şi diacul (2 fi. 30 cr.)33. 

Topl iţa, o comunitate ortodoxă numeroasă, 
surprinde comisia prin l ipsa oricărui fond a l  
bisericii, susţinută, la fel ca la Deda, "numai 
de la binefăcători': Şi aici este organ izată o 
colectă ad-hoc, în bani şi natură; l ista dona
tarilor cuprinde numele a 25 persoane, d intre 
care primi i  trei (Kolbasz Laszlo, Valter Ianos, 
Kadar Jakab) au dat împreună 12 bârne şi 
100 scânduri, alţi i au dat materiale lemnoase 
sau mici sume în ban i .  Se aminteşte că şi 
înaintea "Încrâncenatei revoluţii" s-a făcut o 
colectă de bârne care s-au vândut, iar d in 
bani i  obţinuţi s-au cumpărat tot bârne, 
va lorificate ulterior; suma încasată atunci a 
fost împrumutată unui  sătean, iar la altul se 
află date 100 de scânduri .  Parohul Teodor 
Popovici se declară mulţumit de poporul său, 
însă arată că sunt oameni care nu merg la 
biserică, a lţi i  nu-i plătesc simbria la timp. 
Comisia cere curatorilor ca pe cei "neascultă
tori" să-i responsabil izeze şi numele lor să le 
comunice la Scaunul protopopesc. Biserica şi 
şcoa la sunt "În bună rânduială': dascăl este 
Mihăilă Gabor. Se consemnează şi prezenţa 
unui preot străin în parohie, care nu a fost 
trimis nici de episcop, nici de protopop34. 

În 15/27 decembrie comisia se află în 
parohia Polăţi3s. În "lada" sa biserica avea 2 1  
fi., între 1 - 1 5  fi . fi ind împrumutaţi l a  săteni cu 
dobândă. Lăcaşul de cult este în stare bună, 
dar l ipseşte şcoala .  Poporul nu este mulţumit 
de preotul care le  slujeşte, cerând să a ibă 
parohul lor propriu36. 

A urmat parohia Dumbrava, unde nu exista 
n ici un venit permanent pentru biserică şi 
unde comisia dispune crearea unui fond 
ecleziastic prin colectele făcute în duminici şi 
în sărbători în rândul credincioşilor de către 
curato�i .  Preotul capelan Ioan Popovici urma 
să ţină evidenţa acestor colecte. Obştea 
promite la rândul ei că va ceda bisericii jumă
tate din arenda crâşmăritulu i  în fiecare an, 
care în prezent este vândută cu 1 50 fi. Şcoala 
e găsită în ordine, dascăl fi ind Toma Suciu37. 

Ziua de 16/28 decembrie a fost consacrată 
inspecţiei în două parohii învecinate, Râpa de 
Sus3B şi Râpa de Jos. Biserica din prima 
parohie nu are ban i  în numerar, dar are 9 
datornici încă din 1846, existând un contract 
încheiat cu aceştia pentru sume între 7 fl. 20 
cr. şi 1 5  fl. Se cere ca aceste datorii să se 
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recupereze, urmând a se da din nou împru
mut, ia r  pentru aceasta s-a a pelat la 
autorităţile civile. În proprietatea bisericii se 
află un teren cositor care se arendează anual. 
Deşi învăţător este, în persoana lu i  Gregoriu 
Popovici, ed ific iu şcolar nu există, copi i i  
învăţând intr-o casă închiriată. Preotu l este 
Ioan Popovici39. 

Situaţia era oarecum asemănătoare în 
Râpa de Jos, eclezia neavând n ici un venit "de 
nicăirea '� În 1852 dreptul de crâşmărit a fost 
vândut pe patru an i  cu 500 fi ., bani daţi 
biseric i i  de întregu l  sat. S-a mai l uat 
hotărârea ca cei 500 de florini cu care s-a 
cumpărat o pădure să fie recuperaţi prin 
repartizare pe cei care au tăiat acea pădure, 
iar bani i să fie daţi în administrare curato
rulu i .  Şi a ici trebuiau organizate colecte în 
biserică. Şcolari i îl au ca învăţător pe Artenie 
Rus. Preotul Vasi l ie  Popovici se declară 
nemulţumit de obşte, pentru că majoritatea 
nu-i plătesc s imbria cuvenită. Comisia cere 
curatorilor să adune sumele cuvenite sluji
torulu i  biserici i , iar dacă vor fi oameni care nu 
vor să plătească de bună voie, preotul "să-i 
părăsească pe unii ca aceia ca pe nişte păgâni 
şi vameşi'� Parohul se plânge şi de faptul că 
are locuinţa departe de biserică, în timp ce 
lângă lăcaşul de cult stă fostul preot, acum 
diac, Gregoriu Şandor, care se apără arătând 
că are contract făcut în acest sens. Cei doi 
primesc îndrumarea de a se adresa justiţiei 
pentru a se rezolva problema. Diacul este 
mulţumit de popor care "cearcă (merg la -
n .n .  MBD) biserica" şi nu sunt dintre cei care 
să trăiască în "fărădelege'llo. 

Sîngerul de Pădure a fost următoarea ţintă. 
Capitalu l  ecleziastic în bani număra 121 fi. 78 
cr. Biserica avea împrumutate 3 .000 de 
şindrile grafulu i  Bethlen, în valoare de 131  fi. 
38 cr. Tot în fondul bisericesc intrau şi bani i 
obţinuţi d in vânzarea lemnelor d intr-o pădure 
ecleziastică. Se cere ca de acum încolo să nu 
se mai taie pădurea fără acordul  protopopia
tu lu i .  Edificiu l  de cult şi cel şcolar se găseau 
în stare bună, parohul local, Georgiu Simion 
fi ind în acelaşi timp şi învăţător. Se pare că 
frecvenţa elevilor nu era una satisfăcătoare, 
protocolul de vizitaţiune specificând cererea 
comisiei adresată dascălului şi curatorilor de 
a-i obliga pe părinţi să-şi dea copiii la şcoală, 
iar cei care nu au manuale să şi le procure4 1 ,  

Vizita parohi i lor ortodoxe aflate de-a lungul 
Mureşului d incolo de Reghin s-a încheiat în 
Lueriu .  Aici veniturile ecleziastice proveneau 
dintr-o pădure, pentru care însă obştea se 
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afla în proces cu fami l ia gr. Kemeny, pădure 
păzită de oamenii bisericii până la obţinerea 
sentinţei .  Tot în averea parohială intra şi un 
edificiu în care învăţau copi i i .  Aceasta din 
u rmă era înzestrată cu cele necesare. 
Nemulţumirea oameni lor era legată de 
învăţătorul Vasi l ie Freanţ, care nu-şi făcea în 
nici un fel datoria, lăsând "şcoala pustie, 
umblând din loc În loc'� astfel că învăţătura 
copii lor se rezumă la "numai cât să străduesc 
. .  . ei de capul lor'� Despre soluţia găsită se 
spune numai că "s-au făcut paşii cuviincioşi" 

ca dascălul  "să cearce şcoala după cuviinţă': 
Dacă enoriaşii sunt mulţumiţi de preotul 
Nechifor Crăciun, acesta nu este mulţumit 
pentru că personalu l  bisericesc nu se îngri
jeşte de întreţinerea casei parohiale şi de 
asigurarea simbriei cuvenite lu i42. 

U ltimele patru comunităţi ortodoxe, în 
mij locu l cărora s-a oprit comisia vizitatoare, 
au fost Ghernesig43, Saromberg44, Şarpatoc4S 
şi Curtifaia46, toate aflate între Reghin şi 
Târgu Mureş. 

La Ghernesig 182 fi., bani i bisericii erau 
împrumutaţi cu dobândă . "0 creştină, Kis 
Juja" donase 50 fi., pentru a fi pomenită la 
Sfânta Liturghie; donaţia avea clauza de a se 
păstra neatins capita lu l ,  dobânda obţinută din 
împrumutarea acestuia fi ind cedată preotulu i .  
Alte venituri proveneau din "mila" adunată în 
biserică de la credincioşi, precum şi d in taxa 
de 5 fi., achitată de cei care doreau să-şi 
îngroape morţii în cimitirul biserici i .  La şcoală 
funcţiona parohul local Patrin ie (sic ! )  Brejan şi 
subdascălul  N icolau Brejan .  N ici a ici preotul 
nu îşi primea simbria de la toţi enoriaşii săi, 
de aceea s-a d ispus ca prin curatori să se 
adune cele cuvenite slujitorului altaru lu i .  În 
caz de eşec, preotul să se .adreseze 
protopopiatului pentru ca acesta să intervină 
la autorităţile în drept. Obştea a promis că 
fiecare cap de fami l ie va da păstorulu i  lor "o 
mierţă" (nu se precizează din ce fel de bucate 
- n .n .  MBD)47_ 

Biserica din Şarpatoc avea 100 fi. împru
mutaţi cu dobândă la nouă persoane, în baza 
unui contract încheiat din 19 iunie 1845, 
dobânda primindu-se "pe la târgui de toamnă 
a Vaşarheiului'� Şcoala este în construcţie, 
dar nu-i finisată, învăţător fiind chiar parohul 
Iosif Cornea. Copiii învaţă de fapt în casa 
preotului, dar nu toţi şcolarii frecventează 
cursurile, de aceea a fost nevoie să se 
intervină la "deregătoria politică". În parohie 
este o singură pereche de concubini,  
ortodoxul Ioan Irimie trăind cu Fejervari 
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Anna. Ş i  în acest caz s-a cerut intervenţia 
autorităţii civile4B. 

Şaromberg era fi lie a Sîngerului de Pădure. 
Se consemnează în protocol l ipsa bisericii şi a 
şcolii, comunitatea cerând loc pentru a-şi 
edifica un locaş de rugăciune, cerere la care 
se aştepta răspunsul .  

Ultima zi a inspecţiei în protopopiat a fost 
22 decembrie, zi în care a fost vizitată filia 
Ghernesigului, Curtifaia. Deşi fără statut de 
parohie, eclezia are un fond de 232 fi. 42 cr. 
provenit dintr-o casă a parohiei ş i  d in 
colectele d in  biserică . Şcoa lă nu este. 
Învăţătorul, ca şi preotul şi diacul, vin din 
parohia-mamă. s-a luat hotărârea ca şcolarii 
să meargă la şcoala din Ghernesig. Curatorul 
semnalează existenţa unei datorii de 30 fi. a 
lu i  Irimia Rad faţă de biserică, bani pentru 
care există contract, dar datornicul a fost 
împuşcat în revoluţie, iar copii i nu pot să 
achite această sumă. Se ia hotărârea să se 
aştepte plata datoriei până vor creşte orfani i .  

Unul d intre obiectivele atinse în fiecare 
parohie a fost a legerea sau realegerea 
curatoratului, format din curator, uneori şi un 
vice-curator, un făt şi 3-5 juraţi. În general 
oamenii, mulţumiţi de activitatea curatorilor, 
i-au păstrat, dar au fost şi parohii unde 
obştea a pretins alegerea altor persoane în 
acele funcţii, cum s-a întâmplat la Lueriu, 
Sîngerul de Pădure sau Nadăşa Română. 

Ceea ce a rămas o enigmă deocamdată, 
legată de această vizită canonică, este 
motivaţia l ipsei oricăror referiri la situaţia 
existentă în câteva comunităţi, protocoalele 
neconsemnând nimic în afară de denumirea 
localităţii în cauză. Este vorba de Ieciu49, 
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Disnaeuso, Filea, Săca lu l  de Pădure şi 
Sînmărtin, fi l ie la Jabeniţa . Pagina dedicată 
acestei ultime parohii a re o s ingură 
însemnare referitoare la alegerea unui nou 
curatorat în 24 ianuarie 1853. Documentele 
cercetate până acum nu ne-au lămurit dacă şi 
de ce comisia vizitatoare nu a făcut inspecţie 
şi în aceste locuri, deşi documentul de arhivă 
valorificat în prezentul studiu are pagini lăsate 
albe, pregătite pentru completare în urma 
vizitaţiun i i  în fiecare d intre comun ităţile 
ortodoxe arondate protopopiatului .  

Apreciem totuşi, că, deşi informaţii le 
documentare prezentate suferă de o oarecare 
monotonie, în ele regăsim conturat un tablou 
suficient de clar pentru a răspunde la între
bările cel mai des puse pe tărâmul Zeiţei Clio: 
oare cum trăiau înaintaşii? cum gândeau? 
care era scara lor axiologică? 

Considerăm că acest gen de documente, 
protocoa lele de vizitaţie canonică, atâtea câte 
s-au păstrat, rămân printre cele mai bune 
izvoare pentru reconstituirea vieţii eclezias
tice ortodoxe româneşti din Ardeal, a locului 
şi rolului Bisericii şi Şcoli i  în drumul spre 
civilizare şi civilizaţie a satu lui românesc în 
secolul al XIX-lea. În anexă publicăm un tabel 
care include numele preoţilor şi dascălilor 
aflaţi în activitate în 1852, în parohiile şi fi l i i le 
ortodoxe vizitate de trimişii protopopiatulu i  
Gurghiulu i .  Din păcate, şi reconstituirea aces
tor date este parţială, întrucât nu în toate 
cazurile s-a specificat în protocol numele 
dascăl i lor, chiar dacă este vorba de parohii şi 
nu de fi i i i  şi chiar dacă şcoala s-a vizitat. Lipsa 
informaţiei este semnalată în tabel cu l inie. 

Milandolina-Beatrice Dobozi 
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Anexă 

Tabel cuprinzând comunităţile ortodoxe din Protopopiatul Ortodox Gurghiu 
(Reghin) inspectate de Comisia Protopopească în anul 1852 

1 
1 Numele 

Nr. Denumirea Categoria 1 Numele 
crt. comunităţii (Parohie/ Filie) 

1 preotu lui-
învăţătorului 1 

1 ! paroh 
1 .  Aluniş i parohie ! Ştefan Branea Mihai Ladosi 1 
2. 1 parohie ! Toader Mathe Constantin 

Deda 1 1 i Murărăs 
3 .  Delen i 1 parohie i Dimitrie Carnea Ioan Carnea 
4. Dumbrava paroh ie 

1 
Joan Popovie i Toma Sueiu 1 

5 .  1 fi l ie 1 - -

1 
! 

Dumbrăvioara ( la Sîngerul de 1 Pădure) 1 

6 Glodeni 1 paroh ie 1 Iosif Carnea i Iosif Carnea 
7 

Gorneşti 
parohie i Patrinie Brejan 1 Patrinie Brejan, ' 

i 1 Nieolau Breian 
8 Hodae parohie Ştefan Fareas ' -1 

9 !băneşti paroh ie 1 Demetriu Carnea -
1 

10 .  Idieel parohie 1 Iosif Braneovan ! 
Iacob Dumbravă ' ! 1 

1 1 . Lunea Bradului i parohie i Iosif Braneovan 1 
1 -

12.  Lunea Mureşulu i  fi l ie ( la Idieel) Iosif Braneovan ! -

13 .  Lueriu parohie 1 Neeh ifor Crăciun i Vasil ie Freant 
14. 

Nadă şa 
parohie sediu l  1 Zaharia Matei (şi Nieolau Mathe 1 protopopiatu lui protopop) 1 

15 .  fil ie 1 Patrinie Brejan i Patrinie Brejan, 
Periş (la Gornesti ) 1 i Nieolau Breian 

16 Pietriş 1 parohie 1 Florea Sava 1 Fi l imon Gabor 
17 Răstolita parohie 

1 Georgiu Sava Ioan Draqos 1 : 

18 Ripa de ios parohie 1 Vasile Popoviei ! Artenie Rus ' 

19 Sîngerul de 1 parohie ! Georgiu Simion Georgiu Simion 1 i pădure 
20 Stineeni parohie Joan Ujică ! Petru Branea 

2 1 .  Top lita oarohie T eodor Popoviei i Mihăilă Gabor 1 1 
22. Urisiu de sus oaroh ie 1 Georgie Popp i -

23 Vă tava 1 parohie 1 Ioan Popovici ; Greqoriu Popoviei i 

Note 

1 .  Arhivele Na�ionale, Direc�ia Jude�eană Mureş 
(ANDJM), fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, 
inv. nr. R4R. 

2. Aprobat de sinodul mltropolitan in 1868 şi confir
mat prin Articolul de lege IX/1868. 

3. vezi SEBJ\STIAN STANCA, Viaţa şi activitatea episcopu
lui Vasile Moga ( 1 774-1845}, Tipogrilfia Eparhiei 
Ortodoxe Române, Cluj, 1 939, 1 1 3  p. + Anexe şi Indice 

4. BEATR!CE DOAOZI, Vizite canonice În Protopopiatuf 
Ortodox Român Reghin (1870- 1871), in Marisia, 
XXVII/2003, p. 273-283. 
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5.  ANDJ Mureş, fond citat, dos. 6, f. 1-20. 
6. Despre denumirile succesive ale acestui protopo

piat vezi BEATRJCE Doeozi, Contribuţii istorica-demografice 
privind Protopopiatul Ortodox Reghin - secolul X1X, in 
Anuarul Arhivelor Mureşene, III/2003, p. 17�-HlO. 

7. Detalii despre Topllţa in MILANUULINA BEATRICE 
Doeoz1, Contribuţii la Istoricul ParohiP.i Ortodoxe Top/iţa -
secolul al XIX-lea, in Angvstia, 10/2006, p. 95-102.  

B.  ANDJM, fond citat, dos. 8, f. 59-60; est� vorl.id de 
actualele localită�i Aluniş, Brîncoveneşti, Deda, Deleni, 
Dumbrava, Dumbr�vioara, Glodeni, Gorneşti, Hodac, 
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!băneşti, Idicel, Jabeniţa, Lueriu, Lunea Bradului, Lunea 
Mureşului, Nadăşa, Periş, Pietriş, Filea, Răstoliţa, Rîpa de 
Jos, Săcalul de Pădure, Sîngerul de Pădure, Urisiu de 
Sus, Vălenii de Mureş, Vătava, Stînceni, Topliţa la care se 
adaugă Sînmărtin, azi înglobat la Jabeniţa. 

9. Este vorba de cunoscutul memorialist al revoluţiei 
paşoptiste; pentru detalii, vezi, între alţii, la dr. GRIGORE 
PLOEŞTEANU, Memorialistul Ştefan Branea în Reghinul 
Cultural - Studii şi articole, V/2001, p. 1 14-129. 

10. Despre Zaharia Matei, amănunte pertinente la 
ELENA MIHU, Date noi privind biografia protopopului orto
dox al Reghinului, Zaharia Matei în Idem, p. 9S- 1 13 .  

11 .  ANDJM, fond citat, dos. 7, f. 9-10. 
12. Azi Nadăşa, comuna Beica de jos, jud. Mureş. 
13. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 1 .  
14 .  Ibidem, f. 1v.-2. 
15. Stomac de viţel sau oaie din care se făcea chea-

gul folosit apoi la prepararea brânzei. 
16. Tulpini de porumb. 
17. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 2-3. 
18. Farfurie sau alt vas pe care se strâng şi azi 

donaţiile benevole ale credincioşilor. 
19. Ibidem, f. 2v.-3. 
20. Ibidem, f. 4-5. 
2 1 .  Azi Deleni, jud. Mureş. 
22. Azi Aluniş, jud. Mureş. 
23. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 5-6. 

24. Azi Lunea Mureşului, jud. Mureş 
25. Loc mic de arătură. 
26. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 19. 
27. Azi Pietriş, jud. Mureş. 
28. ANDJM, fond citat, dos. 6, f, 6v.-7. 
29. Azi Răstoliţa, jud. Mureş. 
30. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 9v.-10. 
31. Azi Stînceni, jud. Mureş. 
32. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 10. 
33. Ibidem, f. 7v.-8. 
34. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 1 1-12. 
35. Azi Lunea Bradului, jud. Mureş. 
36. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 10. 
37. Ibidem, f. 12v.-13 .  
38.  Azi Vătava, jud. Mureş 
39. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 13-14. 
40. Ibidem, f. 14 .  
41 .  Ibidem, f. 1 7. 
42. Ibidem, f. 15v.- 16. 
43. Azi Gorneşti, jud. Mureş. 
44. Azi Dumbrăvioara, jud Mureş. 
45. Azi Glodeni, jud. Mureş. 
46. Azi Periş, jud. Mureş. 
47. ANDJM, fond citat, dos. 6, f. 17. 
48. Ibidem, f. 17v.- 18. 
49. Azi Brîncoveneşti, jud. Mureş. 
50. Azi Vălenii de Mureş, jud. Mureş. 

Abstract 
A protocol of canonical visitation - An image of the parishes of the 

Orthodox District of Reghin in 1852 

A peculiar category of documentary sources created by the Orthodox District of Reghin, now found in the Mureş 
County Direction of the National Archives, is represented by the protocols written and signed after the annual canonica! 
visits paid by a "visiting committee'; representing the Archpriests authority. Long before the "Organic Statute" law, the 
hierarchs of the Romanian Orthodox Church from Transylvania, bishops or archpriests, had among their prerogatives 
"canonica/ visits" they had to make in their own jurisdictions, which were a chance to find out the real situation of the 
religious communities they shepherded, judging not only by the level of religiousness and morality, but as well by an 
economica! point of view, reflected in the physical state of the church and the social position of the local vicar. It is known 
that the orthodox bishop Vasile Moga made such "inspections'; even if he was the first hierarch of the Transylvanian 
Greek-eastern church in totally unfavourable conditions, determined by the well known 19 "points" which were nothing 
else but restrictions and interdictions imposed by the Viennese authorities. Naturally the orthodox archpriests organized 
such actions as well, including the archpriests from the Upper Mureş Region, and this gave them the opportunity to take 
pertinent decisions for improving the ecclesiastical and scholar life of their parishes. 

In this article we didn't publish the inspection protocols as whole documents, but we emphasized only those pieces 
of information that can outline or complete the image of the Romanian vil lages from the valleys of the Upper Mureş and 
Gurghiu rivers at the beginning of the 6th decade of the 19th century. We consider that the presented documents, 
though they may cause certain monotony, outline a picture clear enough to answer the most frequent questions asked 
on the land of Goddess Clio: how did our ancestors live7 How did they think? Which was their axiomatic scale? 

We consider that this type of documents, the canonica! visitation protocols, as many as were kept, remain among the 
best sources of information in order to reconstruct the Romanian orthodox ecclesiastical life from Transylvania, the place 
and role of the Church and School on the road towards civilisation of the 19th century Romanian village. In the annexe 
we publ ished a table that includes the names of the priests and teachers which were activating in 1852 in the orthodox 
parishes and their subsidiaries. Unfortunately, the reconstruction of this information is partial as well, since in many cases 
the names of the teachers wasn't mentioned in the protocols, even when we speak about parishes and not about 
subsidiaries, and even if the school has been visited. 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag. lOl- 1 18 

Comunitatea breţcană in pragul secolului  a l  XX-lea 
şi in primele decenii decenii a le acestuia. 

Edificarea "şcolii de piatră" (1904) 

I. Preliminarii .  Oameni şi bunuri 
(1880-1900) 

"(. .. ) o repara re radicală la un edificiu vechi 
de lemn erea prea scumpă şi nefolosit6re, şi 
mai ales pentru că din partea inspectoratului 
regesc de şc61ă erea de prevedut 
excepţionările obicinuite (observaţii restrictive 
nn) cu mare greutate am reuşit În fine, după 
multe sinoade parochiale, a aduce conclus În 
sinodul parochial anume conchiem.at la 1 7  
Novembre 1 902, ca să să clădească edificiul 
cu totul nou şcolar ( . . .  ). " 

Breţcu, 6 ianuarie 1 903/ umilit servi 
Dimitrie Coltofean mp./ protopop 

"(. . .  ) conclusele aduse În comitetul şi si
nodul parochial, prin care s-a decis zidirea 
unei sc61e nouă cu două sale de Înveţăment 
o antişambră şi o odaie de bibliotecă şi can
celarie, după planul edat de ministerul reg. 
ung. de culte şi instrucţiune publică la pag. 
IX, spre a ( . . .  ) aproba acele concluse, şi pla
nul În preliminariu, şi apoi a le recomanda 
Onoratei Comisiuni administrative a fundaţi
unei Şaguna spre a ne tinde ajutorul cerut 
atât de trebuincios unui popor nu cu destulă 
consideraţiune menagiat de conducătorii 
sei. ( . .  .) 

Breţcu, 12 Ianuarie 1 904, /prea plecat 
servi Constantin Dimian mp. protopop" 

necunoaştere, comandă socio-naţională şi 
dăruire, egoism şi generozitate, în condiţii 
specifice marcate de o semnificaţie cu totul 
aparte. 

Ne gândim şi la modul în care se răspun
dea aspiraţi ilor naţionale, cum se înscriau 
românii pe traseele politicilor europene, cum 
se depăşeau greutăţi şi practici revolute, cum 
un popor doar tolerat de-a lungul secolelor îşi 
asuma acum o anume bunăstare şi moderni
tate la care îl obligau vremile noi etc. Vremile 
îi orientau pe români spre cultivarea efer
vescenţei cultural-economice, cu numeroase
le sale componente dominant pozitive. Dar şi 
spre practici noi, mai puţin sau altfel con
sacrate până acum în grup, uneori şi mai 
puţin respectabile, sancţionabi le, şi chiar 
sancţionate, după norme vechi sau de ultimă 
oră, chiar dacă erau perfect legale etc. 
Exempl ificăm :  

- "Cu atari manopere poporul nostru 
mărginaş n-a fost Înveţat': scrie un raportor 
la Consistoriu, referirindu-se la desele tran
scrieri (oportuniste) de proprietăţi, de la un 
proprietar la altul, pentru a se sustrage de la 
plăti rea unor datori i .  Iar la împrumuturi ce 
deveneau datorii se apela acum în mod 
frecvent, ca în orice societate capital istă, fie şi 
extrem de firavă. Numai că împrumuturile 
bancare nefi indu-le români lor la îndemână 
(până la apariţia băncii româneşti Albina, fili
ala Braşov având acces doar la cele două 

Fără a avea nevoie de justificări, la străine, existente în Kezdi Vasarely), s-a uzat 
începutul acestei tratări afirmăm din nou că de fondurile comunitare, bisericeşti şi şcolare. 
aplecarea asupra unor subiecte minore se al i- Beneficiile pentru creditorul-fondul bisericesc, 
mentează dintr-o convingere confirmată de-a potenţial reale, erau greu de obţinut în acele 
lungul timpului : prea multe informaţii, care stări, când oamenii erau jumătate de an 
ne-ar permite o mai  bună cunoaştere, se "muncitori În Moldova '� economi de oi ce se 
pierd în documente marginalizate. În măsura întorceau acasă numai la SânPetru sau 
în care ne propunem perceperea unu i  mergeau în negustorie sub datorie faţă de 
fenomen în întregul său, numeroase date furnizori, pe drumuri de munte, când nu 
ignorate devin esenţiale. Spre exemplu, edifi- arareori piereau ori se rupeau de colectivitate 
carea unei şcoli , în ambianţa deceniilor care etc. 
ne preocupă era un fapt oarecare. Dar, detal i- - Funcţionarea conflictelor de interese, 
i le demersu lui concret, cele de pregătire şi mult combătută încă de Andrei Şaguna, era o 
înfăptuire a obiectivului  fixat, sunt relevante reali�ate din ce în ce mai uşor de urmărit la 
pentru un întreg proces, înglobând aici acte acea dată, şi tot mai păgubitoare, cum este 
fundamentale-ideale şi omeneşti- cotid iene, cazu l nostru : "nu ar rezulta nici o pierdere 
deopotrivă : voinţă şi nevoi,  viziune şi pentru biserică, presupunând bunăcredinţă 
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atât de la <cavent>, cât şi de la epitropul pri
mar Ioan R. Stăncicu, ginerele seu'� spune un 
oficial .  Primul era un socru, preşedintele 
comitet de decizie pentru acordarea împru
muturilor din bani bisericeşti, el fiind şi girant 
şi protopop onorar cu influenţă în opid, iar 
decizi i le le ia, mână-n mână cu un ginere
epitrop. 

Două chestiuni formale, aparent stră ine 
subiectului principal, ne-au impus tema de 
faţă. 

( 1 ) .  Prima este reacţia inexplicabilă, pe cât 
era de inad_misibilă, a lui El ie Miron Cristea, 
deja asesor consistorial , de a susţine "pe sub 
mână" un anume concurent dintr-o com
petiţie ce trebuia să se desfăşoare fără nici o 
influenţă părtinitoare. Este vorba despre con
cursul pentru ocuparea postului de paroh 
secundar în Topl iţa l, acolo unde perspectiva 
cea mai probabilă era ca postul să fie ocupat 
de un membru al aceleiaşi famil i i  cu a celui ce 
era deja paroh principa l .  Inconvenientele pe 
care o comunitate era obligată să le suporte 
atunci când o famil ie avea controlul asupra 
tuturor problemelor ce o interesau sunt 
excepţiona l i lustrate tocmai de evenimentele 
de care ne ocupăm aici. Exact în acei ani, 
asesorul cunoştea bine toate faptele din 
Breţcu, chiar în timpul desfăşurării lor, şi era 
normal să nu dorească repetarea lor într-o 
parohie ce devenise un model zona l româ
nesc, cel puţin prin noua sa biserică de piatră, 
şi încă cea din satul său natal .  

(2). Impresionant pentru noi a fost ş i 
numărul mare de acte care privesc subiectul 
fondurilor bisericeşti şcolare, în directă legă
tură cu edificare şcolii, ce au parcurs drumul 
Sibiu-Breţcu, şi invers, aproape două decenii . 

(3). Nu în u ltimul rând, miezul conflictelor 
din aceste dosare fiind averea bisericii şi fon
durile şcolare, gândul ne-a dus la Petru Pop şi 
semnalele sale mai vechi despre neajunsuri şi 
neregul i  în admin istrarea lor, piedici din 
partea administraţiei etc. 

De altfel, zona Breţcului, ca cel mai mare 
spaţiu de vieţuire a românilor din sud-estul 
transilvan, viaţa însăşi a românilor din acel 
opid, merită o abordare mai serioasă, bazată 
pe informaţii de istorie naţională şi locală do
cumentate, credibi le, variate, pe cât posibi l 
acoperitoare pentru complexitatea unui astfel 
de area l .  În acest context se desluşesc 
numeroase informaţii despre r�spunsurile 
societăţii româneşti la marile provocări ale 
momentului, mai a les la cele cu caracter nor-
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mativ. Deşi privea nu doar Transilvania, noua 
legislaţie -propusă şi/sau aplicată-, avea o 
reverberaţie cu totul aparte aici. Este vorba, 
cu deosebire, despre pregătirea şi impunerea 
legii naţionalităţilor, a legilor învăţământului, 
retribuţiei dascăl i lor şi a pensi ilor etc. Ele au 
antrenat în chip impresionant segmente ale 
societă�ii, grupuri profesionale şi ind ivizi, 
famil i i-dinastii locale, fruntaşi şi benefactori, 
ori administratori a i  bunurilor comunitare, 
contribuabi l i  şi beneficiari ai tuturor strădani
ilor. În această societate vie, pe cale să se re
structureze conform unor cerinţe noi, a unor 
imperative, era firesc ca multe lucruri să se 
schimbe, existenţa însăşi să capete noi con
tururi, să apară şi să se prelungească derapa
je, mai mult sau mai puţin înţelese de noi azi. 

Pentru valorificarea (parţială) a numeroa
selor surse ecistente -zeci de dosare, sute de 
acte-, pe care le vom folosi (selectiv şi su
mar), vom practica o prezentare cronologica
tematică. Astfel, mesaje de la personaje 
importante ale momentu lui şi locului ne 
parvin în mod di rect, sau în subsidiar, cum ar 
fi cele (auto)biografice, cel puţin ale câtorva 
actori principali ai evenimentelor în discuţie; 
Dimitrie Coltofean, Spiridon şi Constantin 
Dimian, Ioan şi Gheorghe Hamzea, Aran 
Puşcariu. Nu mai puţin interesanţi sunt băr
baţii de încredere, epitropii, giranţii, benefac
torii etc. 

Subiectul principal, dezvoltat ca o dispută 
insistentă şi de amploare (aparent dispro
porţionată faţă de subiect), a fost, cum era şi 
firesc, averea bisericească, obţinerea şi, 
mai a les, administrarea ei. Pe acest teren 
s-au produs cele mai imprevizibile dezbinări în 
fami l i i ,  a l ianţe nenaturale (gineri contra 
socrilor), pierderi şi câştiguri, patimi, reorien
tări, reclamaţii şi chiar . . .  declamaţii, simulări. 
Nu este de mirare astfel că, dinainte de a se 
fi pornit orice demers pentru edificarea şcolii, 
finalizată în anul 1904, se developează o 
stare în care numeroase situaţii problematice 
se dovedesc imanente acestui proces. În anul 
1891 ,  Dimitrie Coltofean, protopop gr. ort. a l  
tractului Treiscaune, atunci cu sediu la "5. 
Sân-Georgiu'� este provocat de "Venerabilul 
Conzistonu" s::\ raporteze in legătură cu 
această chestiune- starea ;wP.rii hisP.ricii din 
Bretcu, fost şi  viitor sediu al protopopiatului .  
Cererea preainaltă se făcea tocmai pentru că 
neregul ile d in ucest domeniu deveniseră de 
notorietate. Petru Pop nu mai era, iată, un  
contestatar singular. În  condiţii modificate, 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Comunitatea breţcană În pragul secolului al XX-lea şi În primele decenii ale acestuia . . .  

bine-nţeles, nevoia unei noi ordini era tot mai 
evidentă şi pentru tot mai mulţi; pe lângă tul
burările ce au urmat, vini le sale, ce prove
neau dintr-o atitudine de patriot neadormit, 
cu ecouri paşoptiste proaspete şi nu puţine 
slăbiciuni omeneşti, aproape că se estom
pează. Este adevărat că miza era acum mai 
mare, în Breţcu se adunaseră bunuri mai con
sistente, ca şi în întreg mediul românesc tran
silvan .  Urmaşii săi, într-o perioadă roditoare, 
în măsura în care era şi mai încordată, sunt 
Spiridon Dimian şi Dimitrie Coltofean. 

Două precizări despre cei doi vrem să 
reţinem acum. Primul se mărturiseşte în anul 
1902: 

'Tin a aminti şi cu această ocasiune, că 
umilit subscrisul n-au fost niciodată membru 
al comitetului parochial din Breţcu şi t6te 
afacerile parochiale le-a condus decedatul 
paroch, protopresbiterul on<orar> Spiridon 
Dimian, ca preşedintele comite- tutui până În 
Iunie 1902. Cu consimţământul seu, cu scirea 
subscrisului nu s-a dat nimenui nici un Împru
mut şi eu de la 1886-1896, În decurs de 1 O 
ani, nici n-am avut a face nimic cu parochia 
din Breţcu, de care am fost lipsit, pentru ca să 
ţiu cancelarie protopresbiterială Între Secuii 
din 5. Sângeorgiu, fără a fi avut parochiă. " 2 

Despre cel de al doilea vom reţine ceea ce 
se scrie în necrologu l  său din Telegraful 
Român, de aici l ipsind numeroşi membrii al 
famil iei interesanţi şi pentru subiectul nostru. 

t SplrJdon Dimia�, prutopresbiter . ono
rar, ptt.roch in Bre( cu şt . I t� p _d e 1 3  &OI foat 
11 d m i o i31ra tor al  tra ctu lu •  fretacllune, a rA· 
posa t Duminecă in Bre ţcu , in e tato de 76 
a n i  şi d upA 50 a n i  de preotie.  Inmormenta
rell t · a ·a fAcut  Marţi (22 l tt l i e  s t .  n.)  în ci
m i t eriu J b i sericei gr. · or. din IJrcţcu. Il  j e lesce 
sf• t i � - sa .llari,w, fi i i  Constan t in  (l'aroch în 
S i u i l l l ,' '' l 'arase h i v11 w. Rtm ţ i s ,  şi numi!ro�Ji 
n e p n t J ,  � : ril ll •' JJO t i  s i  a l te rud et l l i .  

Cel ma i  consistent dosar; care ş i  păstrează 
cele mai numeroase probleme asociate în 
mod direct edificării şcoli i, îşi are începutul în 
anul 1902. Dar, primul pe care-I vom folosi în 
acest context îşi are începuturile în sus citata 
provocare consistoria lă, din ianuarie 1891. 
Conţinutul său ne-ar putea permite să inti
tulăm acest subcapitol astfel : 

George Tărlungeanu Grosu şi Con
stantin Gociman sau Cum moare un 
negustor breţcan pe drumurile mun
toase ale Carpaţilor rilsilrlteni şi ce des
tin au erezii, bunurile şi datoriile sale 
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18923 - Documetul/dosarul invocat mai 
sus atestă o situaţie confl ictuală din jurul unei 
donaţii în galbeni făcută bisericii de George 
Tărlungeanu Grosu4 şi se referă la momentul 
când s-a încheiat un Protocol al şedinţei 
comitetului parochiaf al bisericii din Breţcu, 
"cu ocasiunea predării obligaţiunilor şi a 
restului casi<i>, atât a fondului bisericesc, 
cât şi scolar, şi parochial, fiind prezenţi mem
bri<i> Comitetului parochial Radu Stăncicu, 
Ioan Gocimani, George Teaca Înv., Ioan 
Gociman Covrig, Dimitrie Fenechi, Ioan 
Grosu, Ioan Benţea Înv. şi Nicolae Varvaric şi 
pres<edintele comitetului> 5. Dimian ': 
Protopopul Dimitrie Coltofean foloseşte acest 
protocol (în copie, cum sunt numeroase do
cumente retrospective, unele chiar "vid i
mate"), pentru a da informaţi i le cerute 
Consistoriului, adaugându-i încă trei docu
mente. Primul este o Obl igaţie "despre 100 
# ': precum şi despre 30 napoleoni pe care 
George Tărlungeanu Grosu îi dă cu împrumut 
lui Constantin Gociman. Totul se desfăşura 
"cu astfel de Învoială, ca cei treidieci de 
napoleoni să-i Înapoiez În termin de o lună de 
zile, eara suta de galbini voi avea a o Înnapoia 
la 15 Iuniu anul 1879, cu un interes de 2 la 
sută, pentru care suma leg ca garanţie t6te 
bunurile mele, dându-i susnumitului creditor 
drept de intabulare fară a mai fi Întrebat, 
obligându-mă deodată a purta t6te spesele ce 
ar urma la cazu<!> neplătirei banilor la soroc. 
Care adeverez şi Întaresc cu iscălitura mea, 
Breticu În 15 octobre 1878'; adeverează 
Constantin Gociman mp, platnic şi Floarea 
Roman, platnic, "Înaintea mea, Spiridon 
Dimian mp, fatia [de faţăr 

Numai că, nu după mult timp survine 
moartea lui Constantin Gociman, iar lucrurile 
se complică, aşa cum se întâmpla în toate 
cazurile dramatice din viaţa negustorilor-călă
tori cu interese. În primăvara anului 1880, în 
21 aprilie se face deja actul moşteniri i . În 25 
noiembrie 1880 încep ;:>rocedurile scriptice de 
reglementare a relaţiilor de afaceri d intre 
urmaşii celui dispărut. În 25 noiembrie 1880 
încep procedurile scriptice de reglementare a 
relaţii lor de afaceri dintre urmaşii celui d is
părut şi George Tărlungeanu Grosu, după o 
anume "Socoteală': Dar câte vorbe, acuzaţii 
şi suferinţe s-ar fi consumat în acele împre
jur::lri, fără a fi lăsat urme documentar
arhivistice ! Văduva răposatului  u rma să 
acopere dutoria astfel : "1 . 2 cai socotiţi În gal· 
beni 20 #; 2. Grădina În vecinătatea lui Nec. 
Statea 44 #,· 3. Seminţia de in socotită in 32 
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#; 4. un fânatiu pe coasta Racotului 30 #, În 
suma totală de 126 galbini. Aşa mai ramâne 
dat6re numita vaduva cu 30 #'� În plus, se 
specifică în mod deosebit că fânaţul - ca 
bucată de pământ, bun neÎnstrăinabil în vizi
unea oricărui proprietar serios din secolu l  a l  
XIX-lea- se dădea doar "ca zălog'� Erau faţă 
Spiridon Dimian paroh-admin istrator pro
topopesc şi Dimitrie Coltofean, viitor pro
topop, aşa cum ambii erau adeseori impl icaţi 
în astfel de situaţii .  Doar că acum aveau un 
rol mai  mare decât alteori. Ştiind ş i  că î i  va fi 
greu să mai obţină bani de la urmaşii lu i 
Constantin Gociman, dar şi din motive mai 
puţin cunoscute la acea dată (şi chiar mai 
târziu), George Tărlungeanu Grosu testează 
S. biserici datoria rămasă la văduvă, "spre 
veşnica O-lui pomenire, care Întăresc cu pro
pria scriere şi aşia rămâne zapisu<l> resu
flat': deci anulat, fi reşte este vorba despre 
documentul anterior, din anul 1878. Pe lângă 
semnătu ri le l u i  Spiridon Demian (acum 
asumându-şi ca l itatea de administrator pro
topopesc) şi Dimitrie Coltofeanu (simplu 
paroh), mai vin să întărească acest act, ce 
devine de interes comunitar: George Dimian, 
Ioan Gociman, Radu Stăncicu, Stoian Grosu, 
Ioan M. Stanciu şi Vasile Fenechi, toţi sem
nând mp. În anul 1902, ne asigură Dimitrie 
Coltofean, actul original se afla la Spiridon 
Dimian, preşedintele comitetului parohial din 
Breţcu. Deşi lucrurile păreau a fi fost rezol
vate, de-a lungul ani lor starea ce decurgea 
din situaţia tranşată acum va deveni una de 
criză, conflictele se vor amplifica şi noi 
dezvă lu iri despre bani şi oameni (unele 
imprevizibi le şi descurajante) ni se revelă în 
a lte numeroase documente ulterioare. 

Astfel ,  iată că, în anul 1886 "numita vădu
vă" nu avansase bisericii datoria testată de 
George Tărlungeanu Grosu. Dar el plusează şi 
face o nouă donaţie -chiar fundaţiune- şi 
primeşte, în 20 ianuarie, o adeverinţă "despre 
55 fi. v. a ( . .  .) ce i-a plătit D<umnea>lui 
George Tărlungeanu Grosu În visteria sântei 
biserici gr. orientale din Breţcu ca fundaţiune, 
precum şi pretensiunea ce a avut-o la văduva 
Constantin Gociman, În sumă de 30 # ( . .  .) 
astfel, comuna recunoscăt6re pentru acestă 
jertfă adusă bisericei din loc (localitate nn), i 
dă dreptul de a folosi o strană in hora dreap
tă pe carea a fost folosit-o repos<atul> 
George Antimir cat a trăit, oferindu-i tot 
spriginul de a potea folosi numita strană. 
Drept ce i s-a dat acestă scrisnre spre a-i 
servi de document atât pentru plătirea celcr 
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· cincizeci şi cinci de floreni val. aus., cât şi 
pentru a folosi numita strana". Epitropul 
Vasile Fenechi adaugă următorul "Post scrip
tum. Se observă că deşi adeverinţa s-a făcut 
pe 55 fi. (. . .  ) de plătit s-a plătit numai 50 fi 
( . . .  ) şi astfel rămâne un rest seu rămăşiţă de 
5 fi (  . . . ) pre cari va avea a-i plăti În lada san
tei biserici. " Aici, pe lângă semnata ri i 
obişnuiţi, sunt prezenţi mai mulţi membri a i  
comitetului, grafiind cu chirilice. Pentru prima 
dată apare semnătura lui Constantin Dimian 
(atunci "capelan al tatălui său') . Tot acest 
documentar este subsumat ( 1) scrisorii 
explicative a protopopului Dimitrie Coltofean, 
din 31  decembrie 1891, deci după 5 ani de la 
precedenta pertractare, la care se adaugă şi 
(2) Protocolul unei şedinţe din 21 ianuarie 
1892. 

(1).  
"Preavenerat Consistoriu Archidiecesan ! 

(. . .) Dona ţi unea [lui George Tărlungeanu 
Grosu] nu să putea privi de neincassabilă, 
dară nici de dubi6sa atât mai vertos că pre
cum se vede tot pe obligaţiune - Întreg 
Împrumutul a fost prenotat la cartea fun
duară. Curând Însă, după ce s-a Întemplat 
donaţiunea, fiul debiterului [faţă de donator] 
repasat devine ginere administratorului pro
topresbiteral, parochului protopresbiterului 
onorar de acum, Spiridon Dimian şi acesta a 
destabulat sarcina după realităţile debitorului 
fără scirea creditorului şi fără a-şi fi primit bi
serica partea sa. 

Din protocolul comitetului parochial luat În 
şedinţa din 21 Ianuarie a.c. ese evident că 
preşedintele comitetului (acelaşi spiridon 
Dimian) se forţează acum În tot chipul a 
[anula] donatorului pretensiunea restantă la 
debitor şi a aduce astfel biserica În posiţiune 
de a renunţa dela o sumă destul de conside
rabilă, simulând totdeodată un interes pen
tru Încassarea pretensiunei. Numai aşa se 
p6te esplica constrângerea donatorului prin 
comitet, de a depune Înaintea altarului 
jurământul formulat, credând că se va intimi
da acel om, care În viaţa sa n-o jurat. De 
altcum, dumnealui a declarat Înaintea meiJ şi 
a comitetului parochial la 1 1  Decembre a.c. 
că e gata a susţinea dreptul seu Înaintea 
judecătoriei, deacă comuna bisericească va 
face proces pentru sc6terea alur 30 # donaţi 
din remasul debitorului. 

Mi-am permis a supune acesta cunoştinţei 
Preaveneratului (. . .  ) pentru decidere./ 
Fiind (. . .) /5. Sân-Georgiu, 31 Decembre 
1891 /Dimitrie Coltofean '� 
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(2). [2 1  ianuarie 1891 ]  
11Protocof s 

( . . .  ) IV. Vaduva Constantin Gociman arată 
că dânsa până atunci nu plătesce propusa 
datorie de George Tărlungean Grosu, până ce 
dânsa nu va intari cu jurământ ca nu a 
primit cei 30 napoleoni ce sunt circumscrişi in 
Obligaţiune, de 6re ca acestia s-au fost dat 
[inapoi] şi nu se ţiine dat6re cu suma de 165 
fi., ci Încă pretinde fără aceia 20 # galbini 
dela sus numitul a i  se innapoia. 

IV. Comitetul parochial, considerand 
aratarea numitei vaduva Constantin Gociman 
[suficientă pentru] lămurirea adevărului ( . . .  ) 
decide a i se impune lui George Tărlungean 
Grosu depunerea juramântului, ca depunân
du-se se scie biserica la cine să caute bani, 
formându-i-se şi forma jurământului după 
cum urmează: Eu George Tărlungean Grosu, 
jur pe numele lui Dzeu cel atot puternic ( . . .  ) 
ca din suma ce am fost imprumutat lui 
Constantin Gociman de 100 # şi 30 napo/eoni 
mie nici odată, nici altadata nu mi-a innapoiat 
cei 30 napoleoni circumscrişi in Ob/igaţiune, ci 
numai cei 100 galbini. În feliul acesta depun 
acest jurământ ca aşa să-mi ajute Dzeu şi să
mi dea mântuirea sufletului după cum am 
mărturisit adevărul. Acest jurământ va avea 
a-1 depune dupa t6te formele in Sftă biserica 
nostra. Cu acesta se incheie sedinta si sub
scriu protocolul./ Spiridon Dimian m.p.jpres. 
Cam. Par. Pentru autentificare/ Aran Puşcar 
m.p., notar, Spiridon Dimian mp., paroh. 11 
Duritatea jurământului, şi existenţa sa, în 
sine, vor avea efecte semnificative. 

Mai interesant decât celelalte documente, 
inclusiv prin dramatismul  şi autenticitatea sa, 
este însă scrisoarea expl icativă a bătrânului 
Spiridon Dimian, din 18 ianuarie 1892. O 
reproducem aproape în întregime pentru că 
ne-a impresionat forţa cu care se susţin şi 
apoi se retrag adevăruri iniţial necontestate, 
dar şi puterea credinţei, a "fricii de judecata 
lui Dumnezeu'� care acţiona ca un control 
necontestat asupra potenţia lelor gesturi 
necinstite etc. 

11 Venerabil Consistoriu! 
În urma citaţiunei Prea Onoratului Oficiu 

ppresbiterial (Dimitrie Coltofean nn), dtto. 6 
martie a.c., Nr. 92, presentându-mă la timpul 
prefipt, viu cu t6tă supunerea a-mi da 
răspunsul meu la protocolul luat În 8 martie 
( . .  .). Causa nu s-a putut Încassa /( . .  ) din 
motivele ce se vor arăta mai jos. 

Raposatul Constantin Gociman, care trăia 
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cu negoţul şi, ne având capitalul său, lua 
marfa mai mult pe datorie dela maieştrii din 
K. Vasarey, şi se Împrumuta şi cu bani de 
unde găsea, cu 24%, aşa s-a imprumutat şi 
dela DI. George Tărlungean cu 1 00 # si 30 
napoleoni, facându-i eu Obligaţiunea, şi, 
plătind totdeauna omeneşte, avea credit ori 
unde era cunoscut. 

În toamna anului 1879, plecând În 
Romania, a arătat soţiei sale că ducea cisme 
de 1400 fi. şi 202 #. Şi tocmai in drumul acela 
i s-a Întâmplat debitorului martea, putând 
dice m6rte grabnică, şi s-a Îngropat În Galaz, 
În România. Şi aşa a rămas Încurcat În 
socoteli cu toţi creditorii, cari audind i-au 
secuestrat şi intabulat toată averea, aşa după 
cum i-a dus sufletul. Căci văduva amărâtă şi 
supărată de s6rtea ce a ajuns-o, nu mai ştia 
ce face şi când s-a tredit era t6ta averea 
intabulata. Aşa, la locul 1 -/ea George Dimian 
202 #, la al 2-/ea Saska Antal pe 300 #, la al 
3-lea Megyaszai Mate 77 # şi George 
Tărlungean cu ai săi, şi În urmă Groziu cu 1 12  
fi. v.a., pe când averea răposatului abea 
făcea 1 0% faţă de datorie. 

Socoteala cu George Tărlungeanu numai la 
an, după moartea lui Constantin Gociman, 
adeca la 25 Noem. 1880, pe când tată averea 
era intabulata, şi cel dintâi cu 202 # de 
Megyaszai Mate, 77 fi. de Groziu cu 1 12 fi. şi 
azi stau intabulările. 

Acum ce mai putea face Comitetul 
parochial, după atâtea intabulari, nevrând nici 
un advocat să primească procesu, dupa ce s
a Încredinţat că cum stă cu averea la Carţile 
funduare. 

Mai departe, vădând Cam. p. ca prin jude
cată nu p6te isprăvi nimic, a Încercat pe calea 
păcii, şi a citat Înnaintea sa de mai multe ori, 
atât pe văduva Constantin Gociman, cât şi pe 
erezi, ca să plătescă datoria, şi totdeauna s-a 
declarat că nu-s datori, căci socoteala din 25 
Nov. 1880 n-a fost bună, cu care se ţin 
Împovăriţi cu 30 napoleoni, de6rece fiul 
răposatului, anume Constantin, care a fost 
lângă tată său când a răposat, zice că i-a spus 
la ceasul morţii că lui George Tărlungean 
numai cu 1 00 # mai datoreşte, că napoleon ii 
i-a plătit, /-a ocolit (încercuit nn) În obligaţie 
cu ceruza. 

După aceia s-a citat Înnainte şi George 
Tărlungean şi incunoştinţându-1 despre cele 
arătate, a recunoscut ca i s-a Înnapoiat cei 30 
napoleoni, Însă după aceia i-a mai dat 30 
napoleoni fără inscris, ceace pretinşii debitori 
nu recunosc. 
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In urma acestei declaraţiuni, viind şi 
Com.p. În nedumerire, ba chiar la Îndoială, că 
pe care parte să stea adevăru, şi pe de altă 
parte văduva şi eredii declarând că precum a 
plătit t6te datoriile drepte şi nedrepte şi 
această pretinsă datorie o vor plati [dacă] va 
jura George Tărlungean că n-a priimit Înnapoi 
cei 30 napoleoni circumscrişi În Obligaţiune, 
fiind că acum neagă priimirea lor. Şi trecând 
anii la mijloc, ne mai putându-i Înfăţoşa, căci 
când unul când altul lipsea, totuşi, cu mare 
greutate s-a mai Înfăţoşat Înnaintea 
Comitetului parochial la 21 Ianuariu 891. Şi 
după ce a fost consultat Judete Cercual OI 
Fejer Carol din K. Vasarei, şi descoperindu-; 
Împrejurările sus citate, ne-a sfătuit că mai 
lesne să ajungem la scop, să-i ofen?scă 
Com.p. jurământ că n-a priimit banii, cei 30 
napoleoni, Înapoi, ceace am şi urmat. Deşi la 
inceput donatorul se oferea a depune 
jurământul, Însă dupa ce i s-a formulat, n-a 
voit, sciind bine cum stau martori În faţă 
innaintea cărora a spus ca a priimit 
napoleoni, din care sovăire s-a cunoscut că la 
socoteală a inpovărat pe orfanii lui C. 
Gociman cu cei 30 napoleoni, şi vedindu-se 
incurcat cu răspunsul seu, s-au căutat scă
parea, la Prea Onoratul oficiu ppresbiteral, 
cari şi /uându-1 În apărare a venit la şedinta 
Com.p. şi a avut bună voinţa a-mi inputa, că 
eu părtinesc pe ginerele meu Ioan Gociman 
ca erede, ceace În adevăr nu stă, căci În 
dauna bisericii eu pe nime n-am părtinit, nici 
nu voi părtini nici odată pe nime, căci n-aş 
voi ca la bătrâneţe să dau cinstea pe 
ruşine. In fine Com.p., spre sc6terea preten
siunei de 30 # se va conforma Innaltei 
Ordinaciuni (. . .). Dta 18 Ianuar 1892./ [Nr] 
65 Epitr. Spiridon Dimian mp, 
Pres.com.parochial. " 

Aproape un an de zile apoi se va strădui 
Dimitrie Coltofean să demonteze demon
straţia din raportu l  lui Spiridon 9imian .  Nu va 
reuşi pe deplin, mai ales, credem noi, pentru 
că George Tărlungeanu Grosu se compromi
sese tot retractând şi modificând declaraţi i, 
pasând bisericii propriile-i neclarităţi băneşti 
şi aspirând, în acelaşi timp, la a-şi păstra 
statutul de (singurul) purtător al apelativului 
"Domnul". Conform funcţiei de protopop, el 
raporteazi:l în continuare starea lucrurilor, 
care nu se vor clarifica întru totul încă mulţi 
ani. Contra erezi lor lui Constantin Gociman se 
produsese proces, Tărlungeanu se prezinti:i la 
Tribunal abia intr-un tarziu etc. 
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"Preavenerat Consistoriu Archidiecesan! 
(. . . ) Totodata mi permit a aşterne sub % 

protocolul luat cu presedintele comitetului 
parochial, parochul protopresbiter onorariu 
Spiridon Dimian şi membrul George Tecă, 
de6rece alţii nu s-au presentat. De altcum, 
atât În Breţcu, cât şi În cele mai multe 
comune rurale, comitetul parochial sunt pre
sidenţii, căci se deliberează numai ceeace 
voesc dânşii. La respunsul preşedintelui, ală
turat la protocol, Îmi iau voiă a observa că a 
susţinut "maia fide"6, cum că George Dimian, 
Saska Antal şi Megyaszni Mate ar avea şi 
acum pretensiunile arătate de dÎnsul, de6rece 
a sciut forte bine că George Dimian şi-a fost 
primit toţi banii după nişce marfă, fiind Încă În 
viaţă Constantin Gociman, care şi În comitetul 
parochial de multe ori Îl provoca pe George 
Dimian să-i destabuleze mosia, dar acesta Îi 
respundea ca să-i int6rcă mai Întiiu darea de 
venit ce a trebuit să solvească pentru bani. 
Dar cu Saska An tai şi Megyaszni Ma te am fost 
regulat chiar eu cu văduva În Chezdi
Oşorheiu, Îndată după moartea bărbatului ei, 
t6tă afacerea, primindu-şi aceştia cismele 
Îndărăpt În natură şi Împlinindu-li-se lipsa În 
bani. Dar deacă ar fi fost aşa, de sigur nici 
păr. protopresb. onorar, pe atunci adminis
trator protopresbiteral, nu-şi mărita fata după 
un tener ce n-are nimic. 

De altcum, Întru cât acum s'ar fi achitat 
pretensiunea bisericei În urma inacţionărei, 
cestiunea p6te fi privită ca resa/vată./ Fiind 
(. . .)/ 5. Săn-Georgiu, 12 Decemvre 1892, 
Dimitrie Coltofean. " 

În anul 1900, datornicii la fondurile bise
riceşti -din perioada 1891- 1896- erau giraţi 
toţi de Spiridon Dimian, singur sau împreună 
cu a lţi i . Bine-nţeles, toţi îi erau apropiaţi într
un fel sau altul .  Lista este ataşată de Dimitrie 
Coltofean Raportului din mai 1900, în contex
tul nevoii de 

Raţiocinuri, proiecte şi urmărirea 
derulării lor, verificări şi rapoarte con
trolabile sau dovezi incontestabile că 
realizările costisitoare ale epocii nu s-au 
putut Înfăptui doar cu entuziasm 
naţional şi lozinci mobilizatoare, ci cu 
bani binechivernisiţi 

Dincolo de informaţi i le concrete despre 
starea fondurilor bisericii din Bre�cu, docu
mentele noi::lslre sunt deosebit de interesante 
-exemplare chiar- pentru modul in care se 
făceau "socotelile bisericilor"transllvane. Fără 
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"Consemnarea debitorilor" . . .  între ani i  1891-1899 - facsimil 

să fie un atribut al celor româneşti, modali
tăţile riguroase de a păstra evidente contabile 
erau la acea dată, mai mult decât până acum, 
singura şansă a românilor de a valorifica orice 
florin pentru proiectele lor, de obicei bani 
adunaţi creiţereşte -azi leu cu leu. Am dez
volt<Jt în mod special această tem� pentru di 
atunci erau ani i  in care pe întreaga hartă a 
eparhiei Ardealului se proiectau şi se ridicau 

iă? 

edifici i  comunitare, d intre care unele 
grandioase pentru români .  Aveam în vedere 
şi că ne aflam doar la o jumătate de secol de 
când ei scăpaseră de iobăgie. Dacă ne 
gândim doar la Palatul Muzeului ASTRA şi 
Catedrala din Sibiu, dar -de ce nu- şi la 
Biserica de piatră din Topliţa, intr-adevăr, 
multe schimbări, evoluţii, îmbunătăţiri, se 
produseseră in modu l  de viaţă al românilor, 
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dar şi in cel de gândire, de practică econo
mică . În general toate se cereau supuse unor 
regul i stricte, amănunţite până la exagerare, 
prefacerilor: "Organele administrative sunt 
strict Îndatorate a cita fără amânare pe toţi 
debitorii bisericii, de la cari se se Încaseze 
t6te interesele restante şi curente şi cu cari se 
renoiască obligaţiunile de sub poz (. . .  ) din 
contul bisericei; (. . .  ) din contul fondului sco
lar ( . . .  ) din contul fondului parochial; ceea ce 
notificându-se (. . .  ) spre comunicare respec
tivului oficiu parochial -documentele de cassă 
ac/use la raţiociniu se remit sub % spre a se 
păstra la archivul parochiar 

Raţiociniul comunei Breţcu pe anul 1897, 
raportat în 26 martie 1898, verificat la Sibiu, 
"sa- revedut şi s-a aflat până la unele forme 
În ordine, drept aceea se dă numitei comune 
În mod excepţional absolutoriul (. . .  ). Aceluiaşi 
raţiociniu se i se alăture un raport informativ, 
din care se fie evident În sensul descitatului 
ordin: pentru ce nu s-au Încasat interesele cu 
fi. 12 pro 1 888 după fi. 1 00, aflătoriu la debi
toriul Ion Sp. Dimian, din contul fondului 
parochial?, pentru ce s-au purtat procesul 
contra urmaşilor lui Ioan Boldea şi ce resultat 
s-a obţinut În urma lui? Ce paşi s-au Între
prins În scopul asigurării şi Încasării pretensi
unilor refructifere şi dubii? Dacă Constantin 
Coltofeanu a numărat, şi când, suma de fi. 
1 00 cu obligatiuni şi fi. 1 00 În bani gata, sumă 
ce a fost trecută cu titlul V[ enituri] din inven
tar, dacă da: cine administrează aceşti bani? 
După ce debitor cu numele Spiridon Şerban 
nu ocură În contul bisericei pro 1895 ? pre ce 
basă s-au Încassat de la el fi. 2,50 interese 
pos. 35 a jurnalului pro 1 895? Pentru ce nu s
au indus În cont ca sa/vite interesele cu 1 O fi. 
de sub pos. 54 a jurnalului bisericei pro 1895 
şi cu fi. 20 Încasaţi sub pos. 41 a jurnalului, 
fondul/vi scolar de pe acel an?': Analiza 
citată, ieşită d intr-o şedinţă tocmai a 
"Consistoriului archidiecesan, ca senat 
epitropiei" 7 este întărită de Dr. Ilarion 
Puşcariu şi este adresată protopopul u i  
Dimitrie Coltofean "protopresbiter al  tractului 
Treiscaune'� 

Din acelaşi sfârşit de secol ne parvin şi 
patru Protocoale locale 8, din şedin�ele 
com itetu lu i  parohia l ,  care-şi propuneau 
rezolvarea unor chestiuni punctuale. Primele 
trei sunt copii pe care le-a adăugat dosarului 
s!w de m�ntuinţă bătr�nul !::pirldon Dimian.  
Sigur, aici ies la iveau unele conflicte -şi încă 
nu sunt date pe faţă toate- de la nivelul 
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grupului de lideri ai comunităţii locale. Mereu 
aceeaşi, uneori cu nou veniţi, dar din familiile 
mari a le aceloraşi (gineri, cumnaţi etc.), ei 
sunt obligaţi de contrarii lor, dar mai ales de 
superiori, să-şi reglementeze situaţi i le finan
ciare, unele din cele mai bizare pentru noi azi, 
extrem de presante pentru ei atunci . 

1894, 31 iu l iu- "regularea capitalului ce 
datoresce Ioan Boldea În sumă de 99 fi. v.a. " 

când, după moartea datornicului ,  tocmai 
garanţii au devenit insolvabil i, dar una dintre 
urmaşi se mărită cu fiul unui membru a l  
comitetului CAna Boldea, măritată George 
Fenechi Onea'), ambii urmaşi sunt d ispuşi la 
împăciuire şi la plata datoriei şi "camăta pe 3 
ani trecuţi, În inţielesu/ legii'� O precizare 
aparte este cea că "de la moşie şi holde nu 
abdice'� Nici propunerea de a se ajunge la 
judecată nu se poate aproba pentru că . . .  bi
serica nu are acte despre împrumutul în dis
pută. 

10 ianuariu 1898. "Se ia spre citire 
rugarea O-lor George Maieţu şi Constantin 
Fenechi, spre a li se erta % de la capitalul 
garantat de dânşii': pentru suma de 300 fl ., 
împrumutaţi de Ioan I. Goarna. Suma 
datorată jntre timp au crescut cu interesele 
la suma de 595 fi': se ajunge la proces şi la 
pierderi apar "spesele avocaţilor'� Avocatul ce 
se ocupă de acest proces, ca şi de altele ce 
vor urma, chiar în alte cauze, era Szaetvai 
Gyula, care primise deja 75 fi., 25. cr. O 
soluţie acceptabilă era ca unul d in garanţi "să 
depune partea ce-i compete În suma de 24 7 
fi. 50 cr. momentan '� Celu i lalt (Constantin 
Fenechi) "i se concede un timp de cinci ani 
spre a-şi acuita anual câte 50 fi. interesele, ca 
compet la suma de 24 7 fi. 50 cr. ': Dacă aces
te cond iţii nu se respectă, epitropul Ioan M .  
Stăncicu va putea scoate l a  l icitaţie "averea 
sus numitului Fenechi': 

O problemă nu tocmai nouă, dar în termeni 
noi, se va pune în acelaşi an 1898, ca o 
chestiune de perspectivă inal ienabi lă mai ales 
noului secol ce se apropia . Este vorba despre 
ŞCOALĂ, instituţia impusă de nevoi le socio
individuale, de administraţia laică şi de biseri
că. De la vremea când părinţii credeau că 
şcoa la e numai preoţie tn�r:use o bună jumă
tate de secol şi o revoluţie schimbase din 
temelii oameni i  şi multe din opţiunile lor. 
Numai că i luminismul şi umanismul  ficcilrui 
comanditar - i ndivid, natie, adm in istratie
putea avea (şi adeseori avea), fiecare un a lt 
temei/interes. Ameninţarea imediată cu desfi-
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i nţarea şcolilor confesionale venea d e  acolo 
că ele nu aveau baza materială şi profesio
nală corespunzătoare. Uneori acesta era doar 
un pretext, pretenţi i le inspectorilor fi ind 
exagerate. Dar tocmai aceste situaţii vor con
stitui pentru grijitorii şcolilor româneşti un 
îndemn. Chiar în Breţcu, în anul 1902, se 
poate afirma că "la şcoala de stat din loc, 
localurile inchiriate sunt mult mai puţin core
spundetore decât localul şco/ei nostre" 9 şi 
totuşi un învătător era atras să părăsească 
şcoala confesională. Administraţia făcea tot 
ce e posibil să le desfiinţeze, l ipsindu-le de 
mijloace materiale şi atrăgând dascăli români 
spre şcolile civile, ele având din partea guver
nului  asigurate salari i le şi fiind deci mai sigu
re. Procesul de învăţământ desfăşurându-se 
a ici exclusiv în l imba maghiară, se creau ast
fel cele mai sigure premize pentru realizarea 
visului regatu lu i  maghiar: crearea unei sin
gure naţii în Transilvania (ca şi în celelalte ţări 
ale coroanei), a naţiunii maghiare. Acestei 
politici majore, şcol i le confesionale le creau o 
piedică mai mult decât destabi l izatoare, 
devenind chiar enervante pentru ministeriabi l i  
şi funcţionărime. În aceste condiţii sunt obli
gaţi românii să se mobilizeze pentru a putea 
riposta eficient, prin susţinerea şcolilor confe
sionale româneşti, mai ales ortodoxe. Ceea ce 
şi fac, de la mai pretenţioase apeluri, pro
grame, proiecte la numărarea fiecărui filer ce 
trebuia să ajungă la şcoala lor şi nu În altă 
parte. Inconvenientele şubreziri i învăţămân
tulu i  confesional nu se resfrângeau doar 
asupra supravieţui ri i  naţiei române, ci şi 
asupra unor ind ivizi importanţi din sate, das
căl i i/învăţătorii absolvenţi ai Instututului pe
dagogica-teologic din Sibiu, printre altele 
feciori şi g ineri ai preoţilor şi oameni lor înstă
riţi, personaje de decizie şi în privinţa susţi
nerii şcol i lor. Cu o astfel de motivaţie ei vor fi 
şi mai activi în a impulsiona parohienii să-şi 
susţină propriile şcoli prin fondurile scolastice. 

30 ianuarie 1898. În efervescenţa acelor 
momente şi cu o insistentă presiune din 
partea Consistoriului, breţcani i  descoperă că 
au de rezolvat şi chestiuni ce depăşesc com
petenţele Comitetului parohial .  Acesta fi ind 
un organism restrâns, avea nevoie de 
susţinerea organ ismului ce aduna în mod 
nemijlocit pe toţi cei obl igaţi/capabi l i  să 
susţină interesele comunităţi i .  Aşa se con
voacă "Sinodul bisericei cu hramul Sfântul ie
rarh Nicolae·: sub "presidiu/ protopopului 
Dimitrie Coltofean·: "publicându-se ţinerea 
acestui sinod cu 8 dile Îndinle'� "După 
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săvârşirea Sf. Liturghii, impreunată cu paras
tasul pentru sufletele binefăcători/ar neamu
lui nostru in domnul răposate, AEpiscopul şi 
Metropolitul Andrei şi Emanuil Gojdu, şi după 
chiemarea Sf. duch': la ora 1 1  părintele pro
topop deschide o şedinţă la care participă 96 
membrii sinodal i ,  după care se aleg 2 "bărbaţi 
de incredere': în persoana epitropu lu i  Ioan 
M. Stanciu şi George Dimian, iar ca notari 
învăţătorii Aran Puşcariu şi George Teacă. 
Epitropul  Stanciu, "cerându-şi cuvântul, 
arată, cu părere de rău, că aruncul scolar, 
care nu se plăteste regulat de parochieni, prin 
care se peric/itează esistenţa scolei confe
sionale, prin un sfat binevoitor, provoacă pe 
restanţieri ca se pletească aruncul de 1 fi. de 
familie, cât mai curând, ca se nu se arate 
chiar ei surpătorii sc61ei nostre, după ce 
şi fondul bisericesc scolar este periclitat 
( • . .  )': Soluţia era să se urmărească atent ca
pita luri şi procente, "t6te sa se inprocesueze" 

în 6 luni  "şi banii in cause se sa depună spre 
fruptificare la institutul filiala Albina din 
Brasov': ceea ce toţi cei prezenţi aprobă. 

1900. Un protocol mai complexto este cel 
de tipul unei anchete locale, cuprinzând în 
sine şi răspunsurile inculpaţilor. În 1 6/28 fe
bruarie 1 900, Comitetul parohial, condus de 
acelaşi protopop Dimitrie Coltofeanu, 
răspunde unui  alt ordin expres al "Înalt
presănţitului domn Archiepiscop şi Metropolit 
I. Meţianu, Dto. 28 ianuarie a.c. Nr. 783 [in 
legătură cu] arătarea fostului epitrop Nicolau 
Varvarachi asupra Învăţătorului Aran 
Puşcariu, ce privesc cu deosebire Împreju
rarea că numitul Învăţător ar fi prescurtat 
fondul bisericesc-scolariu cu 180 corone, cu 
cumpărarea a 2 cai fost sechestraţi În favorul 
fondului de la debitorul Gheorghe I. 
Gociman'� Fostul epitrop va mai trimite un 
protest personal, tot direct mitropol itulu i, în 
septembrie anul următor, cu referire directă la 
Aran Puşcari u :  "Prea Înaltă Ecselenţă, /Eu Ne
culaiu Walvaric, membru in Comitetul Paro
chial (. . .) vin În naintea Prea Înnaltei Ecselen
te cu câteva cuvinte de rugare, prin care am 
t6tă baza căci nu mi le-ţi (sic!) refuza ( . .  .). " 

Cum era de aşteptat, d isputa pentru fon
duri depăşeşte obişnuinţele, chiar principii le 
respectivulu i  grup şi ajunge într-o lume reală 
cu încrengături numeroase şi schimbătoare, 
multe pl ine de neprevăzut. Actualul epitrop -
un Stăncicu - confirmă esenţa declaraţiei 
anterioare completând-o. Ca ii lui George 
Gociman "au fost sechestraţi pe cale procesu
ală pentru fondul bisericesc scolartu': el fiind 
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garant al fratelu i  Ioan Gociman, declarat 
insolvabi l ,  pentru 400 fi. Dorind George 
Gociman să vândă "cu un preţ mai convenabil 
din mână liberă, a cerut de la mine ( epitro
pul nn) ca să ridic sechestru, ceia ce am şi 
făcut, cu condiţiunea ca banii ce vor rezulta 
din vânzare indată să-i depună la mâna mea, 
În contul fondului bisericesc scolariu''; 
epitropul-cumnat chiar îl întovărăşise la târg 
pe posesorul cai lor şi totuşi nu a putut recu
pera datoria la biserică ?! Cai i  i-a cumpărat 
-în târg ! - învăţătorul Aron Puşcariu, 
promiţând să respecte condiţia in iţială. NB. 
George Gociman se va însura cu fiica pro
topopulu i  onorar Spiridon Dimian, cu altă fiică 
a acestuia fiind însurat. . .  Aron Puşca riu, la 
rându l  său . . .  cumnat cu epitropul Ioan 
Stăncicu . Învăţătorul se expl ică în aceeaşi 
şed i nţă . Datornicul Ioan I. Gociman, 
sechestrându-i-se averea ca insolvabi l  i s-au 
luat 4 cai, hamuri, căruţa, iar fratelui său 
George 2 cai cu hamur i .  Rid icându-se 
sechestrul (de către epitropul-cumnat, ca să 
meargă la târg), cu paşaportul pentru vite, 
acesta chiar "re-noindu-să pentru 10 dile" 

pentru a- i  duce la târgui Prejmerului, în 22 
august i-a cumpărat el de la g irantul -cumnat, 
cu 96 fi. Întâlnindu-se cu Ioan R. Stăncicu, 
"ca cumnat'� acesta i-a confirmat că are voie 
să cumpere, dar bani i  să-i dea la fond. "La 
aceea n-am răspuns nimic, sciind că caii sunt 
nesechestraţi (temporar şi ilegal, de altfel! 
nn), banii i-am eliberat la mâna vânzătorului'� 
ca el să-i dea la epitropie, "ceea ce nu s-a 
Întâmplat. " Astfel ajunge învăţătorul să se 
roage de Consistoriu "a ne absolva de 
arătarea făcută de Nicolau Varvarichi, in care 
sunt numai şi numai neadevăruri şi ură per
sonală contra mea, pentru care voi documen
ta prin acte" încheie, mult prea optimist Aron 
Puşcariu, "neodihnitul''; de fapt, el "a scos 
ţidulă de la antistia comunală şi ca cumpără
tor se consideră de drept proprietar" al cai lor. 
Conform şi informaţi i lor protopopulu i  
Coltofean (23 februarie), juristu lui consistori
al nu- i  poate scăpa observaţia salvatoare că 
.. . sechestrul n-a fost dezlegat de tribunal, 
care-I instituise, ci de cumnat, şi astfel vân
zarea se poate anula. Şi cum un Puşcariu era 
încă menajat la Sibiu, se decide să rămână 
acestuia caii, pând se pot vinde la un preţ m<Ji 
bun. Deci . . .  "epitropul va fi responsabil': şi 
anume pentru o problemă de proceduri:! :  uel 
ne fiind În drept a elibera caii de sub 
sequestru': Dar "Purtarea Învăţătorului Încă 
este condamnabilă': doar el trebui<:� să fie 

- 1 1 0  

primul  interesat în creşterea fondului  şcolar. 
De ce (dacă) nu era el interesat vom arăta 
într-o tratare ce-i va fi destinată, ca unui per
sonaj extrem de inteligent, nonconformist, 
abuziv, neocolit de loviturile vieţii, neiubit etc. 
Şi protopopul era iarăşi obligat la "grabnic 
raport'� 

Ca şi a lte reclamaţi i ,  cea a lu i  Nicolau 
Varvaric -el se semna Walvaric !- produce o 
anchetă specia lă şi împotriva lu i  Aron 
Puşcariu .  O va face, cum spuneam mai sus, 
protopopul în funcţiune Dimitrie Coltofean, în 
23 februarie. Câtă interes pot prezenta aces
te anchete, ce nevoie era de astfel de măsuri 
"urgente" ne putem da seama din concluzii le 
mai târzi i  a le Consistoriu lu i  ( 1 902) care 
conchide, tranşant: biserica "din Breţcu a 
avut un fond scolar de 1500 corone, care sub 
administraţiia actuală a dispărut fără nici o 
urmă'� 

Glasul poporului, instrument in con
flictele locale sau Dedesupturi ale altor 
pâri şi pledoarii de apărare la instanţa 
consistorială 

În 20 februarie 1900 pleacă din Breţcu o 
altă scrisoare-reclamaţie colectivă, sub aspec
tul unei rugăminţi fierbinţi, de data aceasta 
adresate, iarăşi ,  d i rect către "Exelentia 
Voastră Înalt prea Sfinţite Domnule 
Archiepiscope şi Mitropolite'� Redactarea şi 
scrisul sunt aici excesiv de ... simple, cum este 
şi grafia lu i  N. Varvaric. Evident, prin acest 
detal iu se urmărea creşterea credibi l ităţii 
conţinutulu i  textulu i ,  eta lându-se . . .  neimpli
carea l iderilor, a intelectual i lor local i ,  oricând 
capabi l i  să redacteze Întâmpinări de înalt pro
fesional ism birocratic. Doar că un astfel de 
document putea fi pus la îndoială, putea să 
nu reprezinte, cu certitud ine . . .  glasul poporu
lui ! În reclamaţie era vorba despre Spiridon 
Dimian cel susţinut de Petru Pop la sfinţirea 
sa din 18�9, acum protopop onorar şi preşe
d inte al comitetulu i  parohial .  Primul semnatar 
al scrisorii este tot un Dimian, George, căruia 
i se asociază Vasile Vrăncean, Constantin I 
Fenech i, Gh. Zărinescu, Necu lai Cacintia, 
Radu Gociman etc. Culpa principală era că 
"Dinsul Îşi face ambiţia cu banii bisericei, 
dând in judecată numai pe cine vrea, 
aducând prc oamenii la sapă de lemn cu chel
tuielile procesuale, scoţând şi licitaţiunc, după 
ce a făcut intabulare de asigurare': Dl:!ci nici 
aceşti reclamanţi nu invocă falsuri, ci trata
ment preferenţia l !  Aceasta nu înseamnă că 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Comunitatea breţcană in pragul secolului al XX-lea şi În primele decenii ale acestuia . . .  

asupra protopopulu i  nu vor lansa numeroase 
acuze (depăşite doar de cele aduse mai târ
ziu fiului său Constantin), cărora, timpul mai 
aveând puţină răbdare, el le va răspunde, 
cum vom vedea mai jos . Argumentaţia, 
plasată în plan moral, legal şi, impl icit, naţio
nal continuă :  "Biserica nu poate avea 
chemarea de a despoia pe poporenii sei după 
cum face un jidov cămătar şi nu poate fi 
Îndreptat cu proces fără incuviintarea 
Măritului Consistor'� A şi jurat părintele (în 
cazul primulu i  semnatar), pentru 130 fi. v.a .  
"pretensiune nebasată, ce datează de vreo 30 
ani': iar aici protopopul are într-adevăr vina 
de a nu fi lămurit situaţia mai devreme. Mai 
grav l i  se părea că preşedintele comitetu lu i  
parohial umbla "să ne perdem fondurile 
adunate creiţăreşte din vremuri mai bune': 
din cauza fiu lui  Spiridon (frate cu Constantin, 
preotu l) şi g inerii George I .  Gociman şi Ioan 
Gociman, care "datoresc, conform contului de 
capitale, de mai mulţi ani, În sumă totala 
aproape la 1800 fi. v.a. (3600) cor. " Apoi, 
garantul lor, preşedintele comitetului Spiridon 
Dimian, "vădând că aceşti insolvabili au asi
gurat aşa de bine biserica că ş-a transcris 
moşia şi tot de ce dispune pe alte nume'� . .  Se 
rugau chiar "de a declara de insolvabil pe 
preşedinte" şi a face posibile procese împotri
va sa, care, pe lângă velelalte era şi socru al  
lu i  Aran, cel cu cai i  . . .  ; era în stare protopopul 
cel bătrân "să sară cu bătaia la om ( . . .  ) Între
buintând cuvintele cele mai mârşave (. . .  ). " Şi  
protopopu l este din nou provocat la o altă 
anchetă. 1 1  

Cum era ş i  firesc, cea mai aprigă reacţie, l a  
toate acuzaţi i le, vine d i n  partea l u i  Spiridon 
Dimian. Ea se concretizează întâi -la 14 mar
tie- într-o scrisoare adresată protopopului 
Coltofean, cel pe care, peste câteva zi le, în 
scrisoarea către Consistoriu îl include în rân
dul duşmanilor săi personal i .  Scrisoarea are 
nu doar aparenţele unui  răspuns la şoc, pe 
care 1-o fi simţit când a aflat conţinutul pâri i ;  
reclamanţii sunt declaraţi inamici nedrepţi ce 
folosesc scornituri, "insulte tendenţioase cu 
scop de a me innegri inaintea Eminentiei sale 
O-lui Mitropolit Ioan Meţian '� Sigur, pre
supunearea sa avea o motivaţie serioasă . El 
însuşi avea o vârstă îna intată, nu mai prezen
ta un pericol pentru grupurile de interese 
locale. Dar fiu l  său, preot la Sibiu, era pe 
punctul de a reveni în satul natal ca paroh, cu 
mari posibi l ită�i de a avansa; va şi ajunge pro
topop şi tabăra dimienilor se va reîntări . Dar 
se va şi diviza prin activităţile unora dintre 

1 1 1  

chiar rudele lor, cum a fost şi Aran Puşcariu
cumnatu l .  Constantin, fiu l  lu i  Spiridon, după 
câţiva an i  va declara că la S ib iu ,  la 
Consistoriu, are cel puţin un asesor neprieten 
activ şi eficient, ceea ce suntem îndreptăţiţi 
să credem şi noi azi şi vom documenta cu alt 
prilej. N ici consideraţi i le sale despre felul în 
care funcţiona (prost) admin istraţia
funcţionarii şi arhiva sibiană- nu vor fi tocmai 
academice. 

Dar în 17/30 Martie, după 6 zile de când 
luase la cunoştinţă despre scrisoarea minci
noasă, Spiridon, tată l lu i  Constantin, preotul 
de 73 ani, j ignit, răspunde la Consistoriu tutu
ror acuzaţi ilor pe mai bine de patru pagin i .  
Spre surprinderea noastră, a ic i  am regăsit şi 
o copie după a scrisoare şaguniană unde, în 
anul 1862 era scos de sub acuzaţi i le ce 
veneau de la alt breţcan celebru, parohul şi el 
protopopop-onorar la vremea sa, Petru Pop, 
ca dovadă a seriozităţii sale din tinereţe, 
poate şi pentru a atesta o anume simpatie 
şaguniană, de care dimienii au beneficiat în 
vremea episcopului Andrei. După aproape 
patru deceni i , mai înţelept şi bun cunoscător 
al jocuri lor vieţii, el rememora că "În tinereţi/e 
mele am mai avut nenorocirea de un proces 
ce a constat din 24 cale, din care am eşit 
nevinovat, precum se pote vedea ( . . .  r 
Atunci era un tânăr capelan, iar tatăl său, tot 
Spiridon (totuşi suspendat temporar d in pre
oţie pentru comportament necorespunzător 
de acelaşi episcop), era principalu l  pârât de 
Petru Pop şi ginerele său Alexie Verzea . Dar, 
în anul 1862, cum spuneam în a lt loc, vremea 
lu i  Petru Pop trecuse12. În anul 1900, deşi 
contrarii o doreau cu toată ardoarea, vremea 
dimienilor nu trecuse încă, relativa lor domi
naţie se va continua prin parohiatul breţcan şi 
protopresbiteriatul lui Constantin Dimian în 
acelaşi tract al Treiscaunelor. Despre canti
tatea şi cal itatea nevinovăţiilor unora sau 
altora nu vorbim. Înregistrăm doar fapte cu 
semnificaţie pentru devenirea unui grup sau a 
altuia, a unei societăţi în pl ină schimbare şi, 
evident, măcinată de contradiţi i .  Spicuim 
câteva relatări despre societatea locală, pe 
care le întâlnim în lunga explicaţie a lu i  
Spiridon Dimian. 

Pâra lu i  George Dimian şi soţii este "de la 
Început, până la sfârşit neadevărată În tot 
cuprinsul ei'� A răspuns protopopului -sumar
în termen de trei zile, cum fusese somat şi 
declară din nou că pâra nu e întemeiată pe 
adevăr, ci tot cuprinsul ei e o manoperă cu 
insu lte, menite a-1 compromite. Punctual 
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răspunde: el nu administrează nici un filer din 
averea biserici i ; n-a dat în judecată pe 
nimeni, "nici chiar pentru dreptul meu şi al 
capelanului (fiul său Constantin nn) şi pentru 
pace i-am lăsat În ştirea Domnului, ca probă, 
simbria În 6 ani, În lemne şi zile de lucru ce s
a adunat cu miile, pe care tot pentru pace În 
anul present, partea mea le-am donat Sf. 
Nostre biserici, pentru "intemeierea unui fond 
bisericesc'� N-a avantajat/dezavantajat pe 
nimeni cu procesele, arată mai departe, 
reamintind că "eu, ca tată, n-aş fi fost cu 
inima aşa de impietrită se improcesuez pe fiul 
meu presbiterul Constantin Dimian şi să-i fac 
proces ( . . .  ). " Procesul lu i  George Dimian s-a 
dezvoltat pe semnătura lu i ,  că e dispus să-şi 
plătească datoria şi "pentru ca se se astupe 
gura celor ce grăesc nedreptate, am fost silit 
a merge la K. Vasarely Înnaintea Judelui cer
cua/ Iarasbirosag (sic!) şi ca martor a fasiona 
despre starea lucrului, a depune jurământ, 
unde Dl. Protopop Dimitrie Coltofean, În loc 
să apere interesele bisericii, În favoarea cum
natului seu a fasionat (iarăşi un cumnat !nn) 
că pretensiunea bisericei de 406 fi. ( . . .  ) s-a 
ertat" de Consistoriu (? ! )  şi epitropul n-ar 
avea în drept a Împrocesua fără aprobarea 
acestuia. Textul despre protopopul Colto
feanu stârneşte interesul/îngrijorare la Sibiu, 
şi este subliniat de lector. Dacă aceste scutiri 
nu s-au întâmplat, scrie mai departe pro
topopul în apărarea sa, totul se datora sieşi şi 
epitropului Stăncicu- printre altele unul d in 
g inerii să i  ? !  Nu a girat decât 500 fi ., nu 1800, 
şi numai la oameni solvabil i "că au case, vite 
şi holde, nu ca pârâtorii ( . .  .) carii, Îng/odându
se În datorii li s-a secuestrat toată averea'� În 
cauze ce nu-i convin, protopopul părăseşte 
şedinţa Comitetului parohial .  În legătură cu 
a lte pâri, nu s-a întâmplat cum se scrie acolo, 
"p6te În cârciuma din apropiere, unde În 
petrecarea a 40 litri de vin s-a făcut con
statarea abusurilor" cu care este el apăsat. 3 
d intre cei 7 semnatari n ici nu ştiu "de cuprin
sul pârei'� Fostul epitrop şcolar; la întrebarea 
"ce e cu capitalul şcolar" -ajuns la 58 fi. de la 
800 fi.- , răspunde propunând întrebarea nu 
ce-i cu ban i i  , ci "la cine-s banii'� Vorbele sale 
urâte -pentru care era acuzat în pâră- erau 
r ăspunsuri la provocări răstălmăcite . 

Profund afectat, Spiridon Dimian dezvoltă 
apoi o pagină de mărturisiri sentimental
morale, izvorâte din suferinţa onoarei sale 
lezate: "În timp de 50 de ani de când servesc 
În via Domnului, şi În zilele mele de 73 ani, nu 
m-a făcut nime Înşelător. ( . . .  ) Din tinereţe am 
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avut deviza a me purta cinstit, amesurat 
chemarii mele, aşa şi la betrineţe de la aceea 
nu m-am abătut, pe lângă tate prigonirile ce 
am avut ( . . .  ). Acum, la bătrâneţe iarăş me-a 
dat de lucru cu clica O-sale, pârându-mă cu 
lucruri revoltătore, care daca ar fi adevărate, 
ca un nevrednic, eu singur mi-aş dicta 
sentinţa, jos cu el, ca se ramână D. protopop 
Coltofean singur, se nu mai aibe de cine se 
impedeca, căci pe ajutorul meu, Presb. 
Constantin Dimian 1-a gonit şi acum s-a 
Înhăţat de mine ca să poată ajunge scopul" ?! 

Relatări despre un concurent şi Cât de 
bogat/sărac este un protopop modest 
din Breţcu ? 

Răspunsul de mai sus nu este convingător 
pentru Consistoriu .  N icolae Ivan, atunci 
funcţionar consistorial, tratează cu severitate 
acest caz, iar despre onorar-protopopul cere 
insformaţii astfeiU :  "Cai-96 fi., regulat; Să 
arete prin un extras ( . . .  ) În câte casuri e 
garant, pentru ce sume şi cu un extras de 
carte funduară ce avere are'� La rândul său, 
protopopul Coltofean nu poate da detal i i  pen
tru că . . .  nu i-a succes a aduna membrii 
comitetulu i  în număr corespunzător 
"deoarece cei mai mulţi membrii, ca economi 
de oi, au plecat În Moldova şi numai pe la 
Sân-Petru să adună toţi acasă'� Poate da însă 
informaţii personale: "( . . . ) parohul protopres
biter onorar garantează nu numai la biserică 
cu preste 1000 fi., ci tot pentru aceeaşi debi
tori şi la băncile din Kezdi-Vasarhely pentru 
sumă, laolaltă, mărişoară. Complecsele mai 
mari de pământ le-a pus pe numele a doi fii 
ce se află În România ca donaţiune, ear casa 
şi câteva pământuri ce nu sunt transcrise, le 
foloseşte fiul seu din loc Spiridon şi alţi gineri, 
cărora li s-a promis ca dotă la căsătoriă, dar 
nu li s-a pus Încă pe numele lor'� 14 Fiica sa, 
Ana Spiridon Dimian, soţia debitorului George 
Gociman, pe al cărui nume era transcrisă 
averea "a dat epitropiei parochiale un cam
biu, 1-a subscris şi Învăţătorul Aron Puşcariu 
ca garant, fiind a se plăti banii la toamnă" iar 
"pretensiunea bisericii" pentru cei 96 fi . (din 
confl ictul cai lor), în 26 martie era asigurată, 
declară protopopul Coltofean, în altă infor
mare, cu aceeaşi dată de 26 martie 1900. 

Conform cererii Consistoriului (din 1 aprilie, 
Nr. 3097), doritor să afle dacă Spiridon 
Dimian mai este un girant credibil, se trimite 
la Sibiu un extras de carte funciară privitor la 
averea sa şi a soţiei sale, Marina, născută 
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Comunitatea breţcană În pragul secolului al XX-lea şi În primele decenii ale acestuia . . .  

Ceanga - Csanga. 
"Din foaia funduară este evident -explică 

în 1 1  mai 1 900 Dimitrie Coltofeanls  - că 
intravi/anul, două case cu forte mici grădini, 
dimpreună cu 38 parcele estravilan, care 
formează -% din Întreaga avere imobilă, sunt 
parte transcrise pe ginere şi fiu, parte ven
dute. Casa de lemn şi grădina sub pos. 2 
numerul top. 1280 şi 1281 este a fiului 
Spiridon, care locuieşte În dânsa şi mai 
foloseşte şi pământuri date În dotă la căsăto
ria sa Înainte cu 15 ani, care Însă nu s-au 
transcris Încă pe numele respectivului. La fon
durile bis.şcol. garantează mai cu seamă pen
tru membrii familiei, conform conspedului 
alăturat, ear la băncile 11 Takarek henztarll şi 
IIKisegito takarekpenztar11 (sic!) din Kezdi
Vasarhely este cavent -precum Însumi am 
cercetat -, la cea dintâi pentru 1 740 cor6ne, 
ear la cea din urmă pentru 586 cor., În total 
2326 cor6ne. Relativ la soliditatea debitorilor 
(. . .) Îmi permit a raporta că ginere-seu 
George Gociman, care Înainte cu 3 ani a tran
scris averea pe soţia sa, a aflat cu cale să o 
Însărcineze, acum numai două luni Înainte, cu 
2400 cor6ne, precât valorează, altui cumnat, 
Învăţătorului Aran Puşcariu. Cu atari 
manopere poporul nostru mărginaş n-a fost 
Înveţat. (. . .) Dacă debitorii ar gândi cel puţin 
la solvirea intereselor şi ar depura treptat, din 
an În an (. . .) nu ar rezulta nici o pierdere pen
tru biserică, presupunând bunăcredinţă atât 
de la cavent, cât şi de la epitropul primar Ioan 
R. Stăncicu, ginerele seu (. . .). 11 

Consistoriul impune un demers imediat 
pentru recuperarea tuturor datoriilor, până se 
va ajunge la 1204 fi. 40 cr., în răspunsul său 
din 20 mai, apoi într-o revenire din 26 august 
1 900. 

Detal i i le stadiului în care se aflau fondurile 
le aflăm din raportul protopopu lui onorar
preşedinte al comitetului parohial, către pro
topopul în funcţie, Spiridon Dimian, respectiv 
Dimitrie Coltofean, din 29 octombrie 1900. 
Era un răspuns la o provocare consistorială 
din . . . 20 mai 1900. 

1. Ioan Gociman -ginerele său, cu câteva 
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zile înainte de redactarea raportului "a platit 
capitalul de 260 fi., şi interese cu 10%, 152 
fi. va şi s-a achitat'� 2. George Gociman, a lt 
g inere, a fost regarantat de . . .  alt ginere, Aron 
Puşcariu, "a intabulat la locul 1 pentru pre
tensiunea bisericii'� cu care datoria lu i  George 
Gociman şi a soţiei sale Ana Dimian este 
depl in asigurată împreună cu %11• 3. Pentru 
Radu Teacă este garant alt ginere -epitropul 
Ioan R. Stancicu, "debitorul este solvabil, 
având avere casă şi moşie'� Aceeaşi situaţie 
era la George Budileanu (4), la George 
Vranceanu (5), "6. Spiridon Dimian Încă e 
solvabil, 7. Rusanda Bercu, Încă are casa şi 
moşie şi e solvabilă. " Dar, "Anu acesta fiind 
un an de criză, cei de sub nrii. 3,4,5,6J acum 
deocamdată nu sunt acasă, ci sunt duşi În 
România pentru câştigarea pânii cei de tate 
zilele, dar până la finea lui Novembre a.c. se 
vor re-ntorce şi, după putinţă, se vor acuita 
toatet datoriile pănă la finea anului'� Mai 
importantă este declaraţia preşed intelui, ca o 
nouă orientare în atitudinea sa, devenită mai 
responsabilă, cu certitudine şi datorită seve
rităţii cu care era tratat la Consistoriu .  Doar 
chiar în acest timp aştepta ca acesta să-i 
aprobe curând fiu lu i  său parohie la Breţcu: 
"Până atunci şi după aceea eu voi rămânea 
răspunzător până se va plăti t6tă datoria şi 
biserica nu va suferi dauna de nici un filer, 
după cum s-a raportat'� Ginerele epitrop Ioan 
R. Stăncicu va contrasemna această decla
raţie. Destinatarul ia act de declaraţie, pe 
care o transmite şi la Consistoriu, observând 
că şi epitropul era în România, "ca econom de 
oi'� datornicii "fiind angajaţi ca muncitori În 
România '� Oricum, "debitorii n-au solvit nici
odată interesele şi la o eventuală improce
suare (deschiderea unui proces În justiţia 
civilă nn), interesele preste 3 ani sunt per
dute'� Era "29 Novembre 1 900'� peste mai 
puţin o lună era sfârşitul frământatu lu i  secol 
al XIX-lea şi intrarea în şi mai dramaticul secol 
XX. 

Agitaţia specifică începutulu i  edificării şco
l i i  din Breţcu abia va urma . 

Ana Grama 
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Note 

Toate documentele invocate de noi aici, care nu 
poartă altă menţiune, provin din Arhiva Mitropoliei 
Ardealului, in continuare AMA. Sublinierile ne parţin. 
Uneori, in condiţiile unei grafii deficitare (semne despre 
care nu putem şti ce rol grafic au -virguliţe, punctuliţe-), 
am acordat literelor valoarea acreditată azi; nu am avut 
semne pentru z obţinut din d cu sedilă e -ă etc. 

1. Vezi comunicarea l.JLIANEI OPREscu despre Clericul 
absolut Ioan Vodă, la Zilele Elie Miron Cristea, Topliţa, 
iulie, 2007. 

2. Răspuns la adresa consistorială Nr. 1 3 1 2 1  din 
decembrie 1902. Dosar V 142, 1902. 

3 .  Dosar V 12, 1892. 
4.  Vezi informaţiile pe care le deţine ing. C!PRIAN 

HuGIANU de la familia Grosu. 
5. Din şedinţa Comitetului parohial, Breţcu, 21 ian

uarie 1 89 1 .  Dosar V 12, 1892. 

6. Malefidus, in latină, adj. = in care nu te poţi 
increde, puţin sigur. 

7. Nr. Ep. 3058 1898. Document in favoarea lui 
Spiridon Dimian anexat de acesta in dosarul său. Copie. 

8. Ataşate la justificări ce priveau demersurile de 
reglementare ale fondurilor bisericeşti-şcolare, invocate 
apoi şi peste 10 ani in dosare ce vor fi prezentate ulteri
or. Vezi şi AMA, 1900-1918. 

9. Dimitrie Coltofean răspunde unui ordin din 1 0  
decembrie 1902, Nr. 1 3 1 2 1 .  AMA, V 142, 1902. 

10. V 137, 1900. Vezi şi Dac. 179 1 .  
1 1 . Dac. 179 1 ,  1900, din 2 6  febr. 
12.  Detalii in ANA GRAMA BRESCAN, Români sudtransil

vani in secolul al XIX-lea. Editura ARCUŞ, 2007. 
13. Dac. 3066, 3067 din 1900 
14. Vezi şi dac. 1791,  1958, 2844 din 1900. Dosar V 

137, 1900. 
15. Dac. 4341 din 1900, Dosar V 137, 1900. 

Abstract 
The community of Breţcu at the beginning and in the first decades 

of the 20th Century 
Building the "stone made school" ( 1904) 

Building a school in the context of the decades which we are concerned with was something usual. But the details 
of the actual steps of preparing and carrying out the task are very important in the entire process, including both fun
damental-ideal and daily human deeds: will and needs, vision and ignorance, social-national drive and abnegation, self
ishness and generosity, ali in specific conditions, marked by a very peculiar signification, just as in any alive society. 

We think about the way national aspirations were responded to, the way Romanians fit into the European politica! 
l i nes, how difficulties were overcome, about how a tolerated nation, du ring many centuries, assumed now a certain wel
fare and modernity, pushed by the new times etc. 

New times oriented Romanians towards the development of cultural and economica! tumult, with ali its numerous 
positive components. But it oriented them as well towards new practices, differently or less understood until then, and 
sometimes even less respectable, sanctionable and sometimes even sanctioned according to older laws, even if they 
were perfectly legal etc. 

Thus, beginning with an impressive archive material, treated here only summary, I found the way ta give a structure 
ta the fo/lowing chapters: An episode of the life of two of the most important local characters ar How a merchant dies 
an the mountainous roads of the Ea stern Carpathians, and what destiny ha ve his heresies, his goods and debts; Projects 
and their pursuit, controls and controllable reports ar indisputable proofs that the edifices of the given period were not 
built only with national enthusiasm, but with very thoroughly saved money; The voice of the nation, an instrument for 
the local interpersonal conflicts or What ca/lateral facts and defensive pleads do claimants make before the supreme 
ecclesiastical court. 
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Comunitatea breţcană in pragul secolului al XX-lea şi in primele decenii ale acestuia . . .  

Doc. 1 - Ultima filă din extrasul d e  Carte Funciară a lui Spiridon Dimian 
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Doc. 2 - "Socoteala" cu văduva lui Constantin Gociman 

Doc. 3 - Dispoziţie c:ons1storială semnată de Elie Miron Cristea şi contrasemnată de arhimandritul Ilarion Puşcarlu 
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Doc. 4-5 - Semnături autografe ale unor actori importan�i în comunitatea breţcană a vremii 
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Dac. 6-7 - Semnături autografe ale unor actori importanţi în comunitatea breţcană a vremii 
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Date privind amploarea, direcţii şi a lte aspecte ale 
emigrării populaţiei din Comitatul Ciuc la sfârşitul 
secolului  a l  XIX-lea şi inceputul ·secolului  a l  XX-lea 

O caracteristică mai puţin cercetată a 
evoluţiei demografice din zona Ciucului o con
stituie d imensiunea mişcării populaţiei de-a 
lungul timpului şi mai ales amploarea pe care 
a luat-o la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului  al XX-lea. 

Statistica sistematică şi organizată a emi
grării s-a introdus în anul 1899 pe baza ordo
nanţei Ministerului de Interne al Ungariei; ea 
a fost întocmită de la acea dată, anuall şi, în 
conformitate cu datele statistice oficiale, între 
ani i  1899- 1913,  au emigrat d in Transilvania 
341 . 876 persoane şi s-au întors în această 
perioadă 65.976 persoane. Au rămas definitiv 
peste graniţă 275.900 persoane2. 

Principa la  d i recţie a emigră ri i  a fost 
România dar, treptat, se conturează şi o altă 
d i recţie, şi anume spre America, transi lvă
neni i  îngroşând şi ei valul celor ce au desco
perit "cafele vapoare/ar de emigraţi" 3. Însă, 
pentru cei plecaţi din comitatul Ciuc, princi
pala direcţie rămâne România. 

Considerând emigraţia în masă ca un 
"fenomen periculos': care afectează intere
sele fundamentale a le statului, autorităţi le 
centrale au l uat măsuri menite să o 
îngrădească. Ele aveau însă un caracter mai 
a les admin istrativ-juridic şi nu aduceau n ici o 
modificare în cauzele reale, economice şi 
naţionale. S-au emis legi care să îngrădească 
emigrarea4. 

Primele d ispoziţii menite să îngrădească 
emigrarea au fost emise în 1867, iar prin 
Legea XXXVIII din 1881 se stabilea că agenţii 
de recrutare pot să-şi desfăşoare activitatea 
numai cu aprobarea Ministerului de Interne şi 
numai în anumite condiţii stabil ite prin lege. 
De asemenea, prin articolul 8, se stabilea 
obligativitatea agenţii lor de a înştiinţa, pentru 
fiecare persoană pentru care mijloceau emi
grarea, autorităţile localităţii unde se află, 
verbal sau în scris în 24 de ore şi în scris, în 
termen de trei zile, autorităţile din localitatea 
unde are domici l iul stabil .  Conform articolu lu i  
9, aceste agenţii care mijlocesc emigrarea, 
trebuiau să-şi consemneze activitatea in 
registre, care urmau să fie întocmite conform 
instructiunilor primite de la Ministerul de 
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Interne. Încălcarea prevederilor legi i  atrăgea 
după sine pierderea autorizaţiei el iberate de 
Ministerul de Internes. 

Prin ordinu l-ci rcular nr. 54.352 din 1895 al 
Ministerulu i  de Interne se întăresc prevederile 
articolelor 8 şi 9 ale Legi i din 1881 ,  iar în 
privinţa registrului de evidenţă al emigranţilor 
se stabi lesc datele ce trebuie consemnate: 
numele şi prenumele emigrantulu i ,  vârsta, 
starea civilă, ocupaţia, ult imul domici l iu, 
scopul călătoriei, actul de călătorie, numele 
însoţitorului, suma plătită. Amenda prevăzută 
pentru nerespectarea măsurilor stabil ite era 
de până la 100 de forinţi6. 

Dovadă a faptului că fenomenul  emigrări i 
ia amploare an de an este şi ordinul-circular, 
numărul 59.207 din 1900, emis de Ministerul 
de Interne ungar, privind emigrarea �i posibi
l ităţile de frânare a fenomenului. In el se 
arată că tot mai multe autorităţi au semnalat 
faptul că fenomenul se extinde şi cer să se ia 
măsuri şi aşteaptă instrucţiuni  cu privire la 
ceea ce pot întreprinde pentru a îngrădi 
fenomenul .  Se arată că, din cauza situaţiei 
politice şi economice, locuitorii din anumite 
regiuni ale ţării, în număr tot mai mare, chiar 
în masă îşi părăsesc ţara dar, cu toate aces
tea, măsuri radicale nu se pot lua. Măsurile 
prin care se poate remedia situaţia se arată în 
circulară sunt de natură economică şi admi
nistrativă, dar situaţia financiară nu permite 
măsuri radicale şi ele se pot lua doar treptat 
într-un timp mai îndelungat şi, ca urmare, şi 
efectele se vor vedea în timp. Pentru a ţine 
sub control fenomenul emigraţiei se reco
mandă să se respecte întru totul prevederile 
Leg i i  XXXVIII/ 1881  şi să se oprească 
răspândirea, în rândul populaţiei, "a tipări
turi/ar" care îndemnau la emigrare în 
America. În acest sens se cerea respectarea 
ordinului numărul 64.981 din 4 octombrie 
1890 privind interdicţia de a răspândi în ţară 
astfel de "tipărituri" prin poşta maghiară .  
Pentru că se practică ca asemenea "tipărit
uri': să se trimită în plicuri închise, mai ales 
unor persoane care intră în contact cu un 
număr mare de persoane (învăţători, cârciu
mari, etc.) se impune, se arată în circulară, să 
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se atragă atenţia acestora că este o datorie 
patriotică ca să predea autorităţilor astfel de 

"tipărituri
" 

primite. De asemenea, se impune 
ca, folosind instrumentele de i nformare 
locală, se continuă în circulară, să se prezinte 
populaţiei greutăţile şi pericolele care înso
ţesc emigrarea. Autorităţile locale să prezinte 
aceste lucruri cu orice ocazie. Se cerea de 
asemenea mare vigilenţă la verificarea celor 
necesare în vederea el iberări i paşaportului?. 

Cu toate măsurile luate, fenomenul se 
întăreşte. Situaţia economică, contradicţi i le 
sociale adâncite de criza economică din 1900-
1903, dezvoltarea insuficientă şi inegală a 
industriei au agravat condiţiile de viaţă şi au 
alimentat acest fenomen. Cei mai mulţi au 
plecat în intervalu l  1904- 1913 .  

Autorităţile intervin printr-o nouă lege. Prin 
Legea II/1909 se defineşte statutul de emi
grant, se stabi lesc condiţiile, ce trebuia să le ·
îndeplinească o persoană pentru a putea emi
gra, obligaţii le mij locitorilor, raporturile legale 
între emigranţi şi mijlocitori, garanţiile ce 
trebuie depuse, autorităţile care se ocupă de 
problemă şi sancţiuniB. 

Legea prevedea, la articolul 2 punctul b), 
că persoanele de sex mascul in care împlinesc 
în acel an 17 ani şi urmează să-şi îndepli
nească obl igaţi i le mi litare trebuie să obţină 
aprobare, în scris, de la M inisterul Apărării şi 
pot obţine aceasta doar după ce depun o 
garanţie cuprinsă între 1 00 şi 1000 de 
coroane maghiare.  Garanţia era oprită dacă, 
din vina lui , emigrantul nu se întorcea acasă 
în perioada va labi l ităţii paşaportu lu i .  De 
asemenea, la punctele c, d, e, f, g, şi h a le 
aceluiaşi articol 2 sunt prevăzute cazurile în 
care nu se poate emigra :  cei aflaţi sub 
învinuire şi au pedepse de ispăşit, acei părinţi 
care lasă acasă copii sub 16 ani şi nu le asi
gură îngriji rea permanentă a acestora, aceia 
care lasă acasă aparţinători care nu se pot 
întreţine etc. Capitolul V stabileşte autorităţile 
care se ocupă cu emigraţia. La articolul 23 se 
prevede înfiinţarea, cu sediu l  în Budapesta, a 
Consi l iu lu i  emigrări i , compus din reprezen
tanţi ai Guvernulu i ,  Parlamentului, ai Camerei 
de Comerţ şi Industrie, ai Ministerului de 
Interne ş.a .  Acesta va funcţiona sub tutela 
Ministerului de Interne şi pe baza regulamen
tului emis de acesta . 

Am arătat deja că toate măsurile de 
îngrădire, luate de autorităţi, nu au putut 
frâna fenomenul, c:i acesta a crescut an de 
an. Şi în fostul Comitat Ciuc, fenomenul 1a 
amploare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la 
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începutul secolului al XX-lea. 
În registrul de evidenţă al paşapoartelor 

întocmit de autorităţi în anul 1891 au fost 
operate 4 . 3 10  înreg istrări, însă număru l  
acelor emigrati este mai  mare, deoarece uni i  
d intre titulari i  de paşaport aveau trecute în 
acte şi persoane care îi însoţeau (adulţi, de 
obicei soţi ile şi copi i i)9 (vezi Tabelu l  1) .  

Situaţia prezintă doar câteva localităţi, d in 
zonele comitatului, însă practic, nu a existat 
local itate din care să nu fi plecat cineva. 
Comparând numărul celor emigrati din zonele 
comitatului se observă că în număr mare s-a 
plecat din zona Casinu. De aici, în anul 1891 
au plecat, în România, 613 bărbaţi şi 243 
femei, în total 856 persoane din 4.310, ceea 
ce reprezintă 19,86%. Şi după cum se va 
vedea, d in situaţiile pentru începutul secolu lu i  
a l  XX-lea (anul 1903 de ex.)  d in această zonă, 
procentajul celor emigrati se menţine la peste 
19% din tota lul emigranţilor d in  comitat. 

Urmărind situaţia plecărilor, pe localităţi, se 
observă că, în unele comune, ca de exemplu 
în Joseni, sol icitau paşaport deodată un  
număr mare de  persoane, grupuri chiar de  42 
persoane (înreg istrările de la 102 la 153); 36 
persoane (înregistrările de la 742 la 777) etc. 

Direcţia de emigrare este România, iar la 
ocupaţie majoritatea covârşitoare are trecut 
"zilier'� 

Conform datelor oficiale, numărul celor 
plecaţi d in Comitatul Ciuc în anul 1904 cu 
paşaport a fost de 5 .514 în România, 700 în 
alte ţări europene, 44 în America, 1 în alte 
continente, în total 6.259 persoanelo. 

Conform aceloraşi datel l ,  numărul celor 
plecaţi din secuime, în acelaşi an, se prezintă 
conform Tabelului  nr. 2. 

Făcând o comparaţie cu ani i  trecuţi, 
ajungem la următorul rezultat: 

Conform situaţiei de mai sus, numărul total 
al emigranţilor în 1904 a fost 16 .60 1 .  În anul  
anterior, 1903, de 14.085, cu zece ani îna inte, 
în 1895, de 4.078, cu 14 ani îna inte, în 1891 ,  
de 2.98612. 

Numărul celor plecaţi, în 1 904, d i n  
Comitatul Ciuc reprezintă 37,70% d in  totalu l  
celor plecaţi d in Secuime. Faţă de anul 1903, 
numărul celor plecaţi din comitat a crescut cu 
822 de persoane . 

Comitatul Ciuc, era format din punct de 
vedere administrativ din patru plase: Ciucu l 
de Sus (27 localităţi), Gheorgheni ( 12  loca
lităţi), Tulgheş (5 localităţi), Casin ( 17  loca
lităţi) şi oraşul Miercurea-Ciuc. 
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Tabelul 1 

Titular 

de 
1 

Zona Localitatea 
paşaport 

: Total 

i B. 

Bilbor 2 

Bicazul 

· Ardelean 
17  

TULGHEŞ 
· Borsec 1 1  

. Corbu 3 

: Tulgheş 67 

: Gheorgheni 47 
GHEORGHE NI 

: Ditrău 268 
1 
! Făgeţel 4 

CIUCULUI i Lăzăreşti 35 

: Miercurea-
14 i Ciuc 

: Casinul Nou 213 
' Iacobeni 1 14 

CASINU i Imper 87 

i Plăieşii de Jos 82 
: Plăieşii de 

1 1 7  • Sus 

! 1 în i ! România 

F. ! 

- 2 

2 19 

1 12  

- 3 

6 73 

5 52 
7 275 

- 4 

18 53 

2 1 6  

108 321 

54 168 

31  1 18 

37 1 19 

43 163 

Tabelul 2 

în a lte ţări 
europene 

Persoane. 

însoţitoare 

trecute în 
Total 

Total 

paşaport 
general 

Adulţi Copii 

- - - 2 

1 - 1 20 

- - - 12  

- - - 3 

9 13  22 95 

1 - 1 53 

- - - 275 

1 - 1 5 

- - - 53 

1 1 2 18 

- - - 1 321 

- - - 168 

2 - 2 120 

- - - 1 1 9  

3 - 3 166 

in în alte 
în total 

America continente L _ _ ______________ _.___ 1 Din Comitatul Ciuc 5 . 5 14 1 700 
-�----��----+---_, 

1 Din Comitatul Trei Scaune 5.389 [ 1 .621 r - ---- ----;--·-----t- - ----- - - - - -

1 Din Comitatul Mureş-Turda _ 537 j 184 

i D in Târgu Mureş 25 i 40 
Din Comitatul Odorhei 1 .01 1 1 448 

l_TOTAL _ _ __ _ __ _  _ _ _  - - ·  _ 
12.��6 

__ 1 -- -� .9�3 

44 

25 
- ----

275 

7 

773 

1.124 
- · · ·· - - - -- - --

1 1 6.259 
1 1 7.036 

- --- ----+- -

5 1 1 .001 
1 73 1 

1 2.232 - , 

8 
_ _ l 16.601 

- -- - - ----·-···- - -------�-

Conform reg istru lu i  de evidenţă a l  
paşapoartelorB, în  anu l  1903 au fost elibe
rate 5647 de paşapoarte. Num�rul celor ple
caţi din Comitatul Ciuc, în anul 1903, din 
numărul plecaţilor cu paşaport din Secuime, 

reprezintă 40,09%. Principala destinaţie este 
România. La ocup<:�ţie majoritatea covârşi
toare are consemnat "zilier'� dar sunt şi co
mercianţi, negustori, aqricultori. 

1 2 1  
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Din Miercurea-Ciuc (fără comunele care azi 
fac parte din oraş: Şumuleu, Jigodin) au ple
cat, în anul 1903, 19 persoane, din care 2 
persoane erau industriaşi. După sex, 12  erau 
bărbaţi şi 7 erau femei. Plecaţii din Miercurea
Ciuc reprezintă 0,33% din numărul plecaţilor 
din comitat. Din cele 5647 de persoane ple-

eate din comitat, 1 . 1 14 persoane au fost din 
zona Casinu (Casinu Nou, Iacobeni, Imper, 
Plăieşii de Jos, Plăieşii de Sus - azi comuna 
Plăieşii de Jos), ceea ce reprezenta 19,70% 
din cei plecaţi din comitat. Situaţia din zonă 
se prezintă astfe l :  

Tabelul 3 

Localitatea 

1 Caşinul Nou 

Iacobeni 

Imper 

Plăieşi i de Jos 

Plăieşii de Sus 

/ Bărbaţi i Femei 
. ' 
' 

190 i 125 

! 1 78 107 ' 

' 100 61 
' 
: 109 68 

! 107 69 

Total 
% din % din cei plecaţi 

populaţie* din comitat 

3 1 5  17,87 5,57 
1 

285 21 ,78 5,04 

161 13 ,90 2,85 

177 18,32 3 ,13 

176 14,27 3, 1 1  

Total 684 430 1.114 - -

* S-a luat ca bază de calcul populaţia civilă 
de la recensământul de la 1900. 

- Casinul Nou - 1 .762 persoane; 
- Iacobeni - 1 .308 persoane; 
- Imper - 1 . 158 persoane; 
- Plăieşi i de Jos - 966 persoane; 

- Plăieşii de Sus - 1 .233 persoanel4. 
Din cei plecaţi, 61,40% erau bărbaţi şi 

38,59% femei. 
Plecările din Plasa Tulgheş, zonă cu popu- · 

laţie majoritară românească, se prezintă, la 
n ivelul anului 1903, astfel : 

Tabelul 4 

! 
Localitatea Bărbaţi Femei ; Total 

i ' 
! 

Bilbor 1 6  1 17 

Bicazul Ardelean 126 4 130 

Borsec 104 10  1 14 

Corbu 25 2 27 

Tulgheş 25 2 27 

Total 465 42 507 

* S-a luat ca bază de calcul numărul popu-
laţiei civile de la recensământul din 1900. 

- Corbu -- 1 .328 persoane; 
- Borsec - 1 .663 persoane; 
- Tulgheş - 3.0'14 persoane; 
- Bilbor - 1 . 276 persoane, 
- Bicazul Ardelean - 6.355 persoane( 15) .  
Din cei plecati , bărbaţii reprezintă 9 1 ,75%, 

femeile reprez intă 8,25%. 

! 
i % din 

% din % din 

populaţie* 
plecaţi plecaţi 

din plasă din comitat 

1,33 3,35 0,30 

2 ,04 25,64 2,30 

6,85 22,48 2,01 

2,03 5,32 0,47 

2,03 5,32 0,47 

6,93 - 8,97 

Dintre numele celor plecaţi enumerăm 
câteva, aşa cum sunt ele consemnate în 
documentul vremi i :  Gezi, Szava, Maruzan, 
Gyorgy, Kimpean, Opra, Berszan, Krisztea, 
Vaidos, Teszlovan, Szandu, Czepes, Handarik, 
Antal, Raduly, Urszuly, Szilvesler, Torok ş.a. 

În a lte câteva local ităti din Pretura 
Gheorgheni, situaţia plecărilor se prezintă 
astfel :  

1 2 2  -- --- - --- --------
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Tabelul 5 

! 
Localitatea 1 Bărbaţi Femei 

1 
Ditrău 197 12 

Gheorgheni 60 9 
---

Remetea 223 -

Sărmaş 9 14 

Voşlobeni - 1 

* S-a luat ca bază de calcul numărul popu-
laţiei civi le de la recensământul din 1900: 

- Ditrău - 6. 146 persoane, 
- Gheorgheni - 7.012 persoane, 
- Remetea - 5. 105 persoane, 
- Sărmaş - 1 . 485 persoane, 

- Voşlobeni - 825 persoane16. 
Urmărind lnreg istrările în evidenţa d in  

1903 privind paşapoartele e l iberate în 
Comitatul Ciucl7 se observă, după cum s-a 
relevat şi pentru alţi ani anteriori, plecarea în 
grupuri mari, ca de exemplu, în Joseni grup 
de 60 persoane (înregistrările 3919-3972), 29 
persoane (înregistrările 4349-4377), Lăzarea 
60 persoane (înreg istrări le 3973-4080), 
Nicoleşti 44 persoane (înregistrările 3364-
3417) ş .a.  

Din zona Ghimeş, un număr mai mare au 
plecat din Făget, ş i  anume 68 de bărbaţi ş i  1 
femeie, ceea ce reprezintă 1,22% din totalul  
plecaţilor d in  comitat şi 1 ,56% din numărul 

! 
i 
! 
' 1 

i 
! 1 

% din % plecaţi 
Total 

populaţie* din comitat 

209 1 3,40 3,70 

69 ! 0,98 1 ,22 

1 223 3,94 3,94 ! 
23 i 1, 54 0,40 

1 0, 1 2  0,0 1 

populaţiei civile, care era la 1900 de 4397 
persoaneiB. 

La finele secolului al XIX-lea, românii tran
si lvăneni, loviţi d in toate părţile de autorităţile 
statului dual ist şi nemaiputând face faţă nici 
celor mai elementare cerinţe familiale, aşa de 
mult fuseseră sărăciţi, se hotărăsc să-şi 
încerce norocul într-o nouă lume: America de 
Nord în Statele Un ite şi Canadai9. 

An de an, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolulu i  al XX-lea, numărul celor 
emigrati în America a crescut. 

Când s-a declanşat primul război mondial, 
numărul românilor aflaţi în America se cifra la 
100.000-150 .000 de sufletezo. 

O statistică oficială, din 1910, ne arată pe 
judeţe câţi emigranţi au fost în acel an, de pe 
teritoriu l  etnic românesc aflat sub stăpâni re 
dualistă, în diferite ţări, deci şi în America21. 

Potrivit statisticii menţionate, din zona de 
sud-est a Transilvaniei au plecat: 

Tabelul 6 
--

i Jud 
i r----

eţul 

1 Ciuc 
! Odo rhei 

ne 
li Trei 

Scau 
r------·· 

! Braş ov 

·---

Plecaţi pe naţionalitate 
1 

Unguri Germani Români 

274 2 -

553 19  98 

159 - 46 

34 73 54 
-

În America au emigrat, în anul 1910, 
25.237 de persoane, din care aproape 10.000 
erau români22, ceea ce reprezintă aproape 
39,62%. Iar conform statisticii prezentate mai 
sus, emigrantii din zona mentionată reprezen
tau 5,24%. Românii, în  număr de 1 98,  
reprezintă 0,78% din totalul emigraţilor şi 
14,93% din emigraţii din zon5. 

Alţii 
-

10 

4 
-

123 

Ţările destinaţie 1 
Germania j România 1 America Alte l 

- 252 ! 
20 2 i 1 i 

9 204 ] 465 3 i 
i 

- 181  i 22 - 1 
1 1 

- 2 1 159 - ! 
1 ' 

Potrivit registrulu i  de evidenţă a paşa
poartelor, întocmit de Prefectura Ciuc pentru 
anul 191023, numărul paşapoartelor pe anul 
menţionat este de 3.324, dar numărul celor 
plecati este mai mare deoarece în paşapoarte 
uni i  aveau trecute şi a lte pcrso<Jne care ii 
însoţeau, adul�i sau copii .  

Majoritatea covârşltoare au  plecat in 
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România, 3 .283 de persoane, ceea ce repre
zintă 98,77%, iar situaţia celor care au avut 
altă destinaţie decât România se prezintă ast
fel .  Din 3.324 titulari de paşaport: 

- în America : 21 0,63% 
- în Europa: 18 0,54% 
- alte destinaţi i :  2 0,06% 
Pe localităţi, situaţia se prezintă astfel : 

Tabelul 7 - în America 

Titulari de paşaport j Persoane trecute în 

Localitatea paşaport Total 

Bărbaţi 
1 

Femei 1 Adulţi Copii 1 

Cetăţuia 2 - - 1 - 2 
; 

Cârţa - 1 - 1 2 3 

Cozmeni  6 - 2 1 - 8 

Gheorgheni - 1 - - 1 

Iacoben i 1 - - 1 - 1 
1 

Lăzăreşti 1 - - 1 - 1 1 

Miercurea-Ciuc 1 - 1 3 5 

Sâncrăeni 1 -
, 

1 1 - 2 

Sânsimion 2 1 - 1 4 

Şumuleu 1 - - - 1 

Tom eşti 1 - 1 - 2 

Tuşnad 2 - 1 - 3 

Tota l 18 3 6 1 6 33 

Tabelul 8 - în Europa 

i 
Persoane trecute în 

i 
Titulari de paşaport i 

Localitatea paşaport Total i ! 
Bărbaţi Femei Adulţi Copii 1 i Ciucsângiorgiu 1 1 2 

1 
- -

1 Dăneşti 1 1 1 3 
: -

1 
i Delniţa - 2* - - 2 : 

j Gheorgheni 1 - 1 3 5 ! 1 
' Lunea de Sus 4 - 2 1 7 i 

1 l Plăieşii de Jos - 1 - - 1 
1 RP.metea* "'  

: 
1 1 - 1 3 

-- - --- --

i Tulgheş 2 l 3 3 9 
>-- --- -- - ----- -·-f- --- - - ----

; Tu�nad 2 
�·--- --- ----

Tota l 1 2  
- - . ---_ 

_. u na drn per�oane a plecat rn vacantA . 

.. o familie a plecat în vacan��i. 

' 
- - - 2 

__ _  j 1 6 7 9 34 
-- -- - ----

1 24 
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Ţările de destinaţie, d in Europa, au fost 
Bulgaria (2  persoane), Grecia (2 persoane), 
Germania (2 persoane), iar pentru restul se 
specifică doar Europa. 

Din tota lu l  celor 41 de persoane, 21 au ple
cat în America, 18 în Europa şi 2 către a ltă 
destinaţie (în toate părţile lumii , cum con
semnează documentu l ) .  Din cei plecaţi 
75,60% erau bărbaţi şi 24,40% femei, şi 
aceste persoane au fost însoţite de 13 adulţi 
şi 15 copi i .  

Agenţiile la care făceau apel pentru a trece 
oceanul au fost cele din Fiume, Brena şi 
Hamburg. Majoritatea au apelat la servici i le 
agenţiei din Fiume, agenţie care, datorită 
numărului mare de emigranţi era în atenţia 
autorităţilor statului dual ist, care prin ordine, 
circulare etc., referitoare la supravegherea 
activităţilor acestor agenţi i ,  nominal iza expres 
pe cea din Fiume, cum a fost, de exemplu, în 
ordinul  circular nr. 54352 din 1895 emis de 
Ministerul de Interne, privind supravegherea 
desfăşurării activităţii agenţi i lor care trans
portau emigranţi24. 

Emigranţii au fost atraşi pe continentul 
Nord American de faptul că li se da pământ 
gratuit, unii se ocupau cu oieritul, dar majori
tatea au ajuns muncitori în marile oraşe 
industriale. 

Viaţa lor se concentra, în afară de fabrici , 
în jurul bisericilor zidite din truda lor. Tradiţii le 
româneşti erau păstrate prin cele vreo 70 de 
societăţi de ajutor şi cultură şi prin ziarele 
"America" (d in  septembrie 1906) ş i  
"Românul" (d in  decembrie 1905)25. 

Emigraţia în America era încurajată, potri
vit ordinului-circular nr. 62 244/1897 dat de 
Ministerul de interne de la Budapesta26, de 
numeroasele asociaţii care fac tot posibi lul , ca 
prin reprezentanţele lor, să atragă din Europa, 
în special agricultori. În acest scop, în unele 
zone au trimis prezentări colorate de oferte, 
care într-o oarecare măsură corespund real i
tăţi i ,  dar anumite aspecte sunt ţinute sl!b 
tăcere, aspecte care însă schimbă datele 
problemei .  Aşa, de exemplu faptul că pămân
turile, de care se vorbeşte sunt roditoare şi 
acolo este apă, lemne în belşug, este real, dar 
nu se spune nimic despre faptul că acolo, în 
cele mai multe cazuri sunt păduri seculare 
care trebuie defrişate şi locul curăţat, şi 
pâinea poate fi produsă în cantităţi suficiente 
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doar după doi-trei ani .  În apropriere nu au 
alternative pentru a câştiga. Se trec sub 
tăcere şi preţurile mici ale produselor agri
cole. Din aceste motive, se arată în ordinul 
circular amintit, mulţi dintre cei plecaţi, după 
un an, un an şi jumătate de muncă intensă, 
ajung la ru ină.  De aceea se solicită 
autorităţilor loca le, de a face cunoscute şi 
aceste aspecte, acolo unde se constată 
creşterea numărului  celor ce doresc să emi
greze. 

Cu toate măsurile administrative luate de 
autorităţi, fenomenul  nu a putut fi frânat, 
deoarece cauzele sociale, economice şi 
pol itice erau prea puternice. 

Fenomenul emigrării din fostul Comitat 
Ciuc se înscrie în fenomenul general de mobi
l itate a popu laţiei în perioada de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea, mobil itate care este în fapt, continu
area unu i  proces existent de-a lungul  
veacurilor, însă accentuat acum de cauzele 
arătate mai sus. 

Întreaga Europă se confruntă cu o mare 
mişcare de emigrare, uşurată de progresele 
înregistrate de navigaţia maritimă27. 

Numărul mare de transilvăneni care au tre
cut oceanul în secolul al XIX-lea se conto
peşte în imensa mare a celor 70 de mil ioane 
de europeni ce au părăsit Europa, dintre care 
50 de mil ioane defin itiv. Aproximativ jumătate 
dintre emigranţi s-au stabil it în Statele Unite, 
ceilalţi în America Latină, Austral ia şi Noua 
Zeelandă sau în Africa de Sud. Cea mai mare 
parte a acestui val s-a stabil it în America de 
Nord şi mai ales în Statele Unite. 10  mil ioane 
de emigranţi, între 1900 şi 1914, s-au acu
mulat numai în oraşele de pe coasta de est2B. 

Ceea ce particularizează fenomenul din 
fostul Comitat Ciuc faţă de a lte zone din 
Transilvania este faptul că, a ic i  şi la sfârşitul 
secolului a l  XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea principala d i recţie de emigraţie 
rămâne România. Dacă în această perioadă 
mulţi transilvăneni iau calea Europei, dar mai 
ales înfruntă oceanul cu destinaţia America 
pentru a-şi asigura cele necesare traiului  lor şi 
a l  fami l iei lor, din Comitatul Ciuc, după cum se 
observă din datele prezentate, puţini iau 
această cale a marii depărtări, şi se îndreaptă 
spre România. 

Ana Dobreanu 
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Abstract 
Information regarding the amplitude, the directions and other 

aspects of the emigration of the population from the Ciuc Comitat, at 
the end of the 19th century and the beginning of the 20th century 

A less researched characteristic of the demographical evolution in the Ciuc region is the dimension of the population's 
movement, along history, and mostly the amplitude it took at the end of the 19th century and at the beginning of the 
20th century. 

The systematic and organized statistics that were registered regarding the emigration, introduced in 1899, reveal the 
fact that the main direction of emigration was Romania, but another direction outlines gradually, towards America, the 
Transylvanians being added to those who have discovered already "the holds of the ships for immigrants': However, for 
those who left the Ciuc Comitat the main direction remains Romania. 

Considering mass emigration a "dangerous phenomena " that affects the fundamental interests of the state, the cen
tral authorities took measures meant to block it. However, these measures had a mainly an administrative and juridica! 
character and brought no changes whatsoever in stopping the real causes, which were economica! and national. Laws 
were issued to block the emigration. In spite of ali the measures taken the phenomena strengthens. The economic 
situation, the social contradictions deepened by the economica! crisis in 1900 - 1903, the inadequate and unequal deve
lopment of the industry aggravated the living conditions and nourished the phenomena of immigration. Most of the 
inhabitants left in the 1904 - 1913 period. According to official information, the number of those who left with a pass
port the Ciuc Comitat in 1904 was of 5 .514 towards Romania, 700 towards other European countries, 44 towards 
America, 1 towards other continents, giving a total number of 6.259 people. Though the authorities took many admi
n istrative measures, the phenomena couldn't be stopped, because the social, economic and politica! causes were too 
strong. The phenomena of emigration from the former Ciuc Comitat subscribes to the general mobility phenomena of 
the entire population, at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. This mobil ity is in tact the 
continuation of a process that existed along the years, but it has been accentuated at the moment we speak about, 
because of the mentioned reasons. 

What makes the phenomena different herP, in the former Ciuc Comitat, compared to other regions of Transylvania, 
is that here, at the end of thc 19th c:entury and at the beginning of the 20th century the mdin direction chosen for erni
gration remains towdrds Romania. lf in the mPntioned penod many Transylvanians leave for Europe, but mostly they 
face the dangers of the ocean to reach America, in order to assure the daily needs of their familie:;, most of thc 
1nh�!;llţ�nls of Ciuc Comitat don't take such a chance, and leave towards Romania, as it was shown by the information 
presentcd dbove. 
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Şovinismul maghiar la Început de veac XX 
În documentele nemţene 

După cum se ştie la 8 iun ie 1867, împăra- Joasă decât a celorlalte naţionalităţi din 
tul Austriei, Franz Joseph I, se încorona rege Ungaria (. . .) puternica conştiinţă etnică a 
al Ungariei, iar peste câteva zi le, la 12 iunie, românilor face iluzorie orice Încercare de 
abroga toate legile votate de d ieta de la Sibiu, maghiarizare prin şcoli': în cazul românilor 
întrucât în v irtutea pactu lu i  dua l ist, "maghiarizarea numelor, predarea Sfintei 
Transilvania îşi pierduse seculara-i autonomie, Scripturi (în l imba maghiară-n . n .), inscripţii şi 
ajungând să fie, pentru prima oară în istoria şcoli maghiare nu ajută" 5, cum se arată de 
sa, anexată Ungariei l .  aceşti observatori, în deceniul al zecelea din 

Urmare a constituir i i  dualismului austro- veacul XIX şi începutul celu i  următor. 
ungar şi a încorporăr i i  Transi lvaniei  la Planurile de perspectivă ale guvernanţilor 
Ungaria, români i din spaţiul intracarpatic unguri le sintetiza publ icistul şovin Rakoczi 
aveau să îndure, vreme de 5 1  de ani ,  calvarul Jenă: "Nu avem nevoie decât de 30. 000.000 
brutalei dominaţii ungare, să fie supuşi de maghiari şi estul Europei va fi al nostru"6• 
asuprir i i naţionale şi sociale, polit ici i de Comentarii le sunt de prisos! . . .  
maghia rizare ş i  deznaţiona l izare, scopul Şovinismul maghiar s-a extins ş i  asupra 
cercurilor conducătoare budapestane, până la teritorii lor de la sud şi est de Carpaţi ale 
19182 - Marea Unire de la 1 Decembrie. României, din perioada în d iscuţie, care s-a 

Perioada de tristă amintire, 1867-1918, format prin Unirea din 24 ianuarie 1859, 
constituie o epocă în care antiromânismul devenind astfel un stat modern, mai ales 
promovat de autorităţile ungare a atins cele după obţinerea Independenţei de Stat, la 
mai înalte cote. Consolidându-şi prin dual ism 1877, aşa cum rezultă şi d in documentele 
ideea statală "ungurii părăsiră idealul lor păstrate în arhivele nemţene, la început de 
modest de libertate naţională, devenind veac XX. 
apostoli agresivi ai unui ideal imperialist Astfel ,  în fondu l  fami l ia l  "Sturdza-
(mitul Coroanei Sf. Stefan), care nu se putea Miclăuşeni': se păstrează, printre informaţi i le 
realiza decât prin desfiinţarea naţionalităţilor deosebit de valoroase, şi unele referitoare la 
conlocuitoare şi În special prin desfiinţarea "maghiarii din România" de la începutul anu-
viguroasei şi atât de numeroasei naţionalităţi lu i  1902, aşa cum rezultă d in  articolele 
româneşti care descindea din legionarii lui apărute în ziarul săptămânal "Gazeta 
Traian şi dacii lui Deceba/" 3 .  Maghiară de Bucureşti" (Bukaresti Magyar 

Liderii extremismului, promotori ai naţiona- Ujsag), în principal ,  cât şi de a lte ziare din 
l ismulu i ,  şovin ismu lu i  şi i redentismu lu i  Ungaria, cum ar fi : "Jurnal de Budapesta" 

maghiar, precum conţii Andrassy Gyu la, ( Budapesti Nap/o), " Vestea" (A Hir), "Ziua" (A 
Ăpponyi Ălbert şi, mai ales, Tisza Istvan, atot- Nap), precum şi "Ungaria" (Magyarorszag -
puternicul conducător al Ungariei înaintea şi organ al partidului comunist), toate jurnale 
în timpul primului război mondial, nu ţineau de opoziţie?. 
seama de faptu l  că neamul românesc din În ceea ce priveşte "Gazeta Maghiară de 
spaţiu l  intracarpatic rezista însă, aşa cum Bucureşti': se prezintă un raport asupra 
făcuse secole de-a rândul, nelăsându-se frânt acestui ziar, înaintat de un înalt funcţionar din 
de brutala dominaţie ungară .  Era de fapt ş i  cadrul M in isteru lu i  de Externe d in  acea 
constatarea observatorilor magh iari : vreme, George Demetrescu, către ministrul 
"Rezultatul a trei decenii de activitate (de de externe, D. A. Sturdza (fruntaş politic 
maghiarizare - n .n .) În Transilvania este că l iberal - fost la un moment dat chiar preşe-
astăzi românii nu cunosc limba maghiară dinte al partidului, fost prim-ministru, istoric, 
decât cu un singur procent În plus faţă de publ icist, etc. - n .n . )  în care se descrie 
perioada de dinainte de Încheierea dualis- activitatea acestei "foi': în luni le ianuarie -
mului şi până şi dintre aceia care au Învăţat februarie 1 902, anexându-se şi doui:i articole 
ungureşte, n-au devenit unguri nici miJcar un la raportul amintit (traduse din l imba 
număr infim" �, iar "problema românilor" din maghiară - n .n . ) :  "N-avem şcoli" 

şi "Să ne 
teritoriu l  amintit este "cu mult mai pericu- concentrăm '� Ce-l de-al treilea articol, "Care-
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i scopul?': nu-l deţinem în raportul amintitB. 
Ziarul, ce apărea în capitala României de la 

1 ianuarie 1902, avea ca redactor respon
sabil, proprietar şi editor pe preotul catolic 
maghiar Ba l inth Janos de la biserica Bărăţia, 
iar drept colaboratori pe aproape "toţi preoţii, 
institutorii şi cantorii (dascăli - n .n.) maghiari 
din diferite capitale de judeţ şi alte localităţi 
din ţară, unde se găsesc colonii maghiare" 9, 
aceştia fi ind "din provincie (România), 
Transilvania şi Ungaria"Jo, printre aceştia 
figurând si "un Consilier Ministerial Ungar in 
pensiune" u, precum şi "o listă cu toţi core
spondenţii şi colaboratorii ziarului, anexată la 
acest raport" 1 2 ,  mai precis din 1 1  localităţi 
d in ţară şi Budapesta . 

Pentru verid icitatea textului original, cât şi 
pentru o informare corectă şi netrunchiată a 
informaţi i lor, i ncl usiv obiectivitate, cât şi 
dorinţa ca "cetitorul"- cum spunea cronicarul 
- să-şi dea singur cu părerea asupra gazetei 
care îndemnau pe "maghiarii din România 
(Vechiul Regat - n.n . )  să se unească şi nimic 
să nu-i abată de la alipirea cu scumpa patrie 
şi naţiune maghiară': "serviciul militar În 
Ungaria': "şcoli şi biserici catolice În limba 
maghiară" şi a ltele, redăm în cele ce 
urmează, în sinteză, păstrând şi ortografia 
timpulu i ,  i neditele informaţii cuprinse în 
documentele de arhivă amintite. 

Ziarul se intitula "Organ Social pentru 
Lăţirea Cunoşcinţelor" şi că "cele 9 numere 
de până acum Însă dovedesc că titlul nu e 
conform cu caracterul adevărat al foii': după 
cum se va vedea, se urmăreşte ceva mai mult 
decât "lăţirea cunoşcinţelor'� În adevăr, "atât 
din apelul publicat În numărul de probă, cât şi 
din articolele scrise În numerele următoare, 
rezultă că scopul urmărit de Întemeietorii 
ziarului in frunte cu preotul Balinth este in 
primul naţional - aş putea spune şovinist - şi 
numai in al doilea rând social, bineinţeles -
maghiar. Aceasta va ieşi perfect de clar la 
iveală din părţile ce vor reproduce, dar mai 
ales din articolul de fond "Să ne concen
trăm'� publicat in numărul 3, ieşit din peana 
(pană - n.n . )  altui preot de la Bărăţia, articol 
care arată totodată şi spiritul in care e redac
tată foaia. L-am tradus În intregime şi se află 
anexat la raport" l J .  

Asupra "necesităţii d'a scoate un ziar 
maghiar se scriu mai multe articole, a căror 
leitmotiv e cam următorul: Maghiarii din 
România sunt supuşi pericolului să-şi piardă 
limba şi naţionalitatea lor, din causă că, cu tot 
cu numărul lor mare ei trăiesc rezleţi, între 

--- 17R 

dânşii nu există raporturile de reciprocitate 
necesare; ei nu sunt pătrunşi de sentimentul 
solidarităţii naţionale(sic!), din care cauză ei 
n-au o viaţă socială proprie maghiară; apoi, ei 
n-au şcoli şi biserici suficiente maghiare, care 
sunt scutul şi pavăza naţionalităţii lor" 1 4 . În 
continuare, se arată că ziarul îşi propune "să 
lupte pentru scăparea de la peire a 
maghiarismului ameninţat in România, pentru 
cultivarea şi dezvoltarea sentimentului 
solidarităţii naţionale maghiare, pentru 
crearea şi cimentarea unei vieţi sociale 
maghiare, pentru Înfiinţarea de şcoli şi 
biserici catolice maghiare': iar ziarul va mai 
"purta grijă de interesele materiale şi eco
nomice ale conaţionalilor săi, le va da 
Îndrumări În afacerile lor civile, militare(?) 
etc. " 15. 

Mai departe, spune Demetrescu, "las să 
grăiască ziarul': prin care se spune că 
"scopul acestei foi - zice preotul Balinth in 
apelul publicat de probă - este să ferim pe 
conaţionalii noştri de peire, să discutăm În 
colonele (coloanele - n.n . )  ei asupra nevoilor 
noastre, ca astfel discutând, suferinţele 
noastre să fie Înţelese, trebuinţele noastre 
cunoscute şi aici şi În depărtare (în afara 
graniţelor noastre, in special în Ungaria -
n .n .), de aceia, pe care Îi interesează şi cari 
sunt in măsură a ne alina durerile şi a 
contribui la acoperirea trebuinţelor noastre'� 
Cam cine sunt cei d in depărtare cari sunt 
interesaţi de soarta maghiarilor d in ţară şi cari 
au putinţa de a le al ina durerile şi a subveni 
la trebuinţele lor, cred că e uşor de înţeles. 

Rămâne să ni se spună care sunt anume 
acele trebuinţe; iată-le: 

"Nici o altă naţiune străină din câte trăiesc 
aici - zice preotul Balinth - nu o duce aşa de 
greu ca noi maghiarii, care suntem cu totul 
lipsiţi de instituţiile culturale. Dacă numai ne 
cugetăm la şcolile noastre, ne cuprinde 
groaza când vedem că colonii minuscule cum 
e cea italiană, cehă sau bulgară au şcoli 
infloritoare - ne mai vorbind de cea franceză 
şi germană, căci şcolile acestora stau mai 
presus de toate celelalte - iar noi, maghiarii, 
care formăm o colonie de aproape 40.000 de 
suflete (e vorba de Bucureşti - n .n .), n-avem 
decât o singură şcoală - şi aceasta Întreţinută 
cu jertfele aduse de biserica protestantă (nu 
se spune de care biserică anume, dar proba
bil de cea din Ungaria); iar În această şcoală 
nu pote cuprinde mai mult de 1 60 de elevi, 
câţi prevede legea " 16. Unul din scopurile 
acestei foi - ne spune în continuare autorul 
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raportulu i  - "este doar de a discuta cum s-ar 
putea rezolva această chestiune arzătoare 
dacă nu altcum, apoi pe cale de asociaţii, căci 
nouă ne trebuiesc atâtea şcoli câte suburbii 
are Bucureşcii" 17 .  

În legătură cu problematica şcolilor - zice 
acelaşi preot - "trebuie să discutăm, avem de 
făcut pentru băieţii noştri care Învaţă la 
meserie': spunându-se că orice părinte "nu 
rămâne Îngrijat (îngrijorat - n.n . )  şi cum să 
nu-i sângere inima când vede pe copilul lui, 
pe care 1-a dat la meserie, În cei 4-5 ani de 
ucenicie uită tot ce cu multă cheltuială a 
Învăţat la şcoală, din causă că nu există nici 
măcar o singură şcoală În care ucenicii de la 
meserie să primească barem dumineca şi În 
zilele de sărbători câte o oră de instrucţie'� 
Asupra chestiuni i  şcol i lor ziarul revine la 
diferite ocazi i ;  în numărul 6 are chiar un arti
col special : "N-avem şcol i", care în traducere 
se află anexat la raport"1B. 

Se mai vorbeşte în continuarea apelulu i  
"despre viaţa socială care lâncezăşte, despre 
societăţile maghiare cari sunt necunoscute de 
maghiar" şi "cari din această causă se 
grupează În jurul societăţilor altor naţiona
lităţi străine': neuitându-se a se spune să se 
treacă peste "animosităţile confesionale" ce 
există între "maghiarii catolici şi reformaţi, 
cari nu pot suferi pe cei dintâi" şi că numai 
"unirea duce la Învingere, de aceia deose
birea de religie să nu ne despartă pe teren 
social, ci să ne unească cugetul că cu toţi 
suntem maghiari. Dacă ne vom uni În acest 
cuget, vom ajunge la rezultate bune pentru 
bisericile, şcolile şi societăţile noastre; fără 
unire, dragoste şi Încredere reciprocă, nici 
odată nu vom ajunge la nimic" 19 . 

Acesta ar fi programul "tras" de redactoru l 
foi i ,  preotul Bal inth, ven ind apoi cantorul Vizi 
Dencs, tot de la Bărăţia, care într-o serie de 
articole, "De ce avem trebuinţă de o foaie 
săptămânală': arată şi el "cât de folositoare 
poate fi o foie intereselor sociale, culturale şi 
bisericeşti ale co/oniei maghiare" 20, printre 
a ltele aducându-se într-un al şaselea articol 
"problema Înfiinţării unei parohii catolice 
maghiare, şi aduce osanale episcopului 
Hornstein, care-i sprijineşte atât de călduros 
Întru realizarea acestui deziderat al 
ungurilor''2 1 .  Din toate cele spuse mai îna inte, 
cu înfiinţarea şcolilor şi bisericilor catolice 
magh iare, parcă se mai poartă şi în zilele 
noastre, cum ar fi pentru "ceangăii" din 
Moldova . Ba mai mult, în articolul "Care-i 
scopul'� preotu l Balinth, după ce "cu ore-care 
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mâhnire constată că se găsesc maghiarii 
stabiliţi aici, cari şi-au uitat de patria şi 
naţionalitatea lor, ba chiar să-şi ascundă 
originea şi nu vor ca copii lor să mai 
vorbească limba mamei, Îşi propune să-i 
scoată pe aceştia şi pe alţii care i-ar urma, din 
rătăcire. Va dovedi clar că, contrar bibliei, 
care zice că nimeni nu pote să slujească 
d-odată la doi stăpâni, pote cineva să 
iubească două patrii de odată. În acest scop 
el arată care sunt drepturile civile(?) şi 
cealaltă care ne dă pâine'� 

Prima parte a chestiunii , adică cum trebuie 
cineva să-şi împlinească datoriile către patria 
maghiară care-i apără drepturile civile, o 
rezolvă părintele Balinth în nr. 7 al foii în aşa 
chip, că-i îndeamnă pe toţi flăcăii maghiari 
să-şi facă serviciul mi l itar în Ungaria, "căci 
dacă serviciul militar trebuie făcut fie aici fie 
În patrie, apoi maghiarii ( inclusiv ceangăii -
n .n . )  să prefere al face În Ungaria" 22. 

Aşadar patria magh iarilor sau a ceangăilor, 
cum li se mai spune catolicilor d in Moldova, 
este Ungaria şi nu România. Fără comentari i !  
Amintim totuşi celor "uituci" că autoritatea 
politică românească i-a recunoscut juridic ca 
pământeni pe locuitorii catolici, statut cons
finţit prin articolele Constituţiei d in 186623 .  

"Notez, spune raportul lu i  D. A. Sturza, că 
În acest articol preotul-redactor face o teorie 
Întreagă a diferitelor drepturi, În care dă la 
iveală o ignoranţă potentă În materie de drept 
şi face o confuzie de noţiuni - mai mult decât 
naivă''24, iar articolul nu-i l ipsit de "tirade 
patriotice maghiare" . . .  "Partea a doua, adecă 
cum trebuie maghiarii să-şi Îndeplinească 
datoria faţă de patria care le dă pâine, a 
rămas până acum nedeslegată" 2s. 

După ce în alte articole "se ocupă de 
chestiuni ce privesc interesele meseriaşi/ar şi 
care previne pe compatrioţi să-şi deschidă 
bine ochii când acordă cuiva credit (se sub
înţelege că nu românilor - n.n . ) " 26. Totodată 
se mai arată că "limba În care e scris ziarul e 
Întradins populară, ca să pătrundă la inima 
fiecăruia. Modul de expunere e clar, aşa că 
cel din urmă cititor maghiar poate să Înţe
leagă. În frază e multă căldură şi cu colorit de 
şovinism, precaut Însă când discută chestiuni 
mai gingaşe. Impresia ce-mi lasă ziarul -
spune acelaşi Demetrescu - e că directorul, 
precum şi cei din jurul său sunt perfect de 
conştienţi de ceea ce vor" 2 7 .  

În încheierea acestui raport, se mai spune 
că se observă că "ziarul primeşte atât din ţariJ 
cât şi din Ungaria, scrisori de aderenţă pline 
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de cuvinte de Încurajare, cărora redacţia le 
răspunde la "Poşta redacţiei". Şi ca lucrurile 
să fie şi mai "clare': ziarul şovinismulu i  
maghiar, deosebit de virulent odată cu 
instaurarea dual ismului austro-ungar din anul 
1867, mai reproduce şi o scrisoare a "unui 
domn din Budapesta, Rubinzi Jozseff, om de 
litere, care a fost În două rânduri, cu scop de 
a face studii limbistice la "ceangăii" din 
Moldova ': intitulată "Scrisoare către redac
torul foii': aducând "laude" la adresa înteme
ietorului, îi îndeamnă pe maghiari (ceangăi -
n .n.) să cultive l imba lor (aşa cum fac şi în 
zilele noastre unele studi i  şi publicaţii din ţară 
şi străinătate - n.n.), să se unească şi n imic 
să nu-i abată de la al ipirea către scumpa 
patrie şi naţiune maghiară .  Ca model de 
patriot, "Învăţătorul" special izat în "limbistica 
ceangăiască ': aduce pe un oarecare 
Martonaş Antal, din părţile Romanului ,  care 
"cu toate persecuţiile suferite nu odată a 
rămas neclintit În iubirea lui de neam şi patrie 
(normal că neamul este cel maghiar iar patria 
Ungaria - n .n . )  '� Nu l ipseşte să-şi dăscă
lească puţin pe "persecutorii" lu i  Martonaş, 
zicând că el ştie "ce supus, harnic, cinstit şi 
dezinteresat al României este Martonaş, că 
cum simte inima lui, nu importă pe nimene şi 
că nimeni n-are drept să-i amărască viaţa şi 
de altcum destul de zbuciumată pentru 
sentimentele lui" 2a. 

Tot în fondul de arhivă amintit, Sturdza
Miclăuşeni, sunt informaţii deosebit de intere
sante cu privire la relaţi i le româno-ungare, 
politica Ungariei în Balcani ,  despre aşa-numi
tu l "iredentismul român': etc., în ziarele 
menţionate la începutul comunicării noastre, 
tot şovine. Toate se referă la perioada în 
d iscuţie, la expunerea min istrulu i  de externe 
austro-ungar, Baronul de Achrenthal, care 
reprezintă "o otravă pentru delegaţii maghiari 
şi este curios că aceşti delegaţi au aplaudat 
pe ministrul de externe trădând principiile lor 
paşoptiste (era ungur acest ministru - n.n . ) .  
Unde a rămas suveranitatea Ungariei şi a 
limbii maghiare?? Unde a rămas paritatea, 
drapelul şi emblema ungară?? Curuţii au 
aplaudat politica Ministerului de Externe şi au 
aplaudat faptul că Muscalu/ (Rusia - n.n . )  sau 
Românul, incJiecând la miezul nopţii ajunge 
in zori de zi În Carpaţii Ardealului'� "Pe la noi, 
zice "A Nap" (Ziua - jurnal de opozitie, 
organul lui Zoltan Lengyel),  in părţile arde
lene ne poate lua dracul, muscalul sau 
românul, căci miniştrii imperiali n-au votat 
nici o lăscae pentru f"rtifiG1r�a Ardealului. i'! 
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toate şcolile româneşti şi În cabinetul Regelui 
român atârnă harta reprezentând România 
până la Tisa. Ce-i pasă Însă ministrului de 
externe de iredentismul român! El se ocupă 
de Maroc şi paşoptiştii aplaudează . . . " 29. 

La fel "A Hir' ( Vestea - jurnal de opozitie ş i  
scandal), critică mai mult expunerea acelu iaşi 
ministru, întrucât "nu pomeneşte nici un 
cuvânt de drepturile limbii maghiare În 
birourile Consulatelor din străinătate şi 
protecţia respectuoasă a maghiarilor la aşa 
zisele Consulate" 3o. 

Ziarul "Budapesti Nap/o" (Jurnalul de 
Budapesta - organ de opoziţie) insistă cu 
privire la expunerea în d iscuţie, că nevoia cea 
mai mare este "tăria armatei pentru care 
fireşte Îi trebuie cheltuieli noi" 3 1 .  Se pare că 
cel mai "cuminte': în privinţa baronului şi 
cuvântului său a fost ziarul "Magyarorszag" 

( Ungaria - organ al partidului comunist), 
acesta abţinându-se de la orice critică sau 
comentariu32. 

În concluzie, toate acestea Qui prodest 
(pentru cine foloseşte)? 

Este foarte simplu şi clar: şovin ismului 
maghiar d in  acea perioadă, a începutulu i  de 
veac XX, care a avut mereu "ceva" cu români i  
în primul şi în al doi lea război mondial, 
"năravul" ca să spunem aşa, continuând şi în 
zilele noastre, chiar dacă cuvântul folosit nu- i  
prea academic. În susţinerea celor afirmate, 
vine şi ne susţine "Scrisoarea Episcopului 
catolic de Iaşi către Ministerul de Externe 
Român': din 22 mai 1902, prin care se arată 
că, "Guvernul Român, urmând exemplul dat 
de vechii Principi români, a aprobat in 
totdeauna donaţiife făcute În favoarea 
Bisericii catolice" 33. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre şcolile catolice, asociaţiile 
culturale şi profesionale, ziare şi reviste în 
l imba naţional ităţi lor conlocu itoare d in  
România d in a doua jumătate a secolului  al 
XIX-lea şi veacul XX, continuând şi în zi lele 
n9astre, nepunându-se n ici un fel de 
restricţie, dar respectându-se prevederile 
Constituţiei României de ieri, de azi şi de 
mâine. 

Important este faptul că ei, catolici i , au 
conştientizat că sunt pământeni în Moldova, 
şi-au demonstrat loialitatea faţă de statul 
român, ceea ce a condus la recunoaşterea 
pentru ei a unui statut de egalitate cu 
populaţia ortodoxă31. Aceştia şi-au afirmat 
loial itatea faţă de ţarii şi au probat-o prin 
participarea alături de majoritarii ortodocşi la 
even imentele care au jalonat devenirea 
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Şovinismul maghiar la inceput de veac XX in documentele nemţene 

istorică a României, cum ar fi cele d in veacul 
XIX: Unirea Moldovei cu Ţara Românească 
( 1859), Războiul de Independenţă ( 1877-
1878), cât şi cele care au urmat în secolul XX. 

Aşadar, în condiţi i le amplificării intereselor 
magh iarilor privind starea "ceangăilor" din 
Moldova, promovării stereotipulu i  "catolic = 

ungur sau ceangău': respectiv "ortodox = 

român'� maghiari i din ţară şi d in Ungaria 
continuă să se plângă de "lipsa conştiinţei 
maghiare': i nclusiv de catolicii d in spaţiul 
moldav incluşi într-o "imaginară minoritate 
etnică': considerând Moldova ca "marele 
cimitir al maghiarilor" 35, începând cu aşa 
numita problemă a "ceangăismului': 
i nventată de Peter Zold, încă de la 176636 şi 

continuând până în zilele noastre. Nu întâm
plător, ziarele şovine budapestene amintite în 
u ltima parte aduc la vremea în discuţie, 
despre "iredentismul român': legându-se de 
harta ce cuprindea România până la Tisa. 
Acesta a fost adevărul istoric: ungurii au venit 
în această parte a Europei ca ocupanţi. Uni i  
autori maghiari vor şi în zilele noastre sau 
arată că Ungaria are dreptul de a-şi extinde 
teritoriile până la Nistru . Noi le sugerăm, 
acelor minţi înfierbântate şi clocotind de 
şovinism şi revizionism, să meargă până în 
Ura l i ,  de unde au venit, ca populaţie 
migratoare de orig ine fino-ugrică {huni-n.n.) .  

Dixit! 

Gheorghe Radu 
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GHEORGHE RADU 

Abstract 
Hungarian chauvinism in the documents from Neamţ at the 

beginning of the 20th Century 

As it is known, on the 8th of June 1867, the emperor of Austria, Franz Joseph I, was being crowned as king of 
Hungary, and after a few days, on the 12th of June, he was abrogating ali laws voted by the Diet from Sibiu, since, in 
the virtue of the dualist pact, Transylvania had lest its secular autonomy, being, for the first time in its history, annexed 
to Hungary. As a consequence of the constitution of the Austro-Hungarian dualism and thus, of the incorporation of 
Transylvania into Hungary, the Romanians from the intra-Carpathian region had to bear, for 51 years, the ordeal of the 
brutal Hungarian domination, being subdued to national and social oppressions, to politics of denationalisation, which 
was the main purpose of the leading circles from Budapest. But it ali ended in 1918, when on the lst of December The 
Great Union took place. 

In this period, the Hungarian chauvinism extended as well above the territories from the south and east of the 
carpathians, which were part of Romania, a new state which was formed on the 24th of January 1859, becoming a 
modern state, after it obtained its independence, in 1877. This extension of the chauvinism results from the documents 
kept in the Archives from Neamt, and especially newspapers, dating from the beginning of the 20th Century, which talk 
about the problem of "'the salvation of Hungarian csango's". The most important aspect of this problem is that the 
Moldavian csango's, the Catholics, realized that they are inhabitants of Moldavia just like the orthodox Romanians, 
proving their loyalty towards the Romanian state, and thus they were acknowledged an equal statute with that of the 
orthodox population. 

Consequently, in the conditions in which the interests of the Hungarians regarding the state of the Moldavian 
"csango's" amplified, the "Catholic = Hungarian or csango" and "Orthodox = Romanian" stereotypes were promoted, 
the Hungarians from our country and from Hungary continue to complain about the "lack of Hungarian consciousness'; 
especially at the Catholics from Moldavia, included in an "imaginary ethnic minority'; cal ling Moldavia the "big cemetery 
of the Hungarians': 

1 3 2  
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Presa minoritară din Transi lvania (1919-1934) 

La 22 septembrie 1934 Serviciul Statisticii 
Judiciare d in  M inisterul Justiţiei a trimis către 
ministrul de externe un raport privind ziariştii 
gazetelor minoritare din Ardeal "condamnaţi 
pentru delicte de calomnie şi politice" 1 de 
către instanţele judecătoreşti, în perioada 
cuprinsă între sfârşitul primului război mon
dial şi data la care a fost întocmit materialul .  
De menţionat că raportul a fost cerut, ante
rior, de către Ministerul de Externe - Direcţia 
Presei şi Propagandei, iar ministrul de Justiţie, 
Victor Antonescu2, s-a grăbit să răspundă 
colegulu i  de cabinet, Nicolae Titulescu3. 

Anul 1934 a debutat cu un nou guvern l ibe
ral, condus de Gheorghe Tătărescu4, numit de 
rege în urma asasinării premierului I. G. Duca 
de către legionari pe peronul gării Sinaia, la 29 
decembrie 1933. Una din primele măsuri pe 
plan intern ale noului guvern a fost prelungirea 
stării de asediu cu 6 luni, fapt care a generat 
vii d iscuţii în Parlament. A urmat apoi, la 7 
aprilie 1934, adoptarea Legi i pentru apărarea 
ordini i  în stat, susţinută de ministrul de 
Justiţie, Victor Antonescu, care oficial iza 
dizolvarea partidelor politice care periclitau 

"ordinea publică şi socială" s. 
În planul politicii externe, anul 1934 a 

debutat cu final izarea negocieri lor între 
România, Grecia, Iugoslavia şi Turcia privind 
încheierea unui Pact Balcanic. La 4 februarie 
1934 delegaţii celor patru ţări au finalizat, la 
Belgrad, negocierile, iar cinci zile mai târziu, 
la Atena, au fost semnate actele de constituire 
a Înţelegerii Balcanice. Acesta a avut un ca
racter antirevizionist, prin care statele sem
natare şi-au garantat frontierele naţionale şi 
balcanice. Pentru o mai bună corelare a unor 
eventuale acţiuni armate au fost semnate şi 
convenţii mi l itare între România, Turcia şi 
Iugoslavia (noiembrie 1935), respectiv între 
România, Turcia, Iugoslavia şi Grecia (noiem
brie 1936). În antiteză, la 1 7  martie 1934, la 
Roma, sub preşedintia primului ministru ita-

lian, Benito Mussol ini6, s-a desfăşurat o întâl
nire trilaterală, cu generalul Gyula Gombos7, 
premierul Ungariei, şi Engelbert DolfussB, 
preşedintele Austriei, la care au fost puse 
bazele unui bloc revizionist în Europa Centrală. 

Iniţiativa lui N icolae Titulescu de a negocia 
cu U .R.S.S. recunoaşterea gran iţei de est a 
României a condus, la 9 iunie 1934, la resta
bi l i rea relaţi i lor d iplomatice oficiale dintre cele 
două ţări . Cu prileju l  sch imbului de scrisori 
d intre Nicolae Titulescu şi omologul său sovi
etic, Maxim Litvinov9, au fost prevăzute anga
jamente solemne vizând garanţia reciprocă a 
respectării suveranităţii naţionale şi indepen
denţei pol itice, neamestecul în treburi le 
interne şi interzicerea activităţii pe propriul 
teritoriu a unor organizaţii care aveau ca scop 
lupta armată contra celu i lalt stat. 

O activitate deosebită a fost desfăşurată de 
Liga Antirevizionistă RomânălO (LAR), înfi in
ţată din iniţiativa ş i  cu sprij inu l  lu i  Stelian 
Popescul l  la 15 decembrie 1933 şi recunos
cută ca persoană jurid ică la 17 ianuarie 1934, 
prin sentinţa nr. 8 a Tribunalu lu i  Ilfov. Scopul 
acestei mişcări a fost acela de a răspunde 
presiuni lor economice, diplomatice, mi l itare 
şi, mai ales, pol itice dezvoltate de statele 
învinse în primul război mondia l .  Prima 
şedinţă a LAR a luat în discuţie alegerea 
membrilor conduceri i .  Astfel, patriarhul Miron 
Cristea a fost ales preşedinte de onoare, 
membri au fost a leşi toţi mitropoliţii şi epis
copii, precum şi un mare număr de persoane, 
atât din mediul  politic cât şi din cel cultural
ştiinţific, printre care Dinu Brătianu, Constan
tin Bacalbaşa, Si lv iu Dragomir, Octavian 
Goga, Alexandru Lapedatu, Nicolae Lupu, 
Ioan N istor, Grigore Trancu-laşi ş i  a lţi i .  
Următoarea etapă a fost a legea comitetelor 
LAR la nivel judeţean, concomitent cu orguni
zurea unor mari manifestaţi i împotriva 
tendintelor de revizuire a tratatelor de pace 
din 1919-1920. 
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La ce a folosit acest material statistic 
rămâne un semn de întrebare. Este posibi l ca 
ministrul de Externe să fi avut nevoie de el 
pentru a prezenta în afara ţării - la Societatea 
Naţiuni lor, în discuţii bi laterale, la d iferite 
negocieri româno-ungare - real itatea care, de 
multe ori, era prezentată defavorabi l  
României. N icolae Titulescu şi-a exprimat 
punctul de vedere referitor la evoluţia 
fenomenului revizionist, în Europa în şedinţa 
Parlamentului d in 4-7 apri l ie 1934: "Nu e fără 
interes să afirm că, dacă revizionismul italian 
este pentru România o concepţie greşită, 
revizionismul maghiar este pentru noi o 
concepţie vinovată. Noi am spus În repetate 
rânduri Ungariei şi i-o spunem din nou şi 
astăzi: o Înţelegere Între noi este şi În inte
resul general al păcii, şi În interesul celor 
două ţări. Ungaria ştie tot atât de bine ca şi 
mine că prin propaganda la care se dedă nu 
va putea c/int1 hotarele noastre nici cu un 
metru pătrat. Nu e nimeni din cei care cred că 
revizuirea teritorială este posibilă În virtutea 
art. 19 (din Pactul Societăţii Naţiunilor), care 
să susţină că ea se poate face altfel decât cu 
consimţământul statului interesat. Şi este 
logic să fie aşa. Nu se poate desface cel mai 
modest contract dintre doi particulari fără 
consimţământul lor mutual. Or, la cererea de 
revizuire a Ungariei, România, ca şi celelalte 
state ale Micii Înţelegeri, au răspuns 
categoric: nu, nu, niciodată! Nu este forţă pe 
lume care să ne facă să ne schimbăm 
răspunsul. . .  Frontierele actuale ale Europei 
centrale sunt rezultatul evoluţiei de secole a 

unei idei de justiţie" 12 .  Desigur, peste 6 an i  
altele au fost datele problemei şi s-a dovedit 
că există forţe pe lume capabile să schimbe 
drepturile istorice şi tratatele de pace . . .  

Cert este că documentul d e  faţă reprezintă 
unul interesant, un instrument de lucru uti l , în 
care o comparaţie ne-a reţinut atenţia. În 
perioada 1919-1934 au fost trimişi în jude
cată un număr de 700 gazetari minoritari, în 
timp ce între 1910-1914, când Transilvania se 
afla sub dominaţia maghiară, au fost judecaţi 
1535 de jurnalişti români, iar aceştia "nu şi-au 
permis niciodată să ducă o campanie atât de 
Îndârjită contra unităţii statului suveran" n. 

Ancheta cu privire la infracţiunile de 

presă şi politice comise de ziariştii 

minoritari din Transilvania În cursul 

anilor 1919 - 1 august 1 934 t4 

Din date comunicate de parchetele din 
Ardeal cu privire la infracţiunile de presă şi 
politice comise de ziariştii minoritari din 
Transilvania În cursul anilor 1919 - 1 august 
1934, rezultă că: 

I) Numărul acuzaţi/ar pentru de/icte/e de 
presă şi politice a crescut de la 15 În 1919 la 
82 În 1934, cu alte cuvinte numărul acuzaţi/ar 
arată În acest interval de 15 ani o sporire cu 
547%, sporire care se evidenţiază, mai ales, 
după 1930, adică odată cu dezlănţuirea acţi
unii revizioniste maghiare (anexa 1). 

II) Dacă localizăm numărul acuzaţi/ar pe 
judeţe sau centre minoritare (anexa 2), con
statăm că cei mai mulţi infractori găsim În: 

Ta belul 1 

J ••deţul 

Bihor 
Mureş 
Cluj 

_ Timiş-Torontal 

Număr 
acuzati 

146 
1 14 
9 1  
90 

Procent (%) din 
totalul acuzatilor 

20 80 
16 26 
12 98 
12 96 

------'-B_ra�ş""o'--v _ __ _ ___ 66 �O_ _ Salu Mare 48 ' 6 70 --- - --- ---- - - - -- _______ / _ _ _  -- -- -
Arad 47 , 6 70 

- - -- ��=- -=:- :� 
-

: -=A§ -=j Total 
Tota l gent:-ral 

688 
700 
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97,90 
100 
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În adevăr, În aceste judeţe sunt şi puter
nice centre minoritare maghiare ca Bihor, 
Mureş, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Arad etc. 
sau saşi şi nemţi (şvabi) În Sibiu, Braşov etc. 

III) După originea etnică a celor acuzaţi 
(anexa 3) sunt: 

- 607 sau 86,50% maghiari sau unguri 
- 59 sau 8, 40% germani sau şvabi 
- 35 sau 5, 10% saşi 
Total: 701 sau 1 00% 
Aşadar, marea majoritate a acuzaţi/ar pen

tru delicte de presă şi politice o constituie 
maghiari, care sunt cei mai ireductibili 
revizionişti. 

Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 

IV) După natura infracţiunilor comise 
(anexa 4) avem: 

- Calomnii prin presă = 385 sau 54,92% 
- Agitaţii contra unităţii statului = 308 sau 

43,93% 
- Ofensă contra Regelui = 8 sau 1, 13% 
Total = 701 sau 100% 
Aşadar, majoritatea infracţiunilor comise 

de acuzaţii ziarelor minoritare sunt calomnii 
prin presă (55%) şi agitaţii contra unităţii 
statului român (44%), cele mai adesea năs
cute din spiritul de revizionism. 

V) Ziarele minoritare care au dat cei mai 
mulţi acuzaţi (anexa 5) sunt următoarele: 

Tabelul  2 
-- ·---

Ziarul Număr Procent (%) din 
acuzati totalul acuzati lor 

Brassoi Lapok 47 6,70 �- ----- � 

Estilap 37 5 28 --·-· --

Ellenzek 3 1  4 42 -� - � - -� --------� 

---- Keleti U]sag 
Magyar Szo 

Magyar Varadi 
Maroş 

Szekely Naplo 

� A Heftor NaQIO 
Jovo 

Csiki Lapok 
Reqqeli Ujsaq 

Friss Ujsaq 
Az Ujsaq - -

Maramaros 
Temesvarer Zeitung 

Tota l 
Total general 

Prin urmare, aceste 16 ziare maghiare au 
dat 53,28% din totalul acuzaţi/ar din 
Transilvania În decursul de la 1919 [la] 1934, 
ducând şi cea mai susţinută campanie de 
denigrare şi calomniere a autorităţii statului 
român. Totuşi, sancţiunile aplicate de 
instanţele judecătoreşti au fost cu mult mai 
blânde faţă de acţiunea acuzaţi/ar minoritari. 
Din cei 607 acuzaţi judecaţi definitiv (anexa 
2) au fost: 

- 123 sau 20,26% achitaţi 
- 1 16  sau 19,00% amnistiaţi 
- 27 sau 4,44% graţiaţi după condamnare 
- 314 sau 56,30% condamnaţi definitiv 
Total: 607 sau 1 00% 

30 
30 
28 
25 
20 
20 
16 
16 
15 
15 
1 5  
1 5  
1 5  

375 
70 1 

4 28 -

4,28 
3,99 
3 57 
2 85 
2 85 
2 28 
2 ,28 
2 14 
2 14 
2 14 
2,14 
2 , 14 

53,28% 
1 00% 

-� 

Dacă comparăm ziariştii minoritari, 
Îndeosebi maghiari, condamnaţi de instanţele 
româneşti, faţă de ziariştii români condamnaţi 
de instanţele maghiare din Ardeal sub dcmi
naţia maghiară de 1910  [la] 1914, iată care 
au fost ziariştii români condamnaţi: 

135 

- 1910  = 203 
- 191 1  = 262 
- 1912 = 312 
- 1913 = 346 
- 1914 = 412 
Total = 1535 
Deci, În interval de cinci ani, instanţele 

maghiare, când Transilvania era sub domi
naţia maghiară, au condamnat de două ori 
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mai mulţi români decât au condamnat 
instanţele româneşti ziariştii maghiari În cei 
1 6  ani de când Transilvania s-a alipit la 
Vechiul Regat. Şi trebuie să constatăm un 
fapt, că ziariştii români sub dominaţia 
maghiară nu şi-au permis niciodată să ducă o 

campanie atât de indârjită contra unităţii stat
ului suveran. 

Nr 
crt 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

_8 
9 

Anexa 1 

Directorul Statisticii Judiciare 
/ss/ E. C. Decuseară 

Alin Spânu 

Tabloul de numărul acuzaţilor minoritari din Transilvania 
pentru delicte de presă şi pol itice (1919-1934) 

Nr. 
Anul Nr. acuzati Nr. i ndice crt. 

1 1919 15 100 
2 1920 25 167 
3 1921 22 146 
4 1922 25 167 
5 1923 27 180 
6 1924 30 200 
7 1925 32 213 
8 1926 42 280 
9 1927 45 300 
10  1928 44 293 
1 1  1929 48 320 
12 1930 69 460 
1 3  1931 71 473 
14 1932 78 520 
15  1933 82 547 
16 1934 46 308 

Total = 701 
Media anilor 1919- 1934 : 44 acuzaţi/an 

Anexa 2 
Numărul acuzaţilor minoritari pentru delicte de presă şi politice 

din Transilvania, pe judeţe, de la 1 ianuarie 1919 la 1 august 1934, 
şi după modul soluţionării proceselor 

1 Nr. Condamnaţi 
Judeţul Achitati Amnistiaţi 1 acu-

definitiv l zaţi 
Bihor 146 36 18 64 
Mureş 1 14 35 i 24 1 44 1 
Cluj 91 23 l 1 1  40 

Timişoara 90 ; 10 ' 21  42 
Bra�ov 66 4 10 40 

Satu Mare 48_·- �- -� _sŢ 2s 
Arad 47 , 3 _ ____± _20 __ 
Sibiu 44 ' 4 6 26 
Ciuc 

Gratiaţi 

4 
2 
5 
7 
2 
-

---
1 
2 

In curs 
de 

iudecare 
24 ! 
9 1 1 
12  J 
10 i 
10  1 

r-- _8 _j 
9 1 

r- - ______J 
6 1 

42 - � -2-------u 20 _!Q_f-- Odorhei : 10_-= 1 =- 3} - 5-
11 Maramur� __]_ _ _1 _____ - _ _ _2 _ _  

4 
--- ---
-

3 1 
-- -- - -----, 

1 1 t-- -- Î 
_ ___ - _ _  __j 

Total 70 1 123 1 16 341 27 94 
U6 
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Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 

Anexa 3 
Numărul minoritarilor acuzaţi şi condamnaţi din Transilvania, 

de la 19 19 la 1934, după originea lor etnică 

Nationalitatea 
Nr. Procent 

Nr. acuzaţi Procent condamnaţi 
etn ică definitiv (%) 
Unguri 607 100 302 49 75 

Germani 59 100 27 45,77  
Saş i 35 100 12 34 28 

Total 701 100 341 48,64 

Anexa 4 
Numărul acuzaţilor minoritari din Transilvania, pentru delicte de presă 

şi politice, de la 1 ianuarie 1919 la 1 august 1934 

Natura infractiuni lor 
Nr. Judetu l 

Nr. Calomnii Ofense 1 Ag itaţi i 
crt. acuzati prin aduse contra Total 

presă regelu i  1 statu lu i 
1 Bihor 146 100 - ' 46 146 , 
2 Mures 1 14 93 2 i 19 1 14 
3 Cluj 9 1  28 4 ! 59 1 9 1  1 -· 

4 Timişoara 90 40 1 49 1 90 
5 Braşov 66 20 1 45 66 
6 Satu Mare 48 28 - 20 48 
7 Arad 47 25 - 1 22 47 
8 Sibiu 44 30 

, 
14 44 - 1 1 

9 Ciuc 42 10 - 1 32 42 
10  Odorhei 10  8 - 2 10  
1 1  Maramur§. 3 3 - i - 3 

Tota l 701 385 8 308 701 

Anexa 5 
Numărul ziarelor care au comis infracţiuni de presă şi politice în Transilvania 

de la 1 ianuarie 1919 la 1 august 1934 

Nr. ' 
crt. Gazeta 

1 Brasoi La_Qok 
2 . Esti lap 
3 , El lenzek 
4 ; Keleti Ujsag 
5 Magyar Szo 
6 · Nagyvaradi 
7 Ma ros 

r-§_ __ 1 _ Szekel'[ Naj2lo 
9 : A Heftoi NCJ�Io 
1 0  ; Jovo -

- -

Nr. 
acuzati 

47 ! 
37 i 
3 1  
30 ! 
30 i 
28 
25 
20 . 

" 26-i 
- - - - _ _!_§_ _ __j 

137 

'�r. 
Gazeta 

• crt. 
1 1  C k L k SI 1 apo 
1 2  Reggeli Ujsag 
13  Fris Ujsag 

. 14 Az Uisaq 
. 1 5  Marmaros 

' 
: 

Nr. 
acuzati 

16  
1 5  
15  
1 5  
1 5  , • 16  1 Temesvarer Ze1tung 1 5  

1 7  Arbeiter Zeitun 13 
L.l.§__ _Srdely -'-H=ir=la=p ______ -=-1 3. 

19 Hetfoi Fris Ujsag 10 . 
20 Na varadi Esti la -· ib-

1 

: 
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ALIN SPÂNU 

Anexa 5 (continuare) 
Numărul ziarelor care au comis infractiuni de presă· şi politice în Transilvania 

de la 1 ianuarie 1919 la 1 august 1934 

Nr. i Gazeta Nr. 
crt. acuzati 
2 1  1 Banater Deutsche 1 0  : Zeitung 
22 Szekely 1 0  
23 . Aradi Kozlony 9 
24 Fris Hirek 8 
25 1 Munkas Ujsag 8 
26 ' Na_plo 8 
27 : Szamos 8 
28 i 6 Orai Uisaq 8 
29 ! Extrapost Taqblatt 8 
30 • Szekely fald 7 
31  i El lnor 7 
32 i Tageblatt Sibiu 6 
33 1 Beobachter 6 
34 ! Kedd kivul l i  6 
35 : El lenzek Kozlony 6 
36 ; Kritika 6 
37 : Temesvarer Volk 6 
38 i Temesvari Hi rlap 6 
39 1 Rohot 5 
40 i Selbsthilfe 5 
41  i Falvak Naplo 5 
42 : Jo Estet 5 
43 1 Arader Zeitung 5 
44 l Ostdeutscher 4 
45 : Kedd Reqqel 4 
46 ! Ujivilag 4 
47 i Magyar Nap 4 
48 i Nepaharat 4 
49 ! Szatmari Nepezna 4 
50 1 Esti Lap 4 
51  ! Munkaslap Arbeiter 4 
52 1 Aradi Ftisujag 4 
53 ! Aradi Hi rlap 4 
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Nr. Gazeta Nr. 
' crt. ; acuza i 
1 54 Kozlet 4 

55 1 Elore 3 
56 1 Horvy 3 
57 1 Gross Kohler 3 
58 1 Hirada 3 
59 3 Gy1 lkos 
60 Tukor 3 

' 61 Hetfoi Hirek 3 1 

62 A Vi laq j 3 
1 63 Ellenzeg Je Estet 3 

64 Dolgoszek Lapja i 3 
65 Deli H irlap ' 3 
66 Kozleny : 3 

�6�7-rl �Ne�p=s=za�v�a--------�-- 3 

1 
i 
1 
1 

! 
1 
1 

! 

68 : Temesvari Ujsag 3 
69 [ A toll 3 
70 i Fedrasz Ujsag 2 
71 A Ma 
72 Gyerqyo 
73 H i roda 
74 Deli Ujsag 
75 Harq itta 
76 1 Maros videke 
77 1 Mai Na 

8! 1 Ne pmunka 
82 Korhacs 
83 Marq1ta UJsaq 
84 Otrai Ujsaq 
85 Mai Vilag 
86 1 Est Ertesito 

1 2 
J 2 
! 2 
1 2 1 
' 2 ' 

J 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Total 701 
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Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 

Note 

1 .  Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare 
se va cita ANIC), fond Ministerul Propagandei Naţionale 
(în continuare se va cita MPN), dosar 285, f. 1 .  

2 .  Victor Antonescu (n .  3 septembrie 1871 
Antoneşti - Teleorman - m. 22 august 1947, Bucureşti) 
om politic l iberal, deputat ( 1901), director BNR ( 1907-
19 13), ministru al Justi�iei ( 4 ianuarie 1914- 1 1  decembrie 
1 9 16) şi de Finanţe ( 1 1  decembrie 1916-10 iulie 1917).  
Trimis în diplomaţie va reprezenta România în Franţa, 
Portugalia, Spania şi Elveţia ( 19 1 7- 1933). După revenirea 
PNL la putere (noiembrie 1933), este numit ministrul 
Justiţiei ( 14 noiembrie 1933 - 1  februarie 1935), Finanţelor 
(1 februarie 1935-29 august 1936) şi de Externe (29 
august 1936-28 decembrie 1937), înlocuindu-1 pe Nicolae 
Titulescu. Din 18 aprilie 1940 a devenit consilier regal. 

3. Nicolae Titulescu (n. 4 martie 1882, Craiova - m. 
17 martie 194 1 ,  Cannes), deputat conservator ( 1912), 
ministru de Finanţe ( 10 iulie 1917-26 ianuarie 1918 şi 13 
iunie 1920-13 decembrie 192 1 ), ministrul Afaceri lor 
Străine (6 iulie 1927-30 iulie 1928), ales preşedinte al 
Adunării Generale a Societă�ii Naţiunilor ( 1930 şi 1931),  
din nou ministrul Afacerilor Străine (20 octombrie 1932-
29 august 1936), funcţie din care este înlăturat şi înlocuit 
cu Victor Antonescu. 

4.  Gheorghe Tătărescu (n. 1866, Craiova - m. 
1957, Bucureşti), om politic l iberal, devine prim ministru 
la 5 ianuarie 1934 şi conduce 4 guverne până la 28 
decembrie 1937. 

5.  MIRCEA MuŞAT, ION ARDELEANU, Românii după Marea 
Unire, voi. II, p. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, p. 536. Articolul 1 din Legea pentru 
apărarea ordinii în stat prevedea: "Grupările politice, sub 
orice formă s-ar prezenta sau s-ar ascunde, care În pro
paganda ideologiei sau În executarea programului lor vor 
prepara sau săvârşi acte de violenţă organizată, care pun 
În pericol siguranţa ordinei de stat sau a ordinei sociale, 
sau care vor propovădui distrugerea violentă a ordinei 
politice de stat sau a ordinei sociale, vor putea fi dizol
vate În condiţiile legii de faţă': 

6. Benito Amilcare Andrea Mussolini (n. 1883 -
m. 1945), om politic italian. În 1921 a creat partidul fas
cist, iar din octombrie 1922 a devenit prim-ministru, 
instaurând o dictatură până la 25 iulie 1943, când a fost 
înlăturat de regele Victor Emanuel III. A fost capturat şi 
executat de partizanii italieni de stânga. 

7. General Gyula Gombos (n. 1886 - m. 1936) mili
tar şi om politic ungar. Prim ministru în perioada 1 
octombrie 1932 - 6 octombrie 1936, a promovat o 
politică de apropiere şi colaborare cu Germania şi Italia, 
în scopul revizuirii tratatelor de pace de la sfârşitul primu
lui război mondial. 

8. Dr. Engelbert Dolfuss (n. 1892 - m. 1934) om 
politic austriac. Cancelar (preşedinte) al Austriei (20 mai 
1932-25 iulie 1934), a fost asasinat în timpul unei tenta
tive de lovitură de stat organizată de extrema dreaptă 
austriacă. 

9. Maxim M. Litvinov (n. 1876 - m. 1951)  membru 
PCUS ( 1898), participant la Revoluţia din 1905-1907, 
diplomat al Moscovei în Anglia ( 1918), Estonia ( 1920-
192 1 ), la Societatea Naţiunilor ( 1 934-1938), în SUA 
( 194 1- 1943) şi Cuba ( 1942-1943); adjunct al Comisarului 
Poporului pentru afacerile externe ( 1921-1930 şi 194 1 -
1946). 

10. Pentru mai multe detalii privind activitatea Ligii 
Antirevizioniste Române, a se consulta STELIAN PoPEscu, 
Amintiri (îngrijire de ediţie, prefaţă şi note de Ioan 
Opriş), Editura Albatros, Bucureşti, 2000, p. 181  şi urm. 

1 1 .  Stelian Popescu (n. 19 februarie 1874 Balta
Doamnei, Prahova - m. 1954, Madrid), om politic şi 
director al cotidianului "Universul" ( 1915-1944). Ministrul 
Justiţiei ( 1 7  decembrie 1921-17 ianuarie 1922, 4-20 iunie 
1927 şi 21 iunie 1927-3 noiembrie 1928). Părăseşte ţara 
în martie 1 944 cu destinaţia Elveţia şi, din 1948, se mută 
în Spania. 

12. MIRCEA MUŞAT, ION ARDELEANU, op. cit., p. 54 1". 
1 3 .  ANIC, fond MPN, dosar 285, f. 3. 
14. Ibidem, f. 2-9. 

Abstract 
The minorities press from Transylvania (1919 - 1934) 

On the 22nd of September 1934, the Judiciary Statistics Service of the Ministry of Justice sent a report towards the 
Minister for Foreign Affairs, regarding those journalists from the Minority Journals from Transylvania who were 
"sentenced for politica/ and defamation offences" by the juridica! instances, in the period between the end of the First 
World War and the time this document was drawn up. It is to be mentioned that this report was demanded previously 
by the Ministry of Foreign Affairs, by its Direction for Press and Propaganda, and the Ministry of Justice, Victor Antonescu, 
rushed to give an answer to his cabinet colleague, Nicolae Titulescu. 

The presented document, called "The investigation regarding the politica/ and journalistic offences committed by the 
minority journalists from Transy/vania between 1919 - 1st of august 1934'; which is an important and useful tool in our 
research, containing a large amount of important information, catches the attention with one specific piece of informa
tion. In the period 1919 - 1934, 700 minority journalists were sent in court, while between 1910 and 1 914, when 
Transylvania was under the Hungarian supremacy, 1535 Romanian journalists were judged, but they "did not made so 
bold as to carry such a fierce campaign against the unity of the sovereign state". 
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El ie Miron Cristea şi incoronarea Regelui  Ferdinand la 
Alba Iulia şi Bucureşti (15-17 Octombrie 1922) 

Ferd inand a depus jurământul ca rege al 
României la 10 octombrie 1914, a doua zi 
după moartea unchiulu i  şi predecesorulu i  său 
Carol I . Încoronarea s-a realizat opt ani mai 
târziu datorită problemelor legate de război . 
Ea avea un caracter extraord inar deoarece 
urma să consacre desăvârşi rea un ităţii 
naţionale. Evenimentu l a fost amânat ca 
urmare a greutăţilor economice prin care tre
ceau toate statele foste beligerante, inclusiv 
România, şi pentru faptul că el necesita o 
pregătire minuţioasă. Totodată, s-a aşteptat 
consacrarea internaţională a Marii Uniri prin 
acorduri le de pace de la Paris. Nu întâmplător 
după Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, 
care confirma Unirea Transilvaniei cu patria 
mamă, primul min istru, Al . Averescu a numit 
Comisia Centrală a Încoronării, condusă de 
generalu l  Constantin Coandă, preşedintele 
Senatu lu i .  Secretarul general era B. 
Murgu lescu. Din comisie făceau parte doi 
reprezentanţi ai guvernu lu i : min istrul 
finanţelor N icolae Titulescu şi ministrul cul
telor şi artelor Octavian Goga. Următorii doi 
membri erau diplomaţi de carieră : Constantin 
Nanu şi N icolae Mişu . Ultimul deţinea şi 
funcţia de Mareşal al Palatulu i .  Generalul Paul 
Angelescu, şeful Casei Mi l itare Regale se afla 
printre membri . Nu l ipsea din acest organism 
Elie M iron Cristea, M itropolitul Primat al 
Biseric i i  Ortodoxe Române. Comisia 
cuprindea, de asemenea, şi o serie de 
experţ i :  istorici, pictori, arhitecţi, între care 
remarcăm mari personalităţi precum :  N .  
Iorga, Alexandru Lapedatu, George Enescu, 
Costin Petrescu, Arthur Verona, Victor G. Şte
fănescu ş.a . '  

Guvernul condus de  generalu l  Al. Averescu 
a făcut eforturi considerabi le pentru 
finalizarea principalelor obiective ale progra
mului pregătitor. Premierul dorea, desigur, să 
stea în final, la ceremonie alături de rege în 
cal itate de Preşedinte al Consi l i u lu i  de 
Miniştri .  El nu a reuşit însă să-şi îndeplinească 
acest obiectiv deoarece la 13 decembrie 
1921,  Ferdinand i-a acceptat demisia, relaţiile 
lui cu suveranul devenind tot mai glaciale. Cu 
toate c:ă a fost afectat de înlăturarea sa de la 
putere în mod bruta l, Al. Averescu a reuşit să-

1 4 1  

ş i  depăşească reţinerile primind o dublă invi
taţie prin mareşalu l  Curţii Regale şi printr-o 
scrisoare expediată de Regina Maria.2 În sep
tembrie 1 922, printr-un comunicat oficial, 
conducerea Partidului Poporu lui a anunţat 
participarea amintitei formaţiuni politice la 
actul Încoronări i .  Generalu l  A l .  Averescu 
dovedea astfel ataşament faţă de Monarh ie. 

O poziţie favorabilă actu lu i  Încoronări i  
aveau şi a lţi lideri ai Partidulu i  Poporulu i .  
Astfel, Octavian Goga pleda patetic în  pag in i le 
revistei "Ţara Noastră': pe care o conducea, 
pentru realizarea cât mai grabnică a eveni
mentului prin participarea tuturor forţelor 
pol itice subl in i i nd :  "Coroana regală a 
României Întregite ne face În acest moment 
unic să Înlăturăm toate mizeriile clipei şi 
planând deasupra veacurilor să căutăm pen
tru sufletul nostru un acord cu eternitatea'"'. 

Regele Ferd inand dorea ca actul încoronării 
sale să se real izeze cu un sprij in  pol itic mai 
larg_, lansând chiar ideea unui guvern de coa
l iţie. El a invocat drept motiv al amânării cere
monii lor situaţia precară a economiei, care nu 
s-a îmbunătăţit considerabil în  anu l  1922.  A 
găsit totuşi un pretext, acela al neterminării 
costumelor comandate în străinătate. 4 În 
real itate, suveranul urmărea să încredinţeze 
onoarea patronării şi organizării Încoronări i 
principalului  său colaborator d in ani i  războiu
lui de întregire naţională : Ion I.C. Brătianu. 

După un scurt interludiu, de numai o lună, 
al guvernulu i  prezidat de Take Ionescu ( 17  
decembrie 1921 - 17 ianuarie 1922), Regele 
a adus la· conducerea ţării, după cum era de 
aşteptat, un cabinet condus de şeful 
Partidu lu i  Naţional L ibera l .  Acestuia i-a 
revenit sarcina organizării serbărilor Încoro
nări i .  Multe forţe politice au considerat însă 
acest simbolic eveniment drept un act al unei 
politici de partid şi nu al unui guvern al ţări i 
întregi aşa cum ar fi trebuit. În acest context 
la 1 2  octombrie 1922, l ideri i  Partidu lu i  
Naţional Român au lansat Man ifestu l  
Part idului Naţional Român către poporul d i n  
Ardeal, Banat, Crişana ş i  Maramureş, precum 
şi c5tre fraţi i români de pretutindeni în cure 
nu recunoşleau legalitatea alegerilor parla
mentare organ izate rle l iberal i  în martie 1922 
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deoarece Corpurile Legiuitoare s-au instituit 
direct în Adunare Constituantă. De aseme
nea, fruntaşi i  P.N .R. socoteau că actul Încoro
năr i i  trebuie organ izat de un guvern 
reprezentativ al unităţii naţionale. Manifestul 
se încheia cu o declaraţie de fidelitate 
adresată Regelui, precizând că absenţa de la 
Încoronare nu înseamnă slăbirea senti
mentelor faţă de România Mare şi d inastie.s 
P.N .R. în frunte cu Iul iu Maniu a rămas con
secvent principi i lor sale. N ici intervenţi i le 
repetate făcute de Regina Maria ori Alexandru 
Marghi loman, Nicolae Iorga, precum şi a altor 
oameni politici nu i-au convins pe liderii aces
tei formaţiun i  pol itice să revină asupra 
hotărârii luate.6 La rândul său, Partidul Ţără
nesc explica într-un articol publ icat în pagini le 
ziaru lu i  "Aurora" din 16 septembrie 1922, de 
ce nu pot face l ibera l i i  Încoronarea adresând 
mai multe întrebări retorice: "E permis oare 
sub regimul votului universal ca Încoronarea 
să se facă sub prezidarea silnică a unui regim 
arbitrar În dispreţul poporului? E permis ca 
miile de bătăuşi şi de insultători ai ţăranilor, 
care pozează azi În primari ai comunelor să se 
adune În jurul Regelui? E permis ca acel care 
a ucis cu tunurile pe ţărani la 1901, să sem
neze, ca prim sfetnic al ţării, actul Încoro
nării? E permis ca acel care a ordonat Împuş
carea muncitorilor de la 13 decembrie 1918 
să prezideze celebrarea unui act istoric? (. . .)". 
Răspunsul era ferm: "Nu. Nu e permis ca un 
neam Întreg să fie ofensat. Nu e permis ca 
regele tuturor românilor să se Încoroneze sub 
auspiciile unui guvern şi ale unui partid de 
teroare'�? Atitudinea naţional i lor şi ţărăniştilor 
a reprezentat o greşeală politică. Ea 1-a mâh
nit profund pe Ferdinand, care i-a privit cu 
multă neîncredere şi oarecare ostil itate. 

Acelaşi punct de vedere era împărtăşit şi 
de românii americani .  Unul d in liderii acesto
ra Andrei Popovici scria în pagini le ziarului de 
l imbă română "America ': care apărea la 
Clevelar.d Ohio că "Se face Încoronarea': dar 
se întreba retoric: "Şi-a dat bine seama că 
Partidul Liberal prin acest act a omorât În 
sufletul poporului un sentiment care ar trebui 
să fie trainic În el? Şi-a dat bine seama 
Brătianu că regele nu e incoronat de popor, ci 
de Partidul Liberal. Ia Brătianu asupra sa 
răspunderea penlru consecinţele acestui act? 
(. . .). Noi cei de aici, infierăm cu toată tifrla 
sufletului nostru curat acţiunea Partidului 
Liberal, care a injosit un act naţional la o 
9pucătură de partid'� Autorul articolului expri-

1 42 

ma depl ina solidaritate faţă de cei care au 
avut de pătimit sub jugul austro-ungar: "Noi 
românii de aici suntem cu simpatia sufletului 
nostru Întreg, cu acei care au suferit cu noi 
dimpreună atunci când eram sub stăpânirea 
străină'� Din aceste motive, românii ameri
can i  solicitau pedepsi rea celor care au legat 
solemnitatea şi puritatea actului Încoronări i :  
"Cerem conducătorilor fraţilor noştri de acasă 
să tragă la răspundere pe aceia care au făcut 
dintr-un act solemn naţional, o scamatorie de 
partid'� a 

In iţia l ,  în an i i  1 920- 1922, Partidul  
Naţional ist Democrat condus de marele istoric 
N icolae Iorga a avut puncte de vedere 
comune cu Partidu l  Naţional Român şi 
Partidul Ţărănesc în problemele politice 
majore ale ţării, şeful naţionaliştilor democraţi 
precizând în memori i le sa le la 19 iu l ie 1921 
următoarele :  "I-am spus Regelui că nu vom 
putea participa la Încoronare sub acest 
regim'�9 Ulterior renumitul savant şi-a schim
bat rad ical poziţia, devenind un consecvent şi 
împătimit susţinător al actului  încoronării, ca 
urmare a profundului său ataşament faţă de 
monarhie. 

Partidu l  Conservator Progresist, care nu a 
obţinut nici un loc în Corpurile Legiu itoare în 
a legerile parlamentare din martie 192210, 
nemaiavând practic n ici un fel de rol în viaţa 
politică a ţării a participat prin liderul său Al. 
Marghiloman şi colaboratorii săi apropiaţi 
Constantin C. Arian şi Andrei Corteanu la fes
tivităţi le Încoronării dinastice de la Alba Iulia 
şi Bucureşti .  

Partidele de extremă dreaptă au susţinut la 
rândul lor, actul d in 15 octombrie 1 922, 
organul de presă a l  Ligi i  Apărării Naţionale 
Creştine (L.A.N .C.) condusă de profesorul 
universitar ieşean Alexandru C. Cuza, intitulat 
"Apărarea Naţională" scria cu multă satis
facţie: "Trăim clipe de bucurie, fericire şi 
măreţie naţională, În ziua În care făuritorii 
României Mari se Încoronează cu coroanele 
biruinţei şi unirii pe veci a tuturor românilor, 
Împlinindu-se visul şi dorul nestins al atâtor 
generaţii". Editoria lu l  făcea o trecere în 
revistă a sacrifici i lor românilor în ani i  primului 
război mondial, elogiind curajul, demnitatea 
şi tăria de caracter cu care Regina Maria au 
înfruntat în aceşti ani multiple greutăţi : "5-a 
Îndurat mult, s-a luptat cu tot ce mintea ome
nească nu şi-a putul inchipui (. . .). În schimb 
s-a câştigat viaţa neamului românesc 
Întregit!" 1 1 .  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Elie Miron Cristea şi Încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia şi Bucureşti . . .  

La Alba Iu l ia pregătiri le erau î n  toi . 
Primarul oraşulu i  Aurel Sava a acceptat invi
taţia personală a primului  ministru Al. Ave
rescu de a face parte din Comisia Centrală a 
Încoronării 12, fiind menţinut şi după venirea 
l ibera l i lor la putere. Există şi o comisie locală 
condusă de renumitul arhitect Victor G. Şte
fănescu. 

Guvernul Brătianu a menţinut în cadrul 
comisiei pe Elie Miron Cristea, N. Iorga, Al. 
Lapedatu, Costin Petrescu, Arthur Verona şi 
cei lalţi artişti sau arhitecţiB. 

În anul 1921 au început la iniţiativa lu i  N .  
Iorga lucrări le l a  Catedrala Încoronări i .  Ele au  
fost încredinţate "Societăţii Întreprinderii ge
nerale tehnice" din Bucureşti condusă de 
inginerul Tiberiu Eremia. Piatra de temelie a 
edificiu lu i  a fost aşezată în a doua zi de Paşti 
a anulu i  192 1, adică pe 28 martie. Lucrările 
au demarat foarte repede întrucât şantierul a 
fost aprovizionat ritmic cu materiale, iar fon
durile financiare erau suficiente. După exact 
două luni, pe 28 mai 1921,  vizitând oraşul 
Alba Iul ia pentru a constata stadiul lucrărilor; 
Regele Ferdinand şi Reg ina Maria au găsit 
soclul catedralei deja zidit. Martoră a eveni
mentulu i ,  suverana României preciza în 
însemnările sale că "Sosind la Alba Iulia, am 
mers cu Nando şi cu A verescu, care conducea 
În urma noastră către locul unde se constru
ieşte În mare grabă biserica ce ar trebui să fie 
�ata În septenybrie, când va avea loc 
Incoronarea" 14 .  In septembrie 1921 şantierul 
Catedralei a fost vizitat de min istrul de 
interne Constantin Argetoianu, iar o lună mai 
târziu de şeful d iplomaţiei româneşti Take 
Ionescu însoţit de principele Nicolae. Is 

Proiectul şi conducerea lucrărilor Catedralei 
au fost încredinţate cunoscutului arhitect V.G .  
Ştefănescu. Ea avea drept model biserica 
domnească d in  Târgovişte, capodoperă a 
artei medievale româneşti . 

Catedrala Încoronării are un plan în cruce 
greacă înscris�, pridvorul deschis se sprijină 
pe stâlpi şi coloane având capiteluri corn
pazite .  Pronaosul d reptunghiu lar susţine 
două turle mai mici, gemene, simetrice faţă 
de axul edificiu lu i .  Pe naos se înalţă turla prin
cipală, susţinută de patru stâ lpi octogonali 
masivi . Absida semicirculară este prevăzută 
cu o semicalotă. Catedrala are o suprafaţă de 
aproximativ 750 metri pătraţi şi o înălţime de 
40 melri. Impunătoare este clopotniţa care 
atinge înălţimea de 58 metri şi are drept scop 
a echi l ibru peisajul marr.at până atunci doar 
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de masivitatea catedralei romano-catol iceiG. 
Ritmul de construcţie era intens. În iunie 
1921 se lucra turla, iar în august acelaşi an 
clopotnita era aproape terminată . La 9 sep
tembrie a fost instalată crucea cea mare de 
pe turla Catedralei . În data de 1 decembrie 
1921 erau luate schelele şi pictorul Costin 
Petrescu a început să real izeze fresca inte
rioarăY Evidenţiind acest ritm trepidant al 
lucrărilor de construcţie, C. Argetoianu, mem
bru al guvernului  consemna în amintiri le sale 
următoarele: "Cu planurile bisericii fusese 
Însărcinat Petre Antonescu. Înzestrată din 
belşug cu toate mijloacele, Comisia şi 
arhitecţii puşi sub ordinele ei au lucrat pe 
capete, şi În mai puţin de un an, Biserica şi 
anexele ei au fost ridicate. E singurul lucru 
frumos pe care /-a construit Petre Antonescu, 
arhitect greoi şi lipsit de vlagă. Zidurile s-au 
resimţit de ridicarea lor În pripă şi s-au dete
riorat repede, dar În 1921, aspectul lor era 
măreţ; proporţiile bisericii foarte nimerite şi 
simplicitatea liniilor clădirii principale se 
Încadra de minune În colonadele care 
mărgineau Întinsa platformă ce se deschidea 
spre breşa prin care intrase Mihai Viteazul În 
cetate" IB .  În adevăr, pereţi i  catedralei nu 
erau pe deplin uscaţi, şi de aceea fresca inte
rioară nu s-a putut realiza în condiţii optime. 
Din motivele amintite în anul  1922, C. 
Petrescu a lucrat doar scenele având conţinut 
sacru, lăsând loc l iber pentru tablouri le 
votive. Acestea din urmă s-au definitivat în 
august 1925. În naos, pe peretele vestic, pic
torul a reprezentat pe ctitorii lăcaşului Regele 
Ferdinand şi Regina Maria în ţinuta solemnă 
de la Încoronare. Navele laterale găzduiesc 
portretele Patriarhului Elie Miron Cristea şi cel 
al Mitropol itulu i  Ardealului Nicolae Bălan. În 
septembrie 1925, C. Petrescu a definitivat 
frescele votive din pronaos care îi îmbrăţi
şează pe Mihai Viteazul şi doamna Stancai9. 

Concomitent cu lucrările de construcţie a 
Catedralei au fost defin iti'Jate actele prin care 
"terenul" unde se ridica impunătorul locaş de 
cult s-a declarat de interes public. La 14 iu l ie 
1 92 1 ,  Adunarea Deputaţilor dezbate şi 
aprobă un asemenea proiect de lege. Tot 
acum a fost supus spre discuţia şi votarea de 
către Cameră a proiectului de lege referitor la 
organizarea Serbărilor Încoronării Suveran ilor 
României întregite. 2o 

În data de ti octombrie 1 922 a avut loc ce
remonia de sfinţire a Catedralei Încoronării .  
Serviciul rel igios a fost oficiat de dr. Nicolae 
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Bălan, M itropolitul Ardealului ,  Gurie Grosu, 
Arhiepiscopul Basarabiei, Vartolomeu 
Stănescu, Episcopul Râmnicului, N icolae Ivan, 
Episcopului Vadului Feleacului şi Clujulu i ,  pro
topopul ortodox de Alba Iul ia Ioan Teculescu. 
Guvernu l  a fost reprezentat de Ministrul de 
Interne Arthur Vă itoianu, M inistrul 
Comunicaţi i lor şi preşedinte al Comisiei 
încoronării Tra ian Moşoiu, cinci parlamentari 
l ibera l i ,  profesorul un iversitar Alexandru 
Tzigara Samurcaş, directorul Muzeului Satu lui 
din Bucureşti . 2 1  

Pe lângă Catedra la Încoronări i ,  Comisia 
Centrală s-a preocupat de reamenajarea Săl i i  
Uniri i ,  fosta casină mi litară . De asemenea, 
oraşul Alba Iul ia a fost supus şi el unor ample 
lucrări edi l itare. S-a creat o nouă cale de 
acces intitulată Bulevardul "Încoronării'� care 
s-a desprins d in şoseaua principală, în dreptul 
gări i .  S-a rea lizat astfel o legătură directă cu 
cetatea şi Catedra la. Parcul oraşului a fost, la 
rândul lui, sistematizat şi modernizat, fi ind 
înconjurat, după moda vremii de un gard 
zidit. Reduta oraşului, cazinoul civi l , a primit o 
sală de spectacole cu spaţiu anexe, săli de 
repetiţi i, cabine destinate actorilor. În iul ie 
1922, toate aceste ample lucrări edi l itare erau 
deja încheiate22. 

Comisia Încoronării s-a îngrijit şi de înfru
museţarea capita lei . Aici s-a înălţat special 
pentru serbările din 16- 1 7  octombrie 1922 
Arcul de Triumf, amplasat pe şoseaua Kiseleff. 
Monumentul îna lt de aproximativ 30 de metri 
avea în forma de atunci o poartă cu 
deschiderea de 13/9 mm, încheiată sus cu o 
boltă în arc de cerc. Existau efigi i  reprezen
tând pe Regele Ferdinand şi Regina Maria, 
apoi războinici daci şi centurioni romani, sim
bolizând originea latină a poporulu i  român şi 
a l imbi i  sale. Nu l ipseau oşteni i lu i  Mircea cel 
Bătrân sau Ştefan cel Mare, pandurii lu i  Tudor 
Vladimirescu. Aceste creaţii au fost rea l izate 
de o serie de sculptori renumiţi ai vremii  pre
cum :  Carol S. Stcrk, Dimitrie Padurea, 
Corneliu Medrea, Ion Jalea ş.a.  Arhitectul 
Petre Antonescu nu a reuşit să încheie 
lucrările de construcţie până la 15 octombrie 
1922 ca urmare a timpului relativ scurt avut 
la d ispoziţie, dar mai ales datorit� fondurilor 
financiare insuficiente de care d ispunea. 
Contemporan a l  evenimentelor, Constantin 
Ki riţescu afirmă într-o lucrare publ icată exact 
după un deceniu şi jumătate că "arhitectul 
însărcinat cu execuţia monumentufui a găsit 
soluţia ca pentru acea dată sii se construiască 
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definitiv din beton armat numai temelia şi 
scheletul interior, iar faţa exterioară a deco
raţiunii şi inscripţiile să se construiască din 
materiale provizorii, care apoi urmau să fie 
Înlocuite pe Îndelete şi cu tot răgazul trebuin
cios, cu materiale definitive" 23. Lipsa fon
durilor, negl ijenta oamenilor din conducerea 
ţării au făcut ca edificiul să fie supus unei 
rapide degradări, uni i  propunând chiar demo
larea lu i .  Abia în anul 1932 s-a constituit o 
comisie ministerială care a anal izat ta faţa 
loculu i  stadiul construcţiei, stabi l ind măsurile 
de rigoare. Ea a hotărât continuarea lucrărilor 
şi transferarea răspunderi i la Min isteru l 
Apărării Naţionale. 24 

Comisia Încoronări i  a organizat şi 
"Cortegiul istoric'� Pictorul Costin Petrescu a 
fost delegat cu punerea lu i  în practică . 
Pictorul mai realizase în anul 1904 un aseme
nea cortegiu cu ocazia comemorării a 400 de 
ani de la moartea lui Ştefan cel Mare la 
Mânăstirea Putna şi doi ani mai târziu cu 
pri lejul jubi leului regal .  Proiectul din 1922 fu
sese real izat cu ajutorul lui N. Iorga şi avea în 
vedere reflectarea marilor momente ale isto
riei românilor, acestea fiind prezentate sub 
forma unor tablouri :  14 la număr. C. Petrescu 
a avut ideea inspirată să aducă pentru 
d iferitele evenimente sau persona l ităţi 
istorice ţăran i  d in  zonele i lustrate cu 
veşmintele lor autentice, fapt care sporea 
interesul publicu lu i .  Din judeţul Gorj au venit 
foştii panduri pentru a-1 întruchipa pe Tudor 
Vlad imirescu, din judeţul Suceava au sosit 
tineri care înfăţişau pe plăieşii lu i  Ştefan cel 
Mare. La reuşita corteg iulu i  a contribuit şi 
buna documentare istorică, de care n ici Miron 
Cristea nu a fost străin .2s 

Vii d iscuţii a generat sacramentul ungeri i 
monarhului .  S-a propus de Mitroplitul Primat 
E. Miron Cristea construirea unui pavilion 
impunător deschis vederii publicului din toate 
părţile prevăzut spre răsărit cu un altar. Acest 
proiect s-a discutat într-o şedir.ţă a Comisiei 
Centrale a Încoronării ţinută în octombrie 
1 920, dar el nu a fost aprobat. La 6 februa
rie 1921  s-a făcut o nouă propunere potrivit 
căreia ungerea să se facă în biserica "Mihai 
Vodă" din Bucureşti. Regele nu a acceptat 
însă nici amintita variantă întrucât el nu era 
de acord cu separarea încoron�rii de ungere, 
acte componente ale aceleiaşi ceremoni i .  La 
menţionata întrunire desfăşurată în Palatul 
Mitropolitan din Bucureşti a fost acceptată 
propunerea lu i  N. Iorga de construire a 
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Catedralei Încoronării . 
La sfâ rşitu l  anu lu i  1920 forma şi 

momentele principale ale ceremonialului erau 
în l in i i  mari stabi l ite. De desfăşurarea în deta
liu a părţii sacre a Încoronării urma să se 
ocupe Mitropolitul Primat al Bisericii Ortodoxe 
Române. M iron Cristea încă din septembrie 
1920 secondat de şeful său de cabinet dr. 
Popa Nae, căci aşa era poreclit părintele dr. 
Nicolae M .  Popescu, profesor de istorie şi 
teologie la Seminarul Teologic d in Bucureşti, a 
studiat vechi cronici româneşti şi străine. 
Rememorând aceste cl ipe agitate, viitorul 
Patriarh al României întregite scria în memo
riile sale publ icate postum următoarele: "M
am retras cu directorul meu Dr. Nae Popescu, 
un bun cunoscător al limbii greceşti şi istoric. 
Am studiat Împreună, mai ales cronicile 
moldovene. Eu cunoşteam din documente 
germane Încoronarea ţarilor ruşi. Am văzut 
Încoronarea unui rege ungar. Am studiat 
după Porphirogenetes Încoronarea 
Împăraţilor bizantini. Pe baza acestora am 
compus un tipic de Încoronare, pe care eu Îl 
găseam foarte demn pentru biserica ortodoxă 
şi frumos. L-am dat În manuscris Regelui 
Ferdinand Încă În vara anului 1921, ca -
mergând la băi În Franţa să-I citească În ore 
libere la urmă să-şi facă observările şi noi 
vom schimba conform dorinţei, ce va fi de 
lipsă. După Întoarcere, dl. Mişu, ministrul 
Palatului Îmi spune: «Regele e mulţumit cu 
manuscritul»" 26. 

Scenariul final a rezultat însă din ample 
discuţi i şi compromisuri făcute de ambele 
părţi . Elie Miron Cristea nu era însă de acord 
cu modul  destul de simplist în care avusese 
loc ceremonialul încoronării Regelui Carol 1 la 
1881 .  De aceea, el a purtat multe convorbiri 
pe această temă cu primul-ministru Ion I .C. 
Brătianu deoarece şeful P.N .L. dorea "să se 
repete cel din 1881 ': motivând că Ferdinand 
este mai bigot şi mai susceptibi l religios. În 
schimb, Miron Cristea urmărea să facă din 
încoronare "o sărbătoare a ReÎntregirii 
României': un eveniment cu valoare de sim
bol .  El se preocupa ca acest act solemn să fie 
binecuvântat de biserică în bună tradiţie 
românească şi ortodoxă . Mitropol itul Primat 
era de părere că "ungerea regală" să se facă 
în biserică. Conducătorul Bisericii Ortodoxe 
Române a insistat ca ungerea amintită să nu 
se rea lizeze cu Sfântul Mir, ci  uleiul urma să 
fie sfinţit pe loc : "Eu am apărat tipicul, cât 
priveşte biserica - scria Miron Cristea în 
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memorii le sale - iar ce priveşte chestiile de 
drept public «aveţi drept să dispuneţi» dar a 
se reduce la nimic n-am admis, deşi i-am 
asigurat că nu-i «taina mirului» aplicată unui 
catolic, ci o ungere exclusiv regală (. . .  ). N-au 
admis-o arătând că, atunci slujba devine prea 
scurtă şi ne va imputa lumea că am făcut un 
lucru prea superficial (. . .  ). 

Eu proiectasem Încoronarea Înlăuntrul bis
ericii. N-au admis-o, ci să iasă toţi afară. 
Acolo, preşedintele Senatului dă coroana să i
o pună pe cap, fără nici o intervenţie a bi
sencu. Nici chiar s-o binecuvânteze 
Mitropolitul de departe. 

Le-am propus să vină În faţa altarului să 
Îngenuncheze şi să le citim Rugăciunea de 
Încoronare. Purtătorii de cuvânt ai Regelui nu 
au acceptat. Au hotărât să facem un simplu 
Te Deum, care să nu facă parte din ceremo
nia de Încoronare': 

În fond, Regele Ferdinand era de părere 
"ca la Încoronare, Biserica să nu aibă nici un 
rol, ci să facă o simplă Doxologie, ca tot
deauna, şi la final, regele iese din biserică şi 
merge sub baldachinul ridicol" şi adaugă 
Miron Cristea ironic "ca astfel să-I Încoroneze 
Pherekyde" 27. Trebuie să spunem însă cu 
obiectivitate că membri i anturaju lu i  
Suveranului României, ortodocşi fi ind, erau, 
în real itate, mai catolici decât Papa, voind 
prin servi l ism şi ipocrizie să-i îndeplinească 
regelui catolic toate dorinţele. 

Regele Ferdinand a primit coroana cu care 
a fost încoronat şi primul Rege al României 
Carol 1 la 10 mai 1881,  executată în Arsenalu l  
Armatei dintr-un tun turcesc capturat de 
ostaşii români în apriga bătăl ie de la Plevna . 
Pietrele şi perlele sunt replici d in oţel, doar 
calota interioară este din catifea purpurie. 
Pentru Încoronarea din 15 octombrie 1922 s
au adăugat coroanei suveranulu i  insemnele 
noilor provincii a l ipite la Regatul român :  
Basarabia, Banatul şi Transi lvania2s. 

Regina Maria a purtat la Alba !ulia o 
coroană asemănătoare cu cele aparţinând 
împărăteselor bizantine. Ea a fost executată 
cu măiestrie de casa de bijuterii fa/ige" din 
Paris. Coroana era din aur masiv fiind mai 
somptuoasă decât cea a Regelui, întrucât 
cuprinde un număr mai mare de elemente 
decorative, florale şi geometrice, cu pandan
tive laterale ample. Aceasta era armată cu 
turcoaze, opale, rubine şi ametiste, iar auru l 
necesar, 1800 grame a fost dăruit de propr i
P.ti'lrul unei mine de aur pe nume Pocol, pro-
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babil d in Munţii Apuseni29. 
Regele Ferd inand a avut la Încoronare ca 

semn al puterii sale, un buzdugan din aur, 
continuând astfel . Tradiţia voievodală după 
1918.  Sceptrul cu trimitere, mai degrabă, 
spre tradiţia monarhi i lor occidentale, nu a 
fost folosit în Ţările Române. Realizat printr-o 
subscripţie publ ică iniţiată de marele propri
etar ialomiţean marin Ionescu, buzduganul a 
fost oferit în dar Regelui Ferdinand la 10  mai 
1920. Casa de b ijuteri i parisiană ,,Rene 
Boivin" l-a lucrat cu multă măiestrie3o. 

Ferdinand şi Maria au fost singurii suverani  
români  care au purtat la încoronare hlamide. 
Ele dădeau măreţie even imentulu i  şi 
aminteau de ceremonialul  fastuos a l  încoro
nări i  împăraţi lor bizantin i .  Aceste haine 
scumpe erau confecţionate dintr-o stofă grea, 
aurie cu reflexe de purpură. Lor li se adăugau 
mantii de brocart. H lamida Regelui a fost 
lucrată într-un cunoscut atelier de broderie 
parisian, iar cea a Reginei s-a realizat manu
al sub îndrumarea profesoarei Elena 
N iculescu Frunzeanu, d irectoarea şcoli i de 
sericicultură şi ţesătorie din Bucureşti31 . 

Iniţial s-a convenit ca Încoronarea să fie 
celebrată la finele luni i  septembrie 1921 pen
tru a cuprinde şi festivităţile pri lejuite de 
aniversarea a şapte ani de la investirea suve
ranulu i .  Data nu a putut fi respectată de 
aceea serbările au fost amânate. Gestul 
Suveranului 1-a mâhnit pe primul min istru 
Alexandru Averescu . Martor al evenimentulu i ,  
C. Argetoianu sesizează atitudinea premieru
lui relevând că "Încoronarea Regelui şi a 
Reginei la Alba Iulia fusese hotărâtă din 
primele zile ale guvernării noastre (. . .). 
Generalul vedea În actul Încoronări� nu 
numai, ca toţi românii apoteoza Unirii şi Intre
girii Neamului, dar Încă un fel de legătură 
mistică ce s-ar fi pecetluit Între Rege şi dân
sul, o chezăşie, de o lungă, de o nesfârşită 
guvernare"32. Cu toate acestea, Al. Averescu, 
supărat pe monarhie, în urma dublei invitaţii 
a suveranului prin mareşalu l  Curţii şi a reg inei 
printr-o scrisoare, şi-a depăşit reţinerile33. 

La 25 martie 1922, de Buna Vestire, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
condus de Elie Miron Cristea a aprobat pas
torala publ icată în septembrie 1922 de ziurul 
" Telegraful român '� Documentul preciza că 
ea "se va citi in ziua Încoronăril in toate bi
sericile din ţară inaintea «Doxologiei», 
omiţându-se părţile care nu privesc decât pc 
preoţi ( . . ). 
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Ca o rugă puternică de mulţămire ridicată 
cerului de tot neamul românesc se Înalţă azi 
din inima Ardealului biserica catedrală a 
Încoronării. 

Anul acesta 1922, luna octombrie, ziua 2 
(15), măritul nostru domnitor M.S. Regele 
Ferdinand 1 va urca alături de graţioasa noas
tră Doamnă, M.S. Regina Maria, treptele 
Catedralei Încoronării şi Înaintea Sfântului 
Altar se vor Închina Împăratului Împăraţilor. 
(. . .). 

Deci În arătata zi, bucuria neamului româ
nesc va fi deplină şi inimile noastre şi sfintele 
noastre. Cuvintele să răsune de laudele Celui 
Prea Înalt (. . .). 

În ajunul zilei Încoronării să slujească În 
toate bisericile privegherea. În ziua Încoro
nării se va sluji mai Întâi a) Sfânta Liturghie şi 
după terminarea ei b) o Doxologie (Te Deum) 
de mulţumire. După Doxologie se rosteşte 
următorul polihron: 

Pentru Rege. 
Maiestăţii Sale Prea Înaltului Mult 

Stăpânitorului nostru Domn Ferdinand I din 
mila lui Dumnezeu Rege al României şi dezro
bitor al mănoasei Basabii, al dulcei Bucovina, 
al falnicului Ardeal, al mândrului Banat, al 
fericitei Crişane, al Sătmarului şi al Sălajului, 
celui ce a reÎnviat ţara lui Negru Vodă de la 
Olt şi istoricul Maramureş al lui Dragoş Vodă. 

Pentru Regină. 
Maiestăţii Sale Măritei noastre Doamne şi 

Regine Maria, ajutătoarea celor săraci şi În 
strâmtoare, mângâietoarea celor bolnavi şi În 
suferinţă, alintătoarea de dureri a celor răniţi 
pe patul de moarte, ocrotitoarea artelor şi şti
inţelor şi a tuturor mişcărilor nobile pentru 
propăşirea obştească. 

Celei ce, În cele mai grele zile ale neamului 
a revărsat pretutindeni din comoara sufletului 
ei ca dintr-un izvor bogat Încredere şi Însu
fleţire. 

Dă-i Doamne Mulţumire şi sănătate şi o 
păzeşte Întru mulţi şi fericiţi ani" 34. 

În primăvara anului 1922 se cunoştea data 
exactă a actulu i  Încoronări i  Suveran i lor 
Român iei, fapt confi rmat de şedinţa 
Consi l iu lu i  de Miniştri desfăşurată la Sinaia în 
data de 24 august 1922, de faţă fiind con
ducătorul Statului .  În cadrul discuţiilor din 
guvern s-a ar�tat c8 acest eveniment istoric 
deosebit trebuie "să consfinţească pentru 
vecie unirea tuturor românilor sub sceptrul 
Re9elui Ferdinand" 35. 

In ziua de 12 octombrie 1 922, Ion I.C. 
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Brătianu având cal itatea d e  prim-ministru, a 
rostit în şedinţă comună a Corpuri lor 
Legiuitoare în numele conducătorulu i  ţării 
următorul mesaj : "Domnilor senatori şi de
putaţi - ca o consfinţire a unităţii naţionale cu 
atâtea jertfe dobândite am hotărât să 
Îndeplinim la Alba Iulia acum la Începutul 
anului al noului al domniei mele, Încoronarea 
mea şi a Reginei. Sunt sigur că În această zi 
de sărbătoare, patimile trecătoare se vor 
stinge şi că toţi fiii buni ai patriei, insufleţite 
de aceeaşi dragoste de ţară, se vor uni În 
jurul Tronului" 36. 

Din data de 12 octombrie au început să 
sosească la Sinaia membrii misiuni lor speciale 
ale Olandei, Cehoslovaciei, Regatului Sârbo
Croato-Sioven, Ang lia, Franţa, Ita l ia, Spania 
şi Belg ia. Principesele române El isabeta şi 
Mărioara deveniseră de curând prima Regină 
a Greciei, iar cea de a doua suverană a sâr
bilor, croaţilor şi sloveni lor. Reg ina Marioara 
(Mignon) a venit însoţită de principele Paul 
Kargheorghievici Infantele Spaniei, Alfonso 
d '  Orleans-Bourbon se afla alături de Infanta 
Beatrice, sora Reg inei Maria; Mis iunea 
Regatului Unit al Marii Britani i  şi Irlandei de 
Nord era condusă de Prinţul Albert de York, a l  
doilea fiu al Regelui George al V-lea. În frun
tea misiunii ital iene se găsea Thomas, duce 
de Genova, unchiul Regelui Ital iei, Victor 
Emanuel al IV-lea. Din misiunea franceză 
făceau parte mareşalul Ferdinand Foch şi 
general i i  Weigand, Petin. Generalu l  Henri M. 
Berthelot, în schimb, se număra printre invi
taţii specia l iY 

Alte state precum Polonia, Austria, Elveţia, 
Finlanda, Portugalia, Bulgaria, S.U.A., Japonia 
au fost reprezentate de min iştri p leni
potenţiari . Din partea Sfântului Scaun a fost 
prezent ca delegat nunţiul apostolic cardinalul 
Francesco Margnaugg i .  

Prezentând acest exod, Regina Maria nota 
în însemnările sale la 13 octombrie 1922 cu 
nespusă mândr ie :  "A Început agitaţia. 
Oaspeţii au Început să sosească În cursul 
dimineţii şi fiecare trebuie să fie primit sepa
rat, cu onoruri militare şi altele. Prima sosită 
a fost Mignon, mai subţire şi teribil de drăguţă 
(. . .  ). A venit şi Paul cu ea. Al doilea venit a 
fost Bertie Împreună cu Foch şi ceilalţi ofiţeri 
francezi care aparţin misiunii speciale, de 
asemenea, dragul nostru vechi prieten 
Berthelot şi ducelc de Luyne, rar€' este invi
tatul nostru special (. . .). În a treia serie din 
cei veniţi au fost ducele de Genova şi Ali 
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Buby. Noi am făcut tot timpul naveta Între 
Peleş şi gară. Totul a decurs Însă fără nici o 
Încurcătură specială, deşi fireşte pentru că 
pentru curtea noastră care niciodată, nu este 
foarte bine organizată, a constituit un efort 
considerabil. Peleşul era arhiplin, ocupat până 
in cel mai mic colţişor. 

La 12.30, Nando şi cu mine am primit toate 
diferitele delegaţii (cele străine), cu scrisorile 
lor de felicitare din partea suveranilor sau a 
preşedinţilor lor: franceză, americană, 
poloneză, suedeză, norvegiană, germană, 
austriacă, olandeză, belgiană. Sârbii şi grecii 
au fost reprezentaţi de familie şi, de aseme
nea, englezii" 38. 

În onoarea misiun ilor stră ine au fost 
pregătite recepţii la castelele Peleş şi Pelişor. 
De asemenea s-au organizat excursii în 
împrejurimile staţiuni i  Sinaia şi la Bran, care 
au stârn it i nteresul zecilor de delegaţi39. 

În dimineata zilei de 14 octombrie 1922 au 
venit la Alba Iulia membrii Sfântu lu i  Sinod sub 
conducerea Mitropol itu lu i  primat Elie Miron 
Cristea. La scurt timp a sosit primul ministru 
Ion I.C. Brătianu însoţit de min istrul de 
Război, generalul Gheorghe Mărdărescu, care 
au adus însemnele regalităţi i .  Coroanele şi 
hlamidele au fost păstrate până a doua zi în 
Altarul Catedralei Incoronării, ele urmând să 
fie sfinţite de înalţii ierarhi40. 

Ziua de 15 octombrie 1922 a debutat cu o 
ploaie măruntă, sub un cer închis. Martoră a 
evenimentu lui Regina Maria notează în jur
nalul său cu vădită amărăciune : "Ploaie! 
Aceasta a fost prima impresie - dar nu o 
ploaie tare, doar o stropitură pe fereastra 
mea, mici linii lungi şi distanţate ce din feri
cire Înseamnă că erau doar picături şi la linia 

· orizontului se ridica un soare palid" 41 . Cu 
toată vremea destul de potrivnică programul 
s-a desfăşurat normal .  Regele şi Regina au 
fost întâmpinaţi pe peronul gării cu onoruri 
mil itare. Primarul oraşului Alba Iulia Aurel 
Sava le-a oferit traditionala pâine şi sare, 
adresându-le, totodată, frumoase cuvinte de 
bun sosit. Regele Ferdinand purta uniforma 
de general de vânători . 

După sosirea perechii regale s-a format un 
impozant cortegiu deschis de două plutoane 
de soldaţi din escorta regală în uniformă de 
gală şi de trăsura mareşalului Curţii, generalul 
Pau l  Angelescu. Urmau două trăsuri a la 
Daumont. În prima uu luat loc Regele şi 
Regina, ea fi ind încadrată de genera lu l  
Constantin Cri5tescu, şeful Marelui Slat Major 
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şi generalul Henri Cehovski, comandantul 
Corpului  7 Armată din Cluj călări. A doua a 
principelui moştenitor Carol şi a soţiei sale 
principesa Elena era flancată de general i i  
Dumitru Stratelescu şi Aristide Razu. General i i  
războiului  de întregire a neamului ,  toţi călări 
erau aşezaţi după famil ia regală, iar imediat 
încolonate urmau două plutoane d in  
Regimentul 4 Roşiori "Reg ina Maria". În corte
giu se găseau drapele de luptă ale întregii 
oştiri române, cu gărzi le lor de onoare, 
cadrele şi elevii şcol i lor mi l itare42. Martor al 
fericitulu i  eveniment, N. Iorga evidenţia în 
memori i le sale atmosfera d in  oraşul Unirii ast
fel :  "Un larg drum nou duce la Cetate. E 
mărginit de steaguri pe care le-a muiat neÎn
cetata, măruntă ploaie rece. Totuşi face 
impresie. Mulţimea oamenilor se Îmbulzeşte 
printre vardişti şi oaste" 43. 

Cortegiul a ajuns în faţa Catedralei Încoro
nării la orele 10 .  Mitropol itul primat şi ceilalţi 
înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române i-au 
întâmpinat pe suverani  în pridvor, conducân
du-i apoi înăuntru, la trenuri le lor din preajma 
Altarulu i .  Plăcut impresionată de înfăţişarea 
oraşului şi a catedralei, Regina Maria preciza 
în jurnalul său cu bucurie următoarele: "Alba 
Iulia este frumoasă. Un orăşel cetate vechi şi 
acolo, În mijlocul zidurilor crenelate, fostul 
guvern (Averescu) a construit mica catedrală 
unde urma să aibă loc Încoronarea. Ea este În 
centrul unui scuar, Înconjurată de o clădire, 
ca o mănăstire. A fost mult criticată şi are, 
fireşte, greşeli, dar, În general, arată extrem 
de frumoasă şi plăcută şi a fost minunat 
Împodobită şi Îngrijită" 44. La rândul său, N .  
Iorga a surprins semnificaţia deosebită a 
momentului, consemnând cu talentul unui 
mare reporter starea de spirit din catedrală :  
"Oficiază Mitropolitul primat şi numai 
mitropoliţii a patru ţinuturi româneşti (Ţara 
Românească, Moldova, Ardealul şi Basa
rabia), Vladimir al Bucovinei fiind oprit de 
boală. Îi Înconjură vlădicii de Roman, de Huşi, 
de Rădăuţi, de Argeş şi de Râmnic, locţiitorii 
Dunării de Jos şi Buzăului'� 

Biserica în care se oficiază este impresio
nantă . Acelaşi martor ocu lar scrie mai 
departe că ea are "Înalte bolţi, frumos lumi
nate, cu o singură excepţie a catapeteazmet 
care a rămas neagră, pentru a se veded mai 
bine picturile mi .o;e spune, dar s-ar fi putut 
fără această notă de dură tristeţe". 

Prezenta atâtur înalţi ierarhi ai bisericii 
naţionale impresionează profund pe N. Iorga 
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care notează în final - plin de mândrie că este 
martorul unui  eveniment cu adevărat memo
rabil : "În toată istoria neamului nostru nu s-a 
văzut niciodată ierarhii Ţării Româneşti şi 
Moldovei, Ardealului şi Basarabiei, liturgisind 
Împreună" 45. 

S luj ba a fost oficiată de Mitropol itu l  
Ardea lu lu i  N icolae Bălan, care a citit şi 
Evanghelia, iar Mitropol itul primat a rostit 
Rugăciunea de Încoronare a Regelui, precum 
şi binecuvântarea : "Doamne Dumnezeul nos
tru, cu glorie şi cu cinste Încoronează-i pe 
dânşii'� La sfârşit, Miron Cristea a proclamat, 
potrivit tradiţiei bisericii ortodoxe: " Vrednic 
este!" Acel " Vrednic este!" din biserică a fost, 
potrivit episcopului ortodox a l  Oradiei, Roman 
Ciorogariu "răsunetul ţării Întregi adunată În 
biserici al Încoronării'� Binecuvântarea 
Mitropol itu lu i  a constituit, după cum subl inia 
acelaşi martor ocular "binecuvântarea ţării 
Întregi asupra purtătorilor destinului româ
nesc'� Acest act sacru se face "fără ungere cu 
Sfântul mir, din pricina confesiunii catolice a 
Regelui" 46. Momentul 1-a mulţumit chiar pe 
unul dintre organizatori, Elie Miron Cristea. 
Acesta avea să noteze în memori i le sa le 
destul de lapidar însă convingător: "Slujba 
noastră a fost frumoasă: şaptesprezece epis
copii, patru diaconi, patru anagnoşti şi doi 
preoţi (un arhimandrit şi un protopop). Corul 
«Carmen» 120 persoane Admirabil" 47. 
Regina Maria nu a rămas n ici ea indiferentă 
căci afirma cu satisfacţie în însemnările sa le 
între altele: "Am sosit la biserică unde toţi 
oaspeţii Îşi ocupaseră deja locurile. Nando şi 
cu mine stăteam pe scaunele tronuri, unul În 
faţa celuilalt. 

Slujba a fost frumoasă, sobră, nu prea 
lungă, corul excelent. Interiorul bisericii deşi 
nu este mare, este impozant şi frescele sunt 
bune" 48. 

Regelui Ferd inand i s-a interzis de Papă să 
fie încoronat într-o biserică românească de 
către un preot ortodox român. De aceea, la 
intervenţia Reginei Maria şi a lui Barbu Ştir
bei, după lungi  şi aprinse discuţii s-a conve
n it ca Regele Ferdinand să fie încoronat în 
afara bisericii, în aer l iber, sub pretextul că 
acest act memorabi l trebuie să aibă loc "În 
faţa poporului lui'� dar "nimeni nu trebuie să 
ştie adevăratul motiv" '19 scria o biografă a 
Reg inei Maria. 

ln adevăr, slujba din catedra!� u fost 
impunătoare. Corul "Carmen" condus de 
cunoscutul di rijor şi compozitor G.D. Kiriac a 
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fost la înălţime. Acestui muzician îi aparţine 
melod ia "Imnului de slavă al Încoronării'� al 
cărui text cuprins în Doxologie, inspirat d in  
tradiţ ia imn ică bizantină şi românească 
medievală este opera lui Elie Miron Cristea5o. 

Pe lângă invitaţii speciali, şefi de partide 
politice, fo�ti prim-miniştri, au fost prezenţi în 
catedrala Incoronării parlamentari, membrii 
conduceri i Academiei Române, rectorii un i
versităţ i lor d i n  Bucureşti, Iaşi, Cluj şi 
Cernăuţi, preşed inţii corporaţiilor şi sindi
catelor naţionale, trimişi special i a i  marilor 
ziare, agenţii de presă din ţară şi străinătate. 
Din partea armatei au luat parte la ceremoni i  
şeful Marelu i  Stat Major, inspectori genera l i  
de a rmată, comandanţi i de Corpuri de 
armată, de divizii, în total 33 de genera l i  activi 
şi în rezervă. Asistenţa i-a primit, de aseme
nea, cu emoţie şi respect pe supravieţuitorii 
celor care au luat în războiul de independenţă 
din 1877- 18785 1 .  

O problemă de  o importanţă deosebită 
care a preocupat îndeaproape pe Miron 
Cristea a fost legată de prezenţa greco-catol i 
cilor la actul Încoronări i . Iniţia l , Mitropolitul 
primat a cerut organizatori lor ca aceştia să fie 
invitaţi "şi să rostească o rugăciune la 
Încoronare" 52. Ulterior, el a acceptat ca epis
copii uniţi în frunte cu mitropolitul lor să vină 
în biserică şi să asiste la slujbă "În rândul 
românilor'� Miron Cristea a purtat în acest 
sens multe d iscuţii cu Ministrul Cultelor şi 
Instrucţiuni i  C. Banu. Acesta din urmă s-a 
deplasat la Blaj unde a avut o întâlni re cu 
M itropol itul g reco-catol ic al Transi lvan ie i  
Vasile Suciu .  La început, înaltul ierarh "unit" 

nu a fost de acord sa ia parte la ceremonii le 
d in Cetatea Unir i i  deoarece se temea că va fi 
nevoit să dea explicaţi i la Roma, întrucât a 
încălcat d iscipl ina, fapt care în dreptul catolic 
se cheamă "a se expune la derogatoriu'� 
Potrivit d isciplinei, episcopii catolici şi greco
catol ici nu aveau voie să intre într-o biserică 
ortodoxă. Episcopul unit de Gherla, Iul iu 
Hossu a susţinut că este bine ca să participe 
la slujba Încoronări i .  La fel a procedat şi cel 
de la Lugoj, Vasile Frenţiu .  Toţi episcopii 
greco-catolici adunaţi pentru consultări au 
fost de acord de a veni să asiste la slujba în 
biserică. Aflat în miezul evenimentelor, epis
copul ortodox de Oradea afirma în amintiri le 
sale c5 "Episcopii uniţi erau hotărâţi a lua 
parte şi la actul retiyios al Încoronării. Pe dru
mul la Încoronare, cel mai PapJ deciit papa, 
episcopul Frenţiu, mă asigură dP.spre aceasta. 
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La Îndoia/a mea Îmi spunea animat «vei 
vedea, voiu fi acolo». În sinea lor a Învins clar 
sufletul românesc pe cel catolic, dar a venit 
Marmaggi cu porunca opre/iştei papale şi 
sufletul românesc s-a opus acestei mon
struoase oprelişti" 53. În adevăr, nunţiul apas
tal ie F. Marmaggi a intervenit, iar înalţii ierarhi 
greco-catolici nu au intrat în catedrala Încoro
nări i .  Potrivit lui Miron Cristea au stat pe afară 
episcopul catolic al Ardealului Gustav Carol 
Majlat, Iu l iu Glatfelder, episcopul romana
catolic de la Timişoara. Acesta, nu mult după 
aceea n-a vrut să recunoască statul român 
unitar şi s-a mutat la Seghedin în Ungaria. În 
schimb "superintendentul Teutsch, arhiman
dritul ortodox sârb dr. Nicolici, rabinul 
Nemirover şi muliftul mahomedan au fost În 
biserică" 54. Nu a l ipsit d in catedra la încoro
nări i  nici marele rab in al Chiş inăulu i ,  
Zirelsohn. Demn de subliniat este faptul că 
ierarhi i greco-catolici au fost la Alba Iul ia. 
M itropolitul greco-catol ic a l  Blajului ,  V. Suciu, 
a oficiat în dimineaţa zilei de 15 octombrie, 
orele 7.30, în biserica unită din cartierul 
Măieri al Albei, o l iturgie pontificală pentru 
rege şi regină55. 

Absenţa ierarhilor greco-catol ici de la actul 
Încoronării a constituit, după opinia noastră o 
greşeală. Ea a lăsat un gust amar în rândurile 
populaţiei, a cercurilor politice. Miron Cristea 
avea să noteze în însemnările sale : "Toţi au 
luat fraţilor uniţi În nume de rău absenţa din 
biserică" 56. C. Argetoianu 1-a acuzat pe Iul iu 
Maniu că i-a sfătuit pe ierarhi i greco-catolici 
să stea în afara Catedralei Încoronăr i i : 
"Îndemnaţi de Maniu, prelaţii bisericii unite n
au asistat la slujba sub pretextul că nu per
miteau canoanelor lor să se apropie de o 
liturghie ortodoxă, ceea ce era fals (. . .). Au 
aşteptat afară din incinta bisericii pe 
esplanadă" 57. Acuzaţia ni se pare nefondată, 
chiar dacă şeful P.N .R. era de confesiune 
greco-catol ică . 

După "Doxologie" au fost sfinţite hlamidele 
regale, coroana Reginei Maria, cea a Regelui 
Ferdinand fusese sfinţită la 10  mai 1881 .  În 
continuare s-a trecut la actul public al Încoro
nări i .  Obiectele consacrate au trebuit preluate 
de la îna lţi i ierarhi ai Biseric i i  Ortodoxe 
Române de reprezentanţi i  Statu lu i  şi a i  
armatei. Coroana Suveranulu i  a fost încre
dinţată preşedintelui Senatului iar coroana 
reginei a primit-o Mihai Orleanu, preşedintele 
Adunării Deputaţilor. Tot acum, hlamida lui 
Ferdinand a fost luată de generalul Alexandru 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



CONSTANTIN 5TAN 

Lupescu, inspector general de armată, ajutat 
de comandantul Regimentulu i  1 Vânători, 
Regele Ferdinand cu garnizoana chiar la Alba 
Iul ia şi de cel mai tânăr ofiţer al acestei uni
tăţi. H lamida Reginei Maria i s-a încre-dinţat 
unui alt inspector general al armatei, gener
alul Ioan Popovici asistat de comandantul 
Regimentulu i  4 Roşiori "Regina Maria" şi de 
cel mai tânăr ofiţer din regimentul acestasa. 

Regele şi Reg ina, însoţiţi de mitropoliţi, de 
preşed inţi i  celor două camere, care purtau 
coroanele şi de ofiţerii cu hlamidele, au urcat 
pe o estradă acoperită cu un baldachin în faţa 
clopotniţei. La orele 1 1  când în intreaga 
Românie băteau clopotele bisericilor, iar la 
Alba Iulia răsunau cele 101 lovituri de tun, 
Ferdinand a luat coroana de la M. Pherekyde 
şi după obiceiul napoleonian, introdus la noi 
de Regele Carol I şi-a aşezat-o singur pe 
creştet. Apoi, Regina a îngenuncheat, Regele 
a luat coroana de la preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi a încoronat-o sărutând-o apoi 
pe amândoi obraj i i .  Martoră a istoriculu i  
moment, Regina Maria notează în memori i le 
sale cu fidel itate derula rea încoronări i :  
"Pherechide a Înaintat spre Majestatea Sa, cu 
coroana de oţel, după ce generalii ne puse
seră pelerinele sau, mai degrabă mantiile 
noastre regale ( . .  .). Nando a luat de la el 
coroana, după ce ţinuse un discurs foarte 
loial şi şi-a pus-o pe cap. Apoi, Orleanu a 
Înaintat spre mine, cu coroana mea şi a ţinut 
un discurs foarte frumos. Eu am Înge
nuncheat apoi În faţa lui Nando care a pus 
greaua coroană pe capul meu, În timp ce 
toate clopotele au sunat şi acele salve de 
salut au fost trase. Nando m-a ridicat şi m-a 
sărutat În vreme ce toţi cei prezenţi au ac/a
mat din toate puterile şi toate muzicile mili
tare au cântat imnul naţional" 59. În adevăr, 
M .  Pherekyde a adresat câteva cuvinte 
Regelui Ferd inand arătând : "Coroana pe care 
aleşii ţării o prezintă astăzi este coroana 
primului rege al României intregite, cu hota
rele de la Tisa la Nistru şi la Marea Neagră. 

Realizarea idealului visat de generaţiile tre
cute dobândită de Măria Voastră cu ajutorul 
marilor aliaţi şi graţie sacrificiului generos a 
sute de mii de copii ai ţării este un fapt impli
nit şi Încoronarea Măriei Voastre consacră 
faptul istoric şi-/ aşează În plină lumină" 60. În 
discursul său, M. Orleanu a evidenţiat în fru
moase fraze personal itatea Reginei Maria şi 
contribuţia ei la făurirea României Marib l .  

N .  Iorga surprinde ş i  e l  momentul înălţător 
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al Încoronări i .  Cu mult talent arătând: "În 
sunetul clopotelor nouă, dulce ca argintul, În 
bubuitul tunuri/ar, in strigătul vesel al mulţimii 
perechea suverană se inveşmântează cu 
lungile şi gre/ele mantii'� Mitropolitul primat ia 
coroana de la Preşedintele Senatului şi o dă 
Regelui .  Tot N. Iorga continuă: "Domnul 
românesc ia apoi coroana după obiceiul 
napoleonian introdus de Înaintaşul său şi o 
aşează liniştit şi sigur pe fruntea sa. 
Aplecându-se către Regină care se Înclină 
uşor, Îi aşează pe bucle juvaerul scânteietor 
de focuri şi o sărută" 62. La rândul său, un 
biograf al Regelu i  Ferdinand înfăţişează în 
anu l  1938 modul cum a decurs Încoronarea 
cu multă obiectivitate : "De la ieşirea din cate
drală până la scenă sunt aşternute covoare 
roşii. După terminarea solemnităţii religioase, 
care a durat cam o jumătate de oră, alaiul 
incoronării se rânduieşte spre baldachin. 
Înainte păşeşte perechea regală cu fiii şi 
fiicele ei. Ferdinand, preşedintele Senatului, şi 
Orleanu, preşedintele Camerei, amândoi În 
frac, vin În faţa perechii regale - care Între 
timp a Îmbrăcat, pentru ceremonia Încoro
nării, mantiile ţesute din purpură, toate cu 
blană de hermină şi dau citire formulelor de 
jurământ. Acum, Regele Ferdinand Îşi pune 
pe cap greaua coroană de oţel, În timp ce 
regina se aşază pe un genunchi În faţa soţu
lui ei. Suveranul Îi pune apoi soţiei sale 
coroana de aur pe capul blond. Cu lacrimi de 
emoţie În ochi, regina se ridică În picioare, Îşi 
Îmbrăţişează şi sărută soţul. Răsună minute 
În şir urale. Din turnul Bisericii Încoronării se 
aude dangătul solemn, care se Îmbină cu 
bubuitul salve/ar de tun, În semn că primul 
suveran al tuturor românilor a primit con
sacrarea religioasă a inaltei sale funcţii" 63. 

Invitaţii oficia l i  români şi străin i  au asistat 
la ceremonie în două tribune care flancau bal
dachinul, apoi i-au însoţit pe monarhi în 
reşed inţa rega lă  din incinta catedrale i  
adresâr.du- le fel icităr i .  Aflată în mij locu l 
evenimentelor, Regina Maria arată în însem
nările sale cu sinceritate: "Am urcat incet 
scara şi apoi ne-am dus În centrul pridvorului 
cu colonade, deschise, şi de acolo ne-am 
Înclinat În faţa oamenilor de jos care ne-au 
aclamat cu ovaţii extraordinare. 

Apoi, Începând cu familia, au trecut cu toţii 
să ne felicite şi să ne sărute mâinile. 

Totul a decurs cât se poate de bine, având 
În vedere că i'n ţara noastră toate ceremoniile 
sunt greu de organizat (. . .). 
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Am fost condus În apartamentele noastre 
şi acolo ne-am scos coroanele şi mantiile, am 
fost lăsaţi să ne odihnim În timp ce oaspeţii 
erau conduşi la marea sală de banchet, să 
aştepte sosirea noastră regală" 64. 

În reşedi nţa din incinta catedralei, Regele 
Ferd inand a semnat Actul comemorator a l  
Încoronări i :  "Îndrumat cu cuvântul Întregului 
popor - se spune printre altele În document 
şi ajutat de sfatul acelora care cu credinţă s
au Închinat Ţării şi Tronului, am purtat 
războiul Întregirii neamului şi biruind 
restriştile am văzut Înfăţişată unitatea naţio
nală de atâta vreme aşteptată (. . .) spre a 
chema binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
acestor măreţe fapte din care a ieşit România 
Mare spre a le da consfinţire În faţa scumpu
lui nostru popor, ne-am adunat cu toţii la Alba 
Iulia străveche cetatea Daciei Romane şi a 
gloriei lui Mihai Viteazul şi aici, azi 15 
octombrie 1 922 ne-am Încoronat eu şi 
scumpa mea soţie Maria, părtaşa suferinţelor 
şi bucuriilor mele şi ale ţării" 65. În acest timp, 
patru crainici au  citit Proclamatia Regelui 
Ferdinand I dată la Alba Iul ia în 15 octombrie 
1922, tipărită de ziarul "Universul" şi răspân
d ită în sute de mi i  de exemplare pe întreg 
cuprinsul ţări i . Documentul sublinia dorinţa 
şefulu i  statulu i  ca ţărănimea "stăpână pe veci 
pe ogoarele ce le-a dobândit să le dea toată 
puterea de rodire În folosul ei şi al binelui 
obştesc. 

Vreau ca muncitorimea credincioasă 
patriei, să-şi afle soarta tot mai prosperă, 
Într-o viaţă de armonie şi de dreptate socială. 

Vreau ca În hotarele României mari toţi fiii 
buni ai ţării, fără deosebire de religie şi 
naţionalitate să se folosească de drepturi 
egale, cu ale tuturor românilor (. . .). 

Vreau ca românii din toate straturile sociale 
Însufleţite de năzuinţa unei depline Înfrăţiri 
naţionale, să se folosească toţi de legitima 
ocrotire a statului. 

Vreau ca În timpul Domniei mele, printr-o 
Întinsă şi Înaltă dezvoltare culturală, patria 
noastră să-şi Îndeplinească menirea de civi
lizaţie, ce-i revine În renaşterea orientului 
european, după atâtea veacuri de cumplită 
zbuciumare" 66. 

După ceremonia propriu-zisă a Încoronării 
a urmat un dejun desfăşural în Sala Uniri i, la 
care au particip<Jt circa 300 de persoanP.. 
Numărul fix de participanti i-a creat probiP.mc 
lui Elie Miron Cristea, care s-a văzut nevoit să 
restrângl!l participarea clerului .  El avea să 
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noteze în amintirile sa le următoarele: "După 
slujbă va fi În Alba Iulia banchetul. Sala e 
mică, nu Încap mai mult de 300. Deci este 
absolut necesar să se reducă numărul epis
copi/ar invitaţi la masă (. . .). Astfel, cu greu 
am putut stabili să fie cinci mitropoliţi şi şase 
episcopi, dar mi-a fost imposibil să-i aleg (. . .  ). 
La nouă, comisia află că şi unsprezece e prea 
mult (. . .). Ori pe care Îl alegi se supără. Ca să 
nu se supere m-am retras eu Însumi de la 
banchet, ca să mă Întorc imediat la Bucureşti 
cu toţi episcopii. Văzându-mă, episcopii mei 
s-ar fi supărat" 67. Organizatorii nu i-au apro
bat plecarea, iar Miron Cristea a fost prezent 
la banchet. Martor al fericitulu i  eveniment, N .  
Iorga arată că serviciul a fost asigurat de 
Casa Capşa din Bucureşti. Regele avea la 
dreapta sa pe Mitropolitul primat, ducele de 
York, infantele Spaniei şi primul-ministru Ion 
I .C.  Brătianu. In stânga reg i nei stăteau 
ducele de Genova, Reg ina Mărioara a 
Regatu lu i  sârbo-croato-sloven, infanta 
Beatrice, principesa moştenitoare Elena, ma
reşa lul Foch şi generalu l  Berthelot. Marele 
istoric descrie pl in de spirit scena din Sala 
Uniri i : "Sunt la masa rega/ă după Marghi
loman, Averescu şi Coandă, Înaintea lui Mişu 
cu care se sfârşeşte şirul. Până a Începe 
dejunul, Goga se apropie de mine, curând să 
reluăm relaţiile, ca pentru Încoronare. Îi spun 
că personal contra lui n-am nimic" Gs. Regina 
Maria scria şi ea cu mult entuziasm despre 
banchet în însemnările sale: "A fost o masă 
extraordinar de bine organizată, serviciul 
foarte prompt şi mânca-rea excelentă. Nu a 
durat mai mult de o oră şi jumătate, ceea ce 
este un lucru remarcabil, dacă se are În 
vedere că eram ca, 400 de persoane" 69. 

Concomitent în sala mare a Teatrului "I .L. 
Carag iale" au servit dejunul aproximativ 700 
de invitaţi : parlamentari, ziarişti, corespon
denţi de presă român i  şi stră in i, general i  ş i 
ofiţeri superiori . În acelaşi timp a avut loc un 
ospăţ popula� pentru 20.000 de persoane. 
Comisia Incoronării făcuse pregătiri pentru 
30.000 de oamenFD. Vremea nefavorabilă a 
făcut ca prezenţa populaţiei să fie sub aştep
tări . Gheorghe 1. Kirileanu, bibliotecarul Casei 
Regale relatează în jurnalul său o discuţie 
avută chiar în f;il)� de 15 gggmbrie 1922 cu 
I .G .  Duca care 1-a întrebat: "Ce zici de reuşi
·ta serbărilor? Nu-i destul public - i  il răspuns 
interlocutorul'� 

Şi Într-adevăr, tribunele erau goale, iar pe 
câmpia din faţă nu erau valurile mulţimii pre-
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cum mă aşteptam" 71 • 
După dejun la orele 14.30 a avut loc defi

larea trupelor pe platoul din faţa vechii cetăţi 
a Bălgradului .  Regele Ferd inand, însoţit de 
Reg ina Maria şi generalu l  Berthelot au trecut 
în revistă trupele toţi călări . Martor al eveni
mentu lui, C. Argetoianu constată în amintirile 
sale că "După scurta, dar impresionanta cere
monie a Încoronării, am trecut mai departe 
dincolo de ziduri, pe platoul defilării. Se ridi
caseră şi acolo tribune. Regele a lepădat 
mantaua cu paftale, a Încălecat şi a primit 
defilarea Înconjurat de generalii noştri şi de 
ofiţerii misiunilor trimise de armatele aliate cu 
care luptasem pentru făurirea României Între
gite (. . .). Armata s-a prezentat foarte bine, a 
stârnit entuziaste aplauze" n. Prin faţa tri
bunei au trecut trei d ivizii având unităţi de 
infanterie, arti lerie şi cava lerie. Defilarea 
comandată de generalul H. Cihoski a început 
cu elevi i şcolilor mi l itare. Principele moşteni
tor Carol a defilat în fruntea unei d ivizii de 
vânători, iar fratele său, prinţul N icolae a 
comandat o companie de infanterie. 

Sub comanda genera lu lu i  Constantin 
Scărişoreanu a defilat Divizia "Mihai Viteazul", 
o divizie "sui generis" care cuprindea toate 
reg imentele decorate cu ord inu l  "Mihai  
Viteazul". A urmat apoi o a ltă mare unitate 
Divizia XVIII Infanterie, având un efectiv de 
5300 mil itari, toţi din Ardeal conduşi de gene
ralu l  Dănilă Popa. Spaţiu l  aerian din faţa cate
dralei a fost survolat de avioanele Grupului 5 
Aviaţie. Carele de luptă (tancurile) au încheiat 
defilarea şi totodată întreaga suită de cere
monii din ziua de 15 octombrie la Alba Iul ia73. 

Defilarea trupelor a impresionat pe mulţi 
contemporani .  De emoţie, N. Iorga a dublat 
numărul mil itarilor prezenţi scria între altele: 
"Prin nesfârşitele steaguri, atâtea din ele 
rupte, arse, sângerate ca şi prin inimile aces
tor treizeci de mii de tineri n-a trecut care 
voinţă frântă În pornirea ei de jertfă a celor 
care zac .în adâncimile frământate de ghiulele 
Moldovei eroice" 74. La rândul său, Gh. T. 
Kirileanu mărturis�şţ� în memoriile sale pl in 
de admiraţie : "Defilarea armatei a fost 
impunăto<Jre. Loltariuc imi spunea că defi
larea trupelor austriece in 1 91 5  la Viena nu i
a făcut aşa mare impresie" 75. Regina Maria 
îşi aminteşte şi ea în însemnările sale felul in 
care a decurs u ltimul moment al Încoronării 
de la Alba Iulid : "A fost o puradă lungă. Spre 
sfârşit a trecut (Regimentul) 4 Roşiori al meu, 
şi, lăsându-rni deoparte indatoririle mele 
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regale, m-am dus să-i Întâmpin şi să călăresc 
În fruntea lor. Am primit ovaţii frenetice şi, 
după aceea, bătrâni şi tineri m-au felicitat 
entuziast" 76. 

La orele 18, fami l ia regală a părăsit Alba 
Iul ia îndreptându-se spre Bucureşti . Luni, 16  
octombrie, trenul regal a intrat l a  ora 10  în 
gara Mogoşoa ia unde suverani i  au fost 
întâmpinaţi de oficial ităţile române şi invitaţii 
străini .  După trecerea în revistă a companiei 
de onoare s-a format cortegiul regal care s-a 
îndreptat spre Arcul de Triumf. Primarul C. 
Corbescu i-a oferit pâine şi sare. Suveranul  a 
mulţumit populaţiei Bucureştiu lu i  cu urmă
toarele cuvinte : "Sunt patru ani, de când 
aproape În acelaşi loc am fost salutat venind 
din surghiun cu armata glorioasă, În zidurile 
capitale mele. Astăzi intru pe această poartă 
ca rege Încoronat al tuturor românilor. Arcul 
acesta va reprezenta pentru generaţiile 
viitoare gloria României, timpurile grele, de 
suferinţă, va vorbi tuturor despre eroismul 
armatei noastre" n. 

În momentul trecerii cortegiului regal pe 
sub Arcul de Triumf au fost trase în semn  de 
respect 101  lovituri de tun, rachete luminoase 
în culorile naţionale, iar numeroase avioane 
zburau pe deasupra edificiului .  

La orele 12. 30 cortegiu l  regal a ajuns la 
Mitropolie unde Elie Miron Cristea a rostit îm
preună cu membrii Sfântului Sinod o frumoa
să rugăciune. Răspunsurile le-a dat corul 
Berezovski al Arhiepiscopiei Basarabiei care a 
şi încheiat slujba cu Imnul de slavă al Încoro
nării7B. Descri ind atmosfera din Catedrala m it
ropolitană, Regina Maria consemna în jurnalul 
său că : " Te Deum-ul a fost frumos şi tăcerea 
din biserică Întunecoasă luminată de lumânări 
era foarte liniştitoare, după urletele 
mulţimii" 79. 

"După Doxologie, suveranii alături de Înalţii 
ierarhi, Împreună cu invitaţii s-au deplasat 
spre statuia lui Mihai Viteazul din faţa 
Universităţii. Aici a� defilat trupele, inclusiv 
drapelele regimente/ar care au luptat la 1877 
şi În războiul de Întregire naţională. Regele le 
saiut/J cu emotie - rei��� Ufl ob�ervator = 

toate capetele se descoperă cu respect În faţa 
acestor glorioase embleme care păstrează in 
cute/e lor sfâşiate de gloanţe amintirea a 50 
de ani de lupte istorice"su. Sub ploaia care nu 
mai contened a urmat defi larca cortegiului  
istoric care a impresionat asisten�a prin au
tenticitate(! sa . N .  Iorga nota in memoriile 
sale la 1 6  octombrie 1922 : "Cortegiul istoric, 
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rânduit de Costin Petrescu e foarte frumos. 
Dar cade o ploaie să/batecă. Scumpele cos
tume se strică. Femeile din grupurile ale
gorice au rochiile lipite de trup" 81 .  La rândul 
ei, Reg ina Maria afirmă în însemnările sale că 

" Toţi domnii erau foarte uzi, şi după aceea au 
fost mari discuţii, dacă trebuie sau nu să fie 
amânată pentru a doua zi marea paradă po
pulară'� Datorită programului încărcat, ea s-a 
desfăşurat în condiţii neprielnice. Suverana 
României Mari scria mai departe că "după un 
bun prânz rece la Parlament şi o vizită mică 
necesară la reşedinţa Mitropolitului, ne-am 
dus la locul nostru obişnuit de paradă, la 
umbra statuii lui «Mihai cel Mare» şi am avut 
o extraordinară defilare ( . . .). 

A plouat aproape incontinuu şi minunatele 
costume, chiar şi costumele frumoase care 
fuseseră anume pregătite erau toate ude 
leoarcă" 62. 

Programul de la statuia lui Mihai Viteazul a 
continuat cu defilarea primarilor şi însoţito
rilor lor, fiecare grup purta o pancartă cu 
numele judeţului respectiv. Deschiderea a 
făcut-o judeţul Ilfov, a cărui delegaţie era 
condusă de C. Corbescu, primarul 
Bucureştiului83. 

A treia zi a serbărilor a fost dedicată 
reprezentanţilor ţări i . La orele 12, în Parcul 
Carol, în loja regală a Arenelor României, 
monarhii s-au înfăţişat publiculu i  cu hlamide 
şi coroanele pe cap. Tuturor l i  s-a oferit un 
prânz. Scena a avut din nou, ca fundal sonor 
Imnul de slavă al Încoronării intonat de corala 
"Carmen". Regele şi Regina au trecut de la o 
masă la alta adresându-l i-se în cal itate de 
amfitrion i .  Vasele din lut - u lcioare şi stră
ch in i  cu însemnele regale au fost lăsate după 
acest prânz ca amintire primarilor şi însoţito
rilor lor84. Seara a avut loc un spectacol de 
gală în cinstea şefului statului şi a soţiei sale 
în sala Teatrului Naţional . Orchestra filarmo
nică a Fundaţiei Culturale "Principele Carol", 
condusă cu multă măiestrie de celebrul d irijor 
George Georgescu a interpretat uvertura 
operei dramatice " Va/sul Fantomă" de Richard 
Wagner, dar şi "Rapsodia română" aparţinând 
lui George Enescu . Tot a cum a fost prezentat 
şi poemul dramatic i ntitu lat "Legenda 
Coroanei" scris de Mircea Rădulescu. Actorii 
erau nume răsunătoare ale scenei româneşti, 
precum :  Alexandru Demetriad, Gh .  Storin, 
Gheorghe Cipriiln, Maria Filotti ş.a. Ei au 
interprctut roluri alegorice: Soldalul necunos
cut, Patria, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 
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Mare, Mihai  Viteazul, Transilvan ia, Muntenia, 
Banat, Basarabia, Bucovina.  Spectacolul dra
matic nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. N .  
Iorga, nota în memoriile sale cu nedisimulată 
i ronie:  "După un bun act de Wagner, 
Rapsodia lui Enescu răsărind din fundul 
orchestrei şi o ridicolă parodie istorică de fab
ricantul Mircea Rădulescu" 85. În schimb, 
Regina Maria are numai cuvinte de laudă 
asupra spectacolului căci consemna în memo
rii le sale:  " Teatrul era supraaglomerat de un 
public seled şi fericit. Cel de-al doilea act din 
Olandezul Zburător a fost foarte bine realizat 
şi după aceea a urmat piesa alegorică a lui 
Mircea Rădulescu foarte frumos făcută" 86. 

Serbări le Încoronării de la Alba Iul ia şi 
Bucureşti au reprezentat un succes. Chel
tuielile totale s-au ridicat, după unele date, la 
un mil ion de dolari87. Impresii le păstrate de 
Regele Ferdinand au fost extrem de plăcute. 
Acest lucru se deduce şi din tonul mesajulu i  
adresat Corpurilor Legiuitoare întrunite în 
sesiune ordinară la 28 noiembrie 1922 -

"Sunt fericit - arată Suveranul, că mă găsesc 
după marele act al Încoronării mele şi 
scumpei mele soţii În mijlocul Adunării Naţio
nale chemată să desăvârşească aşezământul 
constituţional al României Întregite" 88. La 
rândul ei, Regina Maria descria în jurnalul ei 
pe 17  octombrie 1922 atmosfera care dom
nea printre invitaţii la ceremonii le din 15-17 
octombrie :  "Toţi par incântaţi şi impresionaţi, 
in mod deosebit, de frumuseţea ceremonii/ar 
şi mai ales de membrii feminini ai familiei 
noastre, de Îmbrăcămintea şi bijuteriile lor 
minunate" 89. 

Minorităţile etnice au avut, în general, o 
atitudine pozitivă faţă de Încoronare. Demn 
de amintit este faptul că baronul Joszika, 
preşedintele Uniuni i  Maghiare din România a 
participat la serviciul  rel ig ios ţ inut în 
Catedrala d in Alba Iul ia.  Această formaţiune 
politică, care din decembrie 1922 şi-a luat 
numele de Part idul  ��aţional Maghiar, a 
adresat chiar în ziua de 15  octombrie 1922 
Regelui Ferdinand în care a explicat că par
ticipă la Încoronare pentru că deosebeşte 

"actul sărbătoresc de luptele de partid şi per
soana regelui de guvernele trecătoare" 90. O 
atitud ine asemănătoare au avut saşii şi secui i .  

Mitropolitul primat El ie Miron Cristea a fost 
decorat cu cel mai înalt rle ordin civil "Carol 1" 
în rang de mare cruce cu colan, care i-a fost 
înmânat de preşedintele Senatu lu i  M .  
Pherekyde. Conducătorul Bisericii Ortodoxe 
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Române pretinde in amintirile sale că "În 3/16 
noiembrie (1922 n.n.) a fost M. Sa Regele la 
mine acasă şi mi-a mulţumit şi foarte căl
duros, scuturându-mi puternic mâna dreaptă: 
«N-am cuvinte ca să-ţi mulţumesc pentru 
modul plin de tact şi de demnitate cum ai 
reprezentat biserica, cu prilejul Încoronării 
atât inaintea ţării cât şi a străinilor din toată 
lumea. A fost admirabil»"91 .  Mitropolitul orto
dox al Ardea lului dr. N icolae Bălan şi cel 
greco-catolic de Blaj V. Suciu au primit marea 
cruce a ordinului "Steaua României", cea mai 
veche decoraţie românească şi a doua in ie
rarhia ord inelor naţionale92 . M. Orleanu,  
preşedintele Camerei Deputaţi lor, miniştrii 
Gh. C. Mârzescu şi Ion Nistor au fost decoraţi 
cu ordinul "Coroana României in rang de Mare 
Cruce". Acelaşi ordin, dar in rang de mare 
ofiţer li s-a inmânat miniştrilor A. Cosma, C. 
Banu, Vasile Sassu, Jean Th. Florescu9J. 

Încoronarea de la Alba Iul ia a fost un act a l  
suveranităţii naţionale. Scopul urmărit era de 
natură politică dar mai  ales psihologice, de 
imagine. România postbelică avea nevoie de 
un cadru special pentru a se afirma ca stat 
naţional unitar. Încoronarea a reprezentat, de 

asemenea, o manifestare a recunoştinţei faţă 
de eroir războiului de intregi re şi faţă de 
înfăptuitorii Marii Uniri . Ea a avut o încărcă
tură emoţională deosebită şi a fost continuată 
de principalele reforme şi acte politice din 
România deceniului  al III-lea. Pe plan intern 
adoptarea Constituţiei din 1923, apl icarea 
reformei agrare şi a unui  intreg sistem de legi 
economice, sociale, pe plan extern, activi
tatea desfăşurată in cadrul Lig i i  Naţiunilor şi 
al Micii Înţelegeri. 

În intreaga activitate de pregătire, organi
zare şi desfăşurare a ceremoniilor Încoronării 
de la Alba Iu lia şi Bucureşti un rol important 
1-a avut Mitropolitul primat al României El ie 
Miron Cristea. El a reuşit să înlăture multe 
greutăţi, s-a strădu it din răsputeri să schimbe 
unele mentalităţi, ori reţineri din partea unora 
cu vederi mai inguste. În felu l  acesta a con
tribuit la real izarea unor serbări impunătoare 
şi echi librate. 

În anul 1925, Elie Miron Cristea a devenit 
pr imul  Patriarh al României întregite 
acţionând pe mai departe pentru consoli
darea statului naţional român unitar. 

Constantin Stan 
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Abstract 
Elie Miron Cristea and the coronation of King Ferdinand at Alba Iulia 

and Bucharest (1Sth - 17th October 1922) 

King Ferdinand sworn in as king of Romania on the 10th of October 1914, the day following the death of his unele 
and predecessor, Carol the 1st. The coronation took place eight years later, due to the troubles caused by the war. The 
coronation had an extraordinary character since it was to sanction the completion of the national union. In this study al i 
the stages that preceded the coronation in 1922 are presented. The legislative and institutional frame are presented as 
well, and also the personalities involved in preparing and carrying on this symbolic event: "a great feast of reunifying 
Romania" meant to "sandion for ever the union of ali Romanians under the sceptre of King Ferdinand': 

The Primate Bishop of Romania Elie Miron Cristea had an important role in the entire activity of preparing, 
organizing and carrying on of the coronation ceremony from Alba Iulia and Bucharest. Born in Topli�a, he became, in 
1925, the first Patriarch of United Romania. 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag. 1 57- 170 

Episcopul Policarp Moruşcă (20.111.1883 - 26.X.1958) 
şi stăruinţa pentru românii americani* 

Cu  o primă biserică ortodoxă românească -
cea cu hramul "Sf. Nicolae" de la Regina Sask 
( 1902), apoi cu biserica "Sf. Maria" de la 
Cleveland-Ohio, unde a fost trimis de către 
Arhiepiscopia d in Sibiu primul preot, se intră 
în istoria aşteptărilor ortodoxe româneşti din 
America ! .  

Emigranţii transilvăneni au preferat nord
estul industrial şi zonele centrale, găsindu-şi 
rosturi în nordul  statu lui Ohio şi în vestul 
Pensylvaniei, la Cleveland, Youngstown,  
Akron, Canton, Massil lon, Farrel l ,  Al l iance, 
Warren, Elwood City şi în jurul Pittsburgului; 
bănăţeni i  s-au aşezat la Chicago, 
Phi ladelphia, St. Paul şi Detroit iar macedo
români i  mai ales la New York, Bridgeport, 
Worcester, Southbridge, Providence, 
Woonsocket, Plawtucket şi St. Lou is. 
Bucovin,enii erau concentraţi în Canada, dar şi 
pe lângă Detroit şi Cleveland . Bihorenii, săt-

·mărenii şi maramureşenii s-au restrâns lângă 
Aurora, I l l inois, Trenton, Rewbling şi New 
Jersey. Dintre toate centrele căutate de 
români, Detroit a fost cel mai mult a les. 

Veniţi masiv în anii imediat de după 1900, 
numărul românilor a crescut spectaculos, ast
fel reieşind şi din primele lor ziare, "Românul" 

şi "America ': a le căror începuturi datează de 
la 1905 şi respectiv 1 septembrie 1906. 

Între timp, în 1904 a fost fondată Uniunea 
Societăţilor Române de Ajutor şi Cultură din 
America, care a cumpărat în 1907 ziarul şi 
tipografia "America ': de la Moise Balea, cu 
16.000$. În 1912, Uniunea avea peste 60 de 
societăţi, în C!cel an, cinci societăţi conduse de 
preoţi ortodocşi s-au retras din cadrul ei, 
fondând Liga Românilor Americani, în frunte 
cu preotul Ioan Podea. În 1928 Uniunea şi 
Liga s-au reunit sub aceeaşi siglă, iar în 1931 
cuprindeau 87 de societăţi şi un fond de 
400.000 $, ziarul "America ': din 1917 cotidi
an, adăugându-şi un sediu propriu .  Le-a 
urmat "Semănătorur: editat încă înaintea 
primului război mondial de către pr. Ioan 
Podea şi apoi, din 1936, "Solia'� 

Primul preot ortodox venit pe pământul 
american a fost Moise , Balea , în 1905, care a 
fondat mai muite parohi i şi ziarul "America ': 
prornovând idef'a Uniun i i  Societăţilor 
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Româneşti. L-au urmat pr. Ioan Podea, -
primul protopop desemnat pentru românii 
americani, încă din 1912-, pr. John Truţia, 
iniţiator stimulator al fondării Episcopatului 
ortodox american, Eugen Lazăr şi Vasile 
Haţegan, preoţi români născuţi în S.U.A. dar 
pregătiţi la Institutul Teologic din Sibiu în 
primii ani ai deceniului patru şi reîntorşi print
re ai  lor. 

La 24 februarie 1918 în cadrul reuniuni i  
Bisericilor Ortodoxe d in America de la 
Youngstown, cei 70 de reprezentanţi a leşi de 
parohii au semnat H risovul de Închinare şi 
supunere a Românilor Ortodocşi din Statele 
Unite ale Americii de Nord către Sfânta 
Mitropolie a Ungro-VIahiei precizând: "nimeni 
dintre noi să nu mai aibă nici un soi de legă
tură cu Mitropolia Ortodoxă din Ungaria şi 
Transilvania, legăturile ce au fost să se rupă 
şi numai atunci să fie statornicite iarăşi, când 
Transilvania şi ţinuturile Româneşti din 
Ungaria vor fi desrobite, făcând parte din 
Regatul Liber al Românilor'� Tot atunci s-a 
anunţat "Întemeierea aici pe pământul aces
tei Ţări a Libertăţii o episcopie Românească 
de Legea noastră a Răsăritului, care de acum 
intotdeauna va purta numele de Episcopia 
Ortodoxă din Statele Unite din America de 
Nord': şi "supunem această Episcopie Sfintei 
Mitropolii a Ungro-VIahiei, având să urmeze 
toate cele ce crede, mărturiseşte şi hotărăşte 
Sfânta Mitropolie, care singură va avea de 
acum Înainte dreptul de a da Îndrumări Întru 
chivernisirea Bisericii Noastre" 2 _  

Dar Episcopatul ortodox american s-a înfi
inţat ca atare, formal, abia prin hotărârea 
Congresului Bisericesc de la Detroit din 25-28 
april ie 1929. Prin acesta o Comisie Ad Interim 
a fost mandatată să organizeze şcolile paro
h iale, activitatea tineretului ortodox şi a orga
nizaţii lor de femei, să formeze coruri, fanfare 
şi case culturale, pregătind instalarea unui 
episcop ortodox3 . Pe acest orizont de 
pregătire ş i  aşteptare a sosit în America cel 
chemat şi numit primul  episcop ortodox 
român misionar, Policarp Moruşca. 

La încheierea primei mari eonflagraţii a 
secolului al XX-lea, spatiul american adă
poslea şi oferea de h u:nr multor rom�ni ple-
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caţi în "lumea nouă" din te miri ce sat ardele
nesc sau bucovinean4. Lucrători în fabrici şi 
uzine, sau în fermele bogate, oameni simpli, 
în general, cei mai mulţi ţărani, luaseră dru
mul greu a l  Americii încă din primul deceniu 
pentru a scăpa de sărăcie, de obida datorată 
stăpânilor de alt neam sau de măsurile 
politice şi culturale antinaţionale. 

Printre intelectualii sau tinerii trimişi la 
studi i  erau puţini, românii neexcelând atunci 
ca pregătire culturală. Surprinde cu atât mai 
mult, existenţa unui cerc a l  studenţilor români 
din America "Nicolae Iorga ': care reunea 
tineretul studios din Indiana Harbor. Acesta la 
19 februarie 1921 a recomandat Consil iu lui 
Suprem pe reverendul Miron Bencheas ca 
"singurul preot român din Vestul Americii, 
propovăduitorul cuvântului lui Dumnezeu în 
dulcea limbă română" pri ntre emigranţi i 
sibieni6. 

În acelaşi an un alt preot, Vasile Medelian 
fusese sfinţit tot în America, - unde "înainte 
de 1 O ani am trecut oceanul parte ca să mă 
scap de despotismul tiraniei, parte ca să 
câştig pâine ·şi îmbrăcăminte familiei" - de 
către episcopul rus Ştefan din Pittsburgh?. 

În cazul său )nţe/egând că patria dorită cu 
lacrimi a scăpat de sub stăpânirea tiranilor 
am grăbit acasă, pentru ca şi eu după pute
rile mele modeste să contenesc la consoli
darea şi propăşirea culturală şi economică a 
poporului din care m-am zămislit" s, preotul 
aştepta recunoaşterea preoţiei de la Sinodul 
Ortodox Român.  

Dacă în primul caz, reverendul dr. Lazăr 
Gherman nu era recunoscut de Sfântul Sinod 
ca administrator al parohii lor româneşti d in 
America, neavând deci nici un drept de hiro
tonie, în cel de-al doilea era în d iscuţie un ie
rarh ortodox rus - şi cetăţean american -, şi 
acesta neavând o atare prerogativă potrivit 
dreptului canonic. Chiar Legaţia României la 
Wash ington a semnalat - sub semnătura mi
n istrului Anton Bibescu - "asupra dezorga
nizării parohii/ar ortodoxe române din 
America şi a lipsei totale de supraveghere a 
clerului de aici" 9 .  

Sinodu l  Bisericii Ortodoxe RomiJne a infor 
mat - sub semnătura mitropolitului primat 
Miron - pe ministrui Cultelor şi ArtP.Ior, 
Octavian Goga, c� unica autoritate care avea 
autoritate asupra români lor ortodocşi din 
America era Arhiepiscopia din Sibiu, chiar 
inaltul ierarh ocupându-se inainte de venirea 
sa la Bucureşti de acele probleme. Astfel, 
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constatând că între aceştia "nu ar fi unitate 
de vederi': Miron Cristea subl in ia: "Interesul 
este, să fie bine îngrijiţi, să nu se piardă pen
tru neam şi Biserică': căci "Păstraţi pentru 
biserică şi neam, se pot ivi din sânul lor ta
lente de folos pentru neam, ori În cazul cel 
mai rău se pot ivi nişte bogătaşi, cari să lase 
milioane şi pentru vr-un scop superior din 
patria mumă" 1 0. Aşa că grijul iu !  ierarh dorea 
să le trimită un episcop să viziteze parohii le şi 
să analizeze situaţia, concluzionând : "se 
impune organizarea lor şi aşezarea în fruntea 
lor a unui chiriarh, care să-i conducă spre 
binele lor şi al neamului, ca astfel să nu se 
piardă în marea de străini" u .  

Ca să fie foarte bine înţeles, Consistoriu l  
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu a 
comunicat la Bucureşti că recunoştea ca 
admin istrator al paroh i i lor ortodoxe din 
America doar pe părintele Ioan Podea, care 
era la Youngstown, şi pe care-I vor susţine şi 
în ani i  următori; chiar şi atunci când, în vara 
anului 1921,  pr. Podea doreşte să se reîntoar
că în ţară, dar n-a făcut-o neavând banii asi
guraţi de autorităţile românei2 .  

Preotul în  cauză avea o mare influenţă iar 
servici ile sale pentru cauza românească sunt 
evocate de numeroase surse, printre care şi 
de profesorul Vasile Stoica, care a avut în ani i 
1917- 1920 misiuni  oficiale în S.U.A. 

Personal itate puternică, cu largă ascultare, 
activitatea lui Ioan Podea a evoluat, uneori, în 
sensul contrar unităţii român ilor americani, 
ceea ce confirmă şi sursele diplomatice. 
Astfel, legaţia de la Washington apreciază, în 
toamna anulu i  1 924, că "activitatea în 
America a preotului Ioan Podea este nefastă" 

şi că "ar fi În interesul păcii sufleteşti a 
românilor de acolo ca să i se ridice darul pre
oţesc" D. Cum se vede, o constatare deosebit 
de gravă ! 

Între timp şi ierarhii Mitropoliei Moldovei şi 
Sucevei au numit preoţi în parohi i le d in 
America : pe protosinghelu l  Ghenadie 
Gheorghiu, închinoviat la mănăstirea Secu, la 
biserica "Sf. Nicolae" din Regina-Sask., şi pe 
Martin Ionescu - de la Cozia - în aceeaşi 
local itate canadiană, dar la b iserica "Sf. 
Gheorghe"14; la fel, răspunzând cererii a 200 
de capi de famil ie din Dahinda-Sask., care au 
ridicat biserica "Sf. Maria" pentru a cultiva 
"sentimentele patriotice şi religioase ale cre
dinţei străbune", I -au numit dLalo pe 
călug�rul Teofil Maxim de la biserica "Trei 
Ierarhi" din Iaşi . 
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În octombrie 1928, Mitropol itul Moldovei şi 
Sucevei a numit din nou un preot - la cererea 
enoriaşilor - la biserica Sf. Apostoli, de la 
Woood Montane Limerick, Sask, în Canada : 
absolventul Seminarului  d i n  Dorohoi, 
călugărul  Gl icherie Moraru, ce va juca un rol 
important în viaţa religioasă a români lor 
americani i S . Aceste numiri priveau români 
originari îndeosebi din Bucovina. 

· 

Subiectul păstoririi românilor d in  afara 
graniţelor, soarta acestora, a preocupat intens 
cercurile politice. Deputatul Sever Dan, a con
siderat pe bună dreptate că soarta lor "ar tre
bui să fie o preocupaţie deosebită pentru 
guvernele care in permanenţă poartă pe buze 
interesele naţionale" 16. Desigur că în mod 
deosebit erau vizaţi români i  d in  apropierea 
graniţelor, dar nu fuseseră excluşi n ici cei 
aflaţi în America . O va spune răspicat, în ace
laşi an, Patriarhul  Miron într-o scrisoare către 
ministrul Al. Lapedatu, care privea îndeosebi 
aşezămintele de la Athos : România trebuia să 
creeze "unele aşezăminte ortodoxe şi afară 
de ţară, cari să dea Patriarhiei române un ca
racter universal': cerând "o oarece Îndrăz
neală mai mare, decât cea indicată de situaţia 
micii şi vechii Românii de odinioară" 17 !  

Iată cum consecinţa unificării, rezultată 
imperios d in  desăvârşirea unităţii naţionale, a 
condus la o măsură care s-a conturat treptat 
în strategii le pol itice, diplomatice şi bise
riceşti : înfiinţarea unui Episcopat al Bisericii 
Ortodoxe Române pentru români i din d iaspo
ra. La 12 decembrie 1922 Sinodul Bisericii 
ortodoxe Române a hotărât o atare ierarhie, 
dar a legat-o la început de români i  de la 
graniţă şi d in Balcani; ministrul României la 
Tirana, Simeon Mândrescu, a fost chiar însăr
cinat să "Încerce a studia calea instituirii unui 
episcopat român, pentru românii din 
Albania ': acestuia urmând să i se încredin
ţeze, ulterior, toţi ceilalţi români d in proximi
tatea fruntari i lor şi, bineînţeles, cei d in  
America1s. Este prima precizare de intenţie a 
lu i  Miron Cristea pentru o ierarhie ortodoxă 
superioară care să aibă-n grijă diaspora euro
peană şi americană. Acesteia i s-a asociat, 
stimulând-o, Societatea Ortodoxă a Femeilor 
Române, care a solicitat expres un arhiereu 
pentru "conducerea sufletească" a celor 
250000 români americani19. 

Domeniul Cultelor - condus în aceşti ani, în 
c:Jteva reprize, de un min istru vizionar, 
cunoscător îndeaproape a problematicii orga
nizării confesionale, istoricul Al . LapedatulU -, 
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a impus în deceniul a l  treilea al veacului  XX o 
excepţională d inamică legislativă, organiza
torică şi de îndrumare. Lucrările s-au aşezat 
treptat prin seriozitate şi stăruinţă, dar cu 
opinteli ş i cu trecerea multor obstacole. 
Incertitudini le şi oportunităţile s-au confrun
tat nu odată, motivându-i pe slujitorii bisericii 
să ia sau nu decizia plecării la parohi i  ameri
cane. De pildă, în 1 925, pr. Ioan Truţia de la 
Râşnov - care îl va sprij ini substanţial pe 
primul episcop misionar, Policarp Moruşca - s
a aflat în di lema de a accepta sau nu parohia 
în S .U .A. fără să continue remuneraţia sa ca 
paroh în România2 1 .  

Or, nu putea risca o situaţie ca aceea a 
parohului bisericii ortodoxe române din Wood 
Mountain (Saskatchewan) care nu primise din 
ţară n ici un ban din 191422. 

Deja ministerul de resort a început să 
corecteze după 1925 unele restanţe, 
acordând ajutoare de călătorie sau facilitând 
procurarea paşapoartelor. Aşa s-a petrecut cu 
pr. Vasi le Bucşa din Bistriţa, trimis de 
Arhiepiscopia sibiană, la rugămintea enori
aşilor români ,  la Chicago, căruia Al. Lapedatu 
i-a acordat 10000 lei ajutor de călătorie în 
ciuda avizului  negativ al resortulu i  economic 
sau cu alţi doi misionari, tot ardeleni, trimişi 
tot în America, pentru care s-a cerut sprijin 
direct lui Vintilă Brătianu23. 

Toate efectele modificărilor postbelice - de 
ordin macro politic, economic, strategic şi cul
tural - s-au reflectat şi în evoluţia României, 
devenită o evidentă referinţă în regiunea sud
est europeană. Mulţimea rezolvărilor se poate 
uşor remarca şi-n plan eclezial, unde Biserica 
Ortodoxă Română, ajunsă la rang de 
Patriarhie, reprezenta de acum îna inte în  ie
rarhie a 2-a mare biserică ortodoxă din lume. 

Fostul redactor şef de la "America ': C.R. 
Pascu (ajuns în 1931 la 70 de ani), i-a trimis 
un memoriu regelui Carol al II-lea, argumen
tând nevoia unei decizii ferme pe seama 
Episcopiei. Atât ziarul, cât şi Un iunea 
Societăţilor Române de Ajutor şi Cultură din 
America, condiderându-se "straja intereselor 
neamului şi ale româniei faţă de duşmanii ei': 
ca susţinători a i  Episcopiei au sesizat peri
colu l :  "toată munca şi străduinţa românilor de 
ambele confesiuni este ameninţată să se 
spulb@f@ şi prevăd e� �e va dcs!Jntul o fur
tună, care va zdruncina credinţa, temelia 
Bisericei ş/ a armoniei şi a progresului, cu 
atâta greutate realizată, va fi un haos În care 
românul va bâjbâi ca intr-u catacombă din 
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care nu poate ieşi" 24 •  Ziaristul era tranşant: 
"dacă Episcopia şi mai ales bisericile greco
ortodoxe române nu se pot susţine din pro
priile lor venituri, cum s-au susţinut bisericile 
până astăzi, o episcopie greco-ortodoxă 
română in America nu are raţiunea de a fi şi 
alocaţia votată pentru susţinerea ei s-ar 
putea folosi pentru alte scopuri in ţară" 2s. 
Intr-adevăr, finanţarea eparhiei nu putea fi 
lăsată doar pe seama comunităţi lor. În 
aceeaşi perioadă, presiunea ortodocşi lor 
români ş i  originari d in Basarabia stabi l iţi în 
America de Sud, s-a făcut remarcată prin 
propunerea reprezentantului Bisericii orto
doxe ruse, d in  acest spaţiu de a-şi asocia 
autorităţile religioase de la Bucureşti pentru 
ridicarea şi înzestrarea unei biserici la Vila 
Alpina, lângă Sao-Paolo26 . La începutul acelui 
an, Patriarhul Miron Cristea s-a adresat din 
nou prietenului său, ministrul Cultelor, Al .  
Lapedatu, căci "românii ortodocşi din America 

· au luat toate măsurile pentru Înfiinţarea 
Episcopiei Ortodoxe Române din America, 
aşteptând ca o dată cu Începerea anului aces
ta să primească episcopul, care să-i orga
nizeze definitiv şi să-i păstorească': Ţinând 
cont de "interesele superioare naţionale şi 
bisericeşti, care reclamă neÎntârziata Înfăp
tuire a episcopiei ortodoxe pentru fraţii noştri 
din America" 27, propunerea se cuvenea 
rezolvată. Dar . . .  nici în acel an bugetul nu a 
cuprins fonduri le necesare, aşa că, la 2 iunie, 
Patriarhul a revenit cerând ca măcar în buge
tul anului viitor să se prevadă acestea2B. În 
1932, Consi l iul Central Bisericesc a revenit în 
aceeaşi chestiune, cerând să se prevadă în 
bugetul statului "suma necesară pentru epis
copia ortodoxă română din America ': unde 
enoriaşi i erau "lipsiţi de o conducere unitară 
religioasă şi naţională atât de necesară''; 
neavând "căpetenia lor canonică" erau supuşi 
ingerinţei episcopilor ruşi misionari sau influ
enţei sentelor. Tocmai de aceea, Patriarhul a 
insistat ca o eparhie să funcţioneze şi să se 
ocupe inclusiv de români i  din America de Sud, 
estimând numărul acestora în Brazilia şi 
Arg�ntifla la pe�tg 100.000 de f�mi l i i , iar în 
Canada la circa peste 80. 000 de fami l i i .  Înfi
inţarea episcopiei devenea astfel, o necesi
tate urgentă29. În zilele de 2-3 .septembrie 
1934, Congresul Ortodox Bisericesc a l  
românilor americani a trezit  un imens interes 
în rândul comuniti!lţilor agitate de iminenta 
sosire a episcopului desemnat la Bucureşti să 
le conducă. Radu Flurescu - însărcinat cu 
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afaceri la Legaţia română de la Washinton a 
participat la reuniune, anunţând, în cuvân
tarea sa d in  3 septembrie, că Parlamentul 
român votase 500.000 lei pentru cheltuieli le 
episcopiei, aşa că orice temere de ordin 
bănesc nu era justificată. Dar în raportul său 
către centrală, diplomatul a informat asupra 
stării de spirit printre românii americani, 
"influenţată În bună parte de Întâmplările din 
Rusia, Germania ': propunând ca stabil irea 
reşedinţei episcopale - disputată de mai 
multe centre - "să fie lăsată in suspensie 
până la sosirea . titularului pentru a evita 
gelozii anticipate şi pentru a nu stârni rival
ităţi Între diferitele centre şi organizaţiuni cari 
fără de asta sunt pornite a fi invidioase una 
pe alta" 3o. Nevoia organizării unei eparhii 
ortodoxe româneşti în America, s-a impus şi 
ca o consecinţă a numărului mare de credin
cioşi români veniţi în Lumea Nouă, deci încă 
înainte de primul război mondial. Numărul 
mare de români emigraţi din cuprinsul 
Imperiulu i  austro-ungar, îndeosebi transilvă
neni şi bucovineni, a învederat o real itate, 
care cerea de atunci măsuri de sprijin şi de 
susţinere bisericească. Cum covârşitoarea 
majoritate a acestor emigranţi era ortodoxă 
iar spaţiul în care s-au stabil it aceştia fusese 
cel al Statelor Unite ale Americii, forurile bise
riceşti d in ţară au luat în d iscuţie unele 
măsuri . Mai mult cele regionale, din raza 
cărora proveneau cei plecaţi : Mitropolia 
Ardealului  şi Mitropolia Moldovei şi a Sucevei .  
Dar ca măsură de ansamblu care să dea 
răspuns unei problematici complexe, 
rezolvarea a venit abia în 1934 prin înfiinţarea 
Episcopiei Misionare pentru creştini i  ortodocşi 
români d in ţările apusene neortodoxe (sau 
Episcopia misionară ortodoxă română a 
Americ i i  şi statelor apusene)3 1 .  Pentru 
scaunul episcopal a fost ales episcop misio
nar Pol icarp Moruşca32, prin hotărârea 
Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de la 24 
ianuarie 1935; la 24 martie a fost hirotonit iar 
la 4 iul ie 1935 a fost înscăunat în Catedrala 
"Sfântul Gheorghe" din Detroit. Voinţa con
ducerii biserici i ,  a Patriarhului  Miron <:ristea 
cu deosebire, de a da � mganiz�re românilor 
americani s-a împlinit, in fruntea acestora 
venind un păstor cu cal ităţi excepţionale şi o 
mare vocaţie de a se dedica misiuni i  încre
dinţate. 

Episcopul a preluat ierarhia in condiţii 
extrem de precare, fiind insotit la plecarei:! din 
ţară doar de doi preoti : arhimandritul Ioachim 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Episcopul Poficarp Moruşcă (20.III. 1883 - 26.X. 1958) şi stăruinţa pentru românii americani 

Popescu de la Episcopia Constantei şi de 
părintele ierodiacon Petre Prochniţchi; primul 
va fi urgent sil it să preia o parohie, la 1 
august 1935, iar celălalt s-a întors în ţară încă 
în acel an.  A rămas episcopul, care şi-a găsit 
sprij in într-un protopop de mare ajutor, Ioan 
Truţia ( 1895- 1954), care i-a stat cu devota
ment de-a dreapta ca referent, deşi fusese 
preferatul comunităţilor ca episcop. Care era 
situaţia şi starea grupurilor româneşti răsfi
rate pe tot cuprinsul Statelor Un ite ale 
Americii şi cu ce mijloace a stăruit Episcopul 
Policar:p Moruşca să unifice ceea ce părea de 
neunit vom vedea în cele de mai jos. 
Episcopul depusese la plecarea din ţară 
240000 lei la Consi l iu l  Central Bisericesc, dar 
la sfârşitul primulu i  an nu primise nici un ban, 
deşi erau prevăzute anumite sume în buget. 
Revoltat, s-a adresat ministrulu i  Cultelor şi 
Artelor, Al . Lapedatu, ameninţând că dacă nu 
i se trimiteau bani i  se adresa regelui, şi se va 
expatria, "pentru a curma situaţia de Episcop 
cerşetor" 33. Punctual, a cerut ministerulu i  
5576000 le i  pe an - sumă prevăzută încă de 
Sfântul Sinod - pentru funcţionarea eparhiei 
la n ivelu l  a 7 posturi (episcop, vi car - consi l i 
er referent, revizor eparhial, secretar-diacon, 
registrator, dactilograf şi om de serviciu), şi 
plata la nivelul salari i lor personalului d iplo
matic român acreditat la Wash ington . "Fără 
această jertfă - scria Episcopul - din partea 
statului român, a Patriei-mume, Începuturile 
de organizare, pe cari am izbutit să le facem 
În jumătatea de an trecută, vor rămâne ilu
zorii. Şi va urma decepţia amară a bieţi/ar 
noştri credincioşi, ale căror suflete au fost 
răscolite prin vizitele noastre canonice, de la 
o margine la alta a Statelor Unite, unde, cu 
excepţia celor patru parohii, toate au fost 
cercetate până acum, iar În Canada ne-a 
rămas numai partea nord-vestică'� 

Dacă aceste măsuri nu se luau, "grupul 
românesc e sortit pieirii. Şi ar fi o pagubă a 
neamului Întreg. Căci grupul românesc aici 
are menirea să facă puntea de legătură a 
neamului şi a ţării româneşti cu marea repub
lică a Statelor Unite, care, prevenită de 
românii de aici, mai poate fi de mare folos 
pentru interesele de viaţă ale poporului nos
tru, În concertul mondial al neamurilor" 34. 
Vizionară opinie! 

Anal iza pe care episcopul a făcut-o situaţiei 
românilor <:�merican i impresionează pnn luci
ditate şi pătrundere : JJepresiunea continuă, 
oamenii abia câştigă strictul necesar vieţii şi 
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mulţi dintre ai noştri sunt Întreţinuţi de 
oraşele unde i-a găsit răul şi lipsa de lucru!" 

După ce străbătuse drumuri lungi vizitând 
parohi i le româneşti, a considerat că "urmează 
acum acţiunea de zidire şi consolidare'� deci 
i-a găsit pe credincioşi i  români "Înc/eştaţi Într
o dârză hărţuială" între cei din Uniunea 
Români lor American i  şi Liga Român i lor 
Americani, d in puzderia de societăţi, din juru l 
ziarului "America" 35. Orgol i i le celor din con
ducerea Uniuni i  şi a Ligi i  nu lăsau loc nici 
măcar Biserici i ,  privindu- 1  pe Episcopul
misionar ca pe un concurent în dominarea 
coloni i lor româneşti . 

Anal izând situaţia, ierarhul nu s-a băgat în 
certuri le continue şi a stat deoparte la 
alegerile pentru Convenţia Ligi i  şi Uniuni i  d in 
2 septembrie 1935; el a considerat că venise 
în America "să adun nu să risipesc" 36! 

Observator pătrunzător, Episcopul con
stată : "Românii câţi mai sunt În America sunt 
sortiţi să-şi sfârşească zilele aici. Unii având 
legături pe care nu le pot desface, alţii care ar 
vrea să plece n-au cu ce'� iar "copiii născuţi 
aici socotesc America patria lor şi părinţii nu 
se pot desface de copii lor" 37. Conchide că, 
deşi "Plâng când le vorbesc de vatra părin
tească părăsită. Dar am Întâlnit numai 
excepţii când sunt Însufleţiţi de dorinţa de a 
se mai Întoarce În patrie': căci "Dorul şi nos
talgia de acasă Îi apasă pe toţi. Dar sunt 
cetăţeni americani, sunt proprietari de case, 
la oraşe şi fermieri cei de la ţară. Ău copiii lor 
crescuţi aici, unii În oficii, căsătoriţi şi aşezaţi. 
Alţii Îşi au pe cei dragi ai lor În pământul 
Americii Îngropaţi. Şi cum sunt fără bani nici 
n-ar avea ce face acasă. E cu totul greşită 
părerea că românii din America, ridicându-se 
În grup şi repatriindu-se, ar putea constitui 
acasă, clasa mijlocie, care ne lipseşte: indus
triaşi, meseriaşi, neguţători. . .  lucrează ei În 
fabrici aici, dar nu ştiu decât un singur lucru 
pe care-/ fac de ani de zile În acelaşi loc. . .  Dar 
ca să ştii mecanismul cum se produce ceva 
integral, sau oameni care Însuşi să conceapă 
sau să execute un lucru independent, sunt o 
excepţie rară" 38. Episcopul a înţeles, deci, 
efectul mecanizării, a l  bandei rulante care 
special iza strict o anumită operaţiune tehnică ! 
El apreciază însă că grupul etnic românesc 
"prin generaţia ce se ridică mai ales'� ar 
putea face punte de legătură permanentă, or, 
"nu-i exclus ca viitorul să ne rezerve Înc� sur
prize, căci românii cetăţeni americani, pot 
ridica cuvânt in favorul fraţilor de acasă şi să 
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o facă cu răsunet şi cu rezultate" 39. Cum "ca 
grupare românească sunt extrem de 
fărâmiţaţi" - doar în Detroit existau 43 de 
societăţi şi organizaţi i !  -, aceasta trebuia 
închegată "În aşa fel ca să se poată impune 
prin disciplină şi demnitate, căci ca număr nu 
o să putem conta printre cele 120 milioane de 
cetăţeni" 40. 

Priceput "pescar de suflete': Episcopul 
numeşte cauzele dezbinării grupului româ
nesc: "boala cea mai răspândită Între români 
e aceea a preşedinţilor': gomoşenia şi orgo
l iu l  tradiţional, apoi starea tinerilor, "decon
centraţi şi tulburaţi cum sunt de amăgirile 
ispititoare ale organizaţiilor muncitoreşti de 
stânga" şi care - deşi rămâneam cuviincioşi -

"nu-şi mai Înţeleg părinţii" 41 . 
La fel, o altă trăsătură şi naţională şi gene

ral umană: "Sunt aici atâţia, care Îşi afişează 
românismul lor numai ca să se menţină Într-o 
situaţie, sau să pescuiască În ape turburi ale 
politicei curente, sau de ocazie, după chipul 
american, căci şi aici are trecere Îndrăzneţul 
şi guralivul, ca În toată lumea. Sunt aici 
oameni, care fraternizează cu socialiştii şi 
comuniştii, dar În aceiaşi vreme Îşi strigă În 
gura mare naţionalismul şi românismul lor, ca 
să se audă peste ţări şi mări până În patria 
mamă" 42. (subl. n) 

Ca un bun cunoscător şi iubitor de oameni, 
şi Episcopul Policarp Moruşca s-a întrebat, 
văzând că doar vreo 5000 de români spri
j ineau concret Biserica, din cei 80000 în SUA, 
vreo 1 5000 în Canada şi alţi zeci de mii în 
America de Sud : "Unde e restul românilor din 
America?" 43 

Împotriva sa au declanşat ostil ităţi şi 
"lucrături" mulţi străini dar şi români !  L-au 
făcut eretic, schismatic, comunist, şi I-au 
acuzat de te miri ce fapte! Între aceştia, ba 
chiar în fruntea lor, s-a aflat şi preotul Ioan 
Podea, care iniţiase o parohie independentă, 
a "muncitorilor': la Cleveland, propovăduind 
idei de stânga, de un egalitarism prea stân
jenitor într-o ţară-etalon capital istă ! De altfel, 
demersurile acestuia, propaganda promovată 
I-au făcut indezirabil autorităţilor bisericeşti 
de la Bucureşti, acestea rechemându-1 în 
decembrie 1 935, când a şi plecat în ţară. 
Motivat de o bună şi directă cunoaştere a 
rP.alitătilor, episcopul 1-a rugat tranşant pe 
Patriarhul Miron să-I sprij ine în Sinod, la 
guvern şi la rege, dorind r:lspuns întreb�rii 
"aac/j ţara �i biserica de acasă e hotărâtă s� 
sprijinească şi să susţinii grupul românesc În 
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America? Ori, apoi să nu ne amăgim cu nă
dejdi şi făgăduinţi, care nu se pot implini, şi 
să ne facem socoata pentru viitor fără a mai 
conta pe ajutorul din afară. (subl . n.) Această 
orientare clară este inamis necesară spre a 
nu lua iniţiative şi a ne fixa ţinte ce nu pot fi 
realizate" 44. Îndrăzneaţă atitudine! 

Om de acţiune, Episcopul 1-a vizitat pe mi
nistrul României la Washington, Carol Davi l la, 
care 1-a prezentat şefu lui Departamentului 
Near-East din guvernul american, secretarului 
de stat Cordell Hul i  şi preşed intelui Roosevelt, 
unde a fost întâmpinat "cu bunătate şi cu 
bune cuvinte de incurajare': promiţându-i-se 
sprij in4s. 

De asemenea, şi-a cu ltivat bune legături cu 
mitropoliţii ortodocşi :  rusul Teofi l d in San 
Francisco şi New York, Leonte din Chicago şi 
Ven iamin din Pittsburgh, la fel şi cu mitropo
l itul grec Athenagoras din New York şi epis
copul Ca l istos din Chicago. Când, la 3 1  
decembrie 1935, a ridicat 1753,55$ trimişi d in 
ţară, după ce trecuse aproape o jumătate de 
an, a salvat situaţia atât a Episcopiei cât şi a 
sa ca ierarh.  

Între t imp din România i s-au trimis cărţi ş i  
reviste de la Consi l iu l  Central Bisericesc, 
răspunzându-se solicitărilor care urmăreau să 
înfi inţeze bibl ioteci parohiale în spaţiul ameri
can, ca şi şcoli pe lângă bisericile româneşti. 
Aceasta şi pentru că ierarhul insistase, sub
l in i ind că "Dacă nu vom izbuti, Într-un an doi 
să atragem tineretul, să-I recâştigăm şi să-I 
reintegrăm În albia vieţii româneşti şi bise
riceşti, soarta grupului românesc În America o 
socotesc pecetluită" 46. 

În 1936 - an deosebit de greu pentru epis
copul român - eforturi le acestuia au fost 
îndreptate spre organizarea la Youngstown a 
unui Congres bisericesc ortodox, pe care 1-a 
prezidat în zi le le de 5-6 septembrie. 
Manifestarea a fost întâmpinată cu mult 
entuziasm în comunităţile româneşti, stârnind 
un interes deosebit; parohi i le maghiarilor din 
America făcuseră ape l  la asemenea reuniuni, 
cu mare succes, la câţiva ani după încheierea 
războiu lu i .  

Trimis de legaţie să asiste la lucrări şi să 
transmită susţinerea guvernului  român, însăr
cinatu l cu afaceri Andrei Popovici a raportat 
ministrului Afacerilor Străine constatările sale: 
"nu am vă?ut niciodată atâta lume adunată la 
o manifestare românească in Statele Unite, 
ca la aceasta. 5-du adunat mii de români din 
toate colţurile ţării, intre care sute de tineri de 
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ambele sexe. Mai cu seamă această Între
prindere a fost semnificativă, deoarece 
tineretul născut şi crescut aici, În general s-a 
dezinteresat de viaţa românească - aşa cum 
ea s-a manifestat până acum În societăţile de 
Întrajutorare care nu o Înţelegea(u), şi care 
nu-i oferea(u) nimic ca să-I atragă" 47. 
Concluzia d ip lomatu lu i  era că Episcopu l 
Moruşca "le oferă garanţia de trăinicie şi con
tinuitate În toate acţiunile sale'� i nducând "un 
reviriment puternic În gândirea şi simţirea 
românilor noştri de aici" 4B. Moruşca - rezultă 
chiar din atitudinea sa rezervată chiar faţă de 
detractorii săi de la "America'� atenuând cri
ticile participanţilor şi oferind acestora o cale 
de bună înţelegere - "merită cel mai larg spri
jin din partea autorităţilor şi societăţii 
româneşti" şi pentru a lega "o a doua şi a 
treia generaţie a românilor americani şi Patria 
mamă"49. În zi lele Congresulu i  s-a desfăşurat 
şi Conferinţa tineretulu i  român - prima de 
acest fel d in Statele Un ite ale Americii -, par
ticipanţii primind şi adoptând cu entuziasm 
propunerea episcopului de a organiza în 
1937, o mare excursie în ţară, considerată ca 
un prilej de a întări legăturile, a face noi prie
teni i  şi a descoperi rădăcini le celor plecaţi de 
mult de acasă . 

Luând act de acest congres bisericesc, 
Si nodu l  Biseric i i  Ortodoxe Române, şi-a 
decla rat satisfacţia faţă de "activitatea bise
riceasca, misionară şi naţională, desfăşurată 
În America de Prea Sfinţia Sa Episcopul 
Policarp Moruşca, precum şi de reuşita 
Congresului bisericilor ortodoxe '� rugând 
Ministerul Afacerilor Străine să sprijine excur
sia proiectată iar  M in isterul Cu ltelor să 
mărească subvenţia episcopiei misionareso. 

Între timp demersurile episcopulu i  au con
dus la importante real izări, consolidând sub
stanţial lucrarea începută. Vizitaţii continue 
după modelul şagunian, d iscuţii cu preoţii şi 
credincioşi i ,  încurajare şi sprij in  pentru a clădi 
sau re;:>ara bisericile şi a-şi consolida eclej i i le, 
pe drumuri mereu fără să ţină seama de oste
neală, iată care este prestaţia ierarhului .  Deşi 
s-a considerat u itat, "lăsat fiind cu totul sin
gur; singur la birou, singur pe drumurile lungi 
ale vizitaţiilor canonice şi, adeseori, singur la 
slujbele religioase - bisericeşti; pentru că 
subvenţia din partea statului român-sa/arul 
episcopului - abia făcea cât leafa unui 
funcţionar din America (358$ lunar)': silit s5 
ierneze "un an intr-un pardesiu de 22 dolari. 
Şi am luat un prânz, iinpreună cu preotul 
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Însoţitor, cu 52 cenţi" 51, Episcopul Moruşca 
n-a d isperat şi nici nu a renunţat! Dimpotrivă ! 
Va spune: "Am suportat toate acestea cu se
ninătate până acum, considerându-mă per
manent «la front», unde nu poate fi vorba de 
confort" 52. În acei ani a editat calendare 
episcopale ( 1936- 1939), a tipărit ,,Solia" -
pornită în februarie 1936 - şi a achiziţionat 
200 acri de teren pentru centrul eclezial orto
dox in.spi rat numit "Vatra Românească", "ca 
aşezământ menit să cuprindă instituţiile de 
binefacere şi de cultură, fără de care Biserica 
nu-şi poate Împlini misiunea"s3. La iniţiativele 
sale au răspuns mulţi români ,  preoţi şi mireni, 
care i-au înţeles ideile şi i le-au sprij init : s-au 
rid icat case naţionale pe lângă biserici, alteori 
reşedinţe parohia le, s-au reparat biserici, 
chiar s-au construit edificii noi. Cele semănate 
pe ogorul american de harn icul episcop înce
peau să dea roade! Pe neobositul ierarh îl 
găsim participant şi oficiant la sfinţirea Casei 
Naţionale Române de la biserica "Sfânta 
Maria" d in Cleveland, ceremonie desfăşurată 
cu mult entuziasm la 17 octombrie 193754 .  
Basoreliefurile în bronz cu scene istorice rea
l izate de Mac Constantinescu stau mărturie a 
unor idei majore care au dominat gândirea 
ierarhulu i .  

Adeseori a luat parte la stingerea unor con
flicte sau la rezolvarea unor situaţi i ale pre
oţilor români trimişi la parohi i le americane. 
Felul său de a fi, cumpătarea şi bunătatea au  
avut darul de a atenua conflictele sau chiar a 
le rezolva . Episcopul Moruşca ştia de acum, 
mai bine decât oricare alt reprezentant român 
d in America, cum trăiau preoţii şi enoriaşii lor. 
Într-un rând când a negociat situaţia preoţilor 
Gl icherie Moraru şi Teodosie Scaleţchi - ambii 
ambiţionând să rămână la Montreal - va 
spune, general izând : "Povestea trecutului 
vieţii ambilor preoţi e lungă şi dureroasă, 
acasă În ţară, ca şi aici În America, unde se 
cere răbdare de mucenic, stăruinţă fără 
preget şi devotament până la uitare de sine 
către Biserică, ca să te poţi menţine. Şi mai 
presus de toate viaţă corectă, neprihănită"55. 

Si liţi să apeleze la diferite asocieri sau 
surse de trai - mai puţin "ortodoxe" - (de 
pi ldă, G l icherie Moraru ( 1 894- 1 973) era 
partener cu-n alt român la un restaurant, iar 
ulterior a ajuns un activ om de afaceri) - pre
oţi i  au căutat parohii care să le asigure o viaţă 
dcccnt5 . În cazul amintit, episcopul 1 a numit 
pe primul pentru bisericile "Sf. Nicolae" de la 
Regina şi cele cu hmmul "Sfinţii Apostoli Pavel 
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şi Petru" şi "Adormirea Maicii Domnului" 
Kayville - Saskatschuan, iar pe părintele 
Scaleţchi la bisericile "Sfinţi i Apostoli Petru şi 
Pavel" - Flintioft şi "Înălţarea Domnului" de la 
Elmsprings6. 

Doleanţele episcopului au găsit ascultare 
într-un târziu şi la Bucureşti, situaţia eparhiei 
impunând autorităţilor române prin realităţi 
de netăgăduit. În Statele Unite ale Americii 
funcţionau deja în 1939 un număr de 43 de 
preoţi : 2 l icenţiaţi; 5 cu academia teologică; 5 
cu institut teologic şi bacalaureat; 3 cu şcoală 
normală şi Institut teologic; 3 cu seminar teo
logic şi 20 fără pregătire teologică specială, 
iar 5 neavând parohii şi cărora l i  se adăugau 
7 parohi i vacante care nu-şi puteau susţine 
preoţi i .  

Pentru aceştia, episcopul a solicitat o sub
venţie de 1 426 800 lei şi salarizarea conform 
celorlalţi preoţi români aflaţi la parohii în 
afara ţării - luând ca model pe cei din Ungaria 
şi Iugoslavia :  3300 lei/lunar pentru cei cu 
Institut teologic şi 2300 lei/ lunar pentru 
cei lalţis7. 

Cerea aceste corecţii pentru preoţii din 
America ca ei "să se simtă mai legaţi de Ţara
mamă': tratându-i ca pe ceilalţi confraţi; la fel 
şi pentru episcop a solicitat ridicarea salariu
lui lunar la 500$, pentru un referent la 250$, 
diacon-secretar 1 50$ şi om de serviciu 70$, 
pe lângă care să se prevadă 75$ cheltuieli 
materiale şi de cancelarie, iar ceea ce 
rămânea din subvenţie ( 1  500 000 lei) să se 
reţină pentru tipări rea "Sotiei': "foaie de zidire 
sufletească şi de propagandă românească" sa. 
Ca observator d irect al realităţilor americane, 
Episcopul Policarp Moruşca a remarcat: "În 
urma crizei de lucru şi deci a crizei de bani, 
prin care trece Republica Statelor Unite 
Americane; iar În Dominionul Canada, În 
urma secetei continue de 9 ani neÎntrerupt': 
cred incioşii nu-şi mai puteau permite decât 
cel mult întreţinerea bisericilor, nu şi pe pre
oţii acestora . Iar în privinţa ierarhului chiar, 
odată cu soarta preoţilor, se punea în joc 
"prestigiul Bisericii Ortodoxe Române În afară 
de graniţele ţării şi fără a scăriţa prestanţa ei, 
În faţa Înşişi credincioşilor noştri de acolo" sg. 

Orice pri lej s-a ivit în timpul său 1-a valori
ficat: astfel, la New York a reu�il, în împreju
rarea organ izării standu lu i  românesc la 
Expoziţia universală, să · organizeze ,_o parohie 
ortodoxă şi să cumpere o casă, În care am 
orânduit un paraclis pentru rugăciune'� sfinţit 
la 23 iul ie 1939, cu o zi înainte de a pleca din 
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America pentru a participa acasă la lucrările 
Sfântului Sinod6D. Şi în acest caz a cerut din 
ţară să se aprobe un preot - plătit de minis
ter cu 100$ pe lună; la fel, intenţiona să trimi
tă un preot ortodox în America de Sud, 
cerând şi pentru acesta o subvenţie de 
400000 lei6 1 .  

Episcop fără "reşedinţă În ţară': când 
venea la Bucureşti nu era clar unde rezida; 
episcopie fără să fi beneficiat de regimul 
celorlalte, deşi era recunoscută ca parte a 
M itropoliei Ungro-VIahei şi sub jurisdicţiunea 
canonică a Sfântului Sinod, făcând parte din 
corporaţii le bisericeşti, superioare şi cu vot 
deliberativ în chestiunile privitoare la misi
unea sa, pentru P.S.S. Policarp Moruşca tre
buia in iţiat un decret regal asupra căruia se 
căzuse de acord . 

O Misiune Ortodoxă Română din America 
de Sud a fost fundamentată în 1933, cu se
d iu l  la Buenos-Aires, unde tră iau peste 
30 000 români .  Primul preot misionar a fost 
basarabeanul Mihai l Petrovici, care a rezidat 
aici pentru românii din Argentina şi Brazilia, 
dar s-a întors în ţară din l ipsă de mijloace 
materiale la sfârşitul aceluiaşi an. Cei peste 
300 000 români "răsfeţi" din America de Sud 
erau "completamente lipsiţi de orice fel de 
organizaţiune solidă, deci Într-o stare de infe
rioritate faţă de celelalte naţiuni şi confesiu
ni': aşa că Episcopul Moruşca a cerut un 
preot pentru ei . La 1 martie 1940 Consi l iu l 
Central Bisericesc 1-a desemnat din nou pe pr. 
Mihai l Petrovici, Episcopia misionară i-a dat 
binecuvântarea la 3 martie iar Patriarhu l  
Nicodim i-a binecuvântat imediat misiunea; 
preotul s-a pregătit de plecare, dar nici la 25 
mai 1945 nu plecase! 

După izbucn irea războiului şi-n noul con
text de sănătate precară a ierarhului, acesta 
a înţeles că nu se mai putea reîntoarce - cel 
puţin în viitorul apropiat - în SUA. Retras la 
Craiva pentru următorii ani, - până ce va 
accepta, în 1941,  funcţia de locţiitor de epis
cop al Cetăţii Albe - Ismail, pe un alt front 
creştin - episcopul i-a scris min istru lu i  
Cultelor ş i  Artelor, Ioan Nistor: ceruse de la  1 5  
ianuarie 1940 să-i fie trecută Episcopia 
Misionară în buget nu cu subvenţie ci cu per
sonalu l  necesar salariut, iur pentru sine să se 
aprobe "regularea raportului cu fondul de 
pensiuni" 62 .  

Avea 35 de ani de serviciu, drumul spre 
America rămânea închis, deci a cerut pen
sionare "ca să nu Îmbulzesc pe cineva şi să nu 
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stau nimănui În cale, fiind şi altfel obosit şi 
bolnav, pe urma eforturilor din primii ani de 
misiune" 63 . Nu  a pretins nimic pe seama sa 
decât regimul de pensionare pe care-I avea 
omologul său Episcopul Tomisului şi al Dunării 
de Jos (25000 lei salariu + 12500 lei pentru 
reprezentare)64. Destinul nu i-a mai dat prilej 
ierarhu lu i  să revadă bisericile şi casele 
naţionale româneşti, pe slujitorii şi rugătorii 
acestora din America . Dar cele pe care le-a 
statornicit în scurtul său mandat de misionar 
ortodox acolo au rod it în bună măsură, lăsând 
pe seama credincioşilor ortodocşi americani 
aşezăminte bine orânduite şi amintirea unui  
ierarh stăruitor în numele Crucii şi al neamu
lui său .  

Ce s-a întâmplat î n  real itate cu  Policarp 
Moruşca, pe lângă contextul politic inter
naţional? Iată, de mai bine de 1 1  luni, trăia 
"Într-un sătişor de munte, la casa părin
tească, reţinut din Înalt ordin . . .  sub cuvânt că 
aş fi avut legătură cu Garda de Fier sau aş fi 
patronat gardismul . . .  Deşi, trebuie să o măr
turisesc, că n-am făcut niciodată politică mil
itantă. Şi n-am altă vină decât dragostea de 
totdeauna pentru tineretul neamului şi simpa
tia lui de a se Înşirui sub flamura creştinismu
lui şi românismului integral, pe care l-am 
reprezentat eu În America. Căci cu această 
misiune plecasem: să susţin şi să apăr orto
doxia şi românismuf nostru tradiţional, faţă 
de atâtea curente dizofvante, ce se Încru
cişează acolo" 6s . Dacă episcopul misionar ar 
fi fost legionar, s-ar fi mărturisit astfel? Şi-ar 
mai f i oferit el, cu smerenie, Sinodului şi mi
nisteru lu i  servic i i le, cerând introducerea 
orelor de rugăciune în bisericile săteşti -
seara şi dimineaţa - ca susţinător al tezei că 
"preotul este omul rugăciunii În primul 
rând'?66 Când tocmai legionarii preluaseră 
conducerea ţări i !  

La 1 7  noiembrie 1940, tot d in  Cra iva, 
Policarp Moruşca i-a scris ministrulu i  legionar 
Şt. Bră ilean� cerând o audienţă de prezentare 
pentru a se explica de ce fusese reţinut "din 
Înalt ordin" în octombrie 193967. 
Nerezolvându-şi situaţia iar contextul inter
naţional evoluând spre complicarea relaţi ilor 
externe ale României, episcopul s-a adresat 
imediat după rebeliune, la 24 ianuarie 1941, 
conducătorului statulu i .  Acestuia i-a scris "Cu 
adâncă durere pentru noile jertfe de sânge, 
pe care le-a cerut patria, dar mulţumind lui 
Dumnezeu, că v-a ajutat să reÎntronaţi 
ardinea} vă rog să aveţi mcredere� Domnule 
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general, că sunt destui oameni de bine şi 
cumsecade În această ţară, fără să fi fost robi 
ai masoneriei iudaice şi fără să fie devoraţi de 
nenorocitul spirit de partid, sau stăpâniţi de 
deşarte ambiţii personale, cari vă urmează pe 
drumul adevăratului legionarism sănătos, 
Întemeiat pe creştinism şi naţionalism inte
gral, capabil şi gata de a vă ajuta În greaua 
misiune de refacere a ţării şi de reabilitare a 
neamului" 6B (subl n) .  Iată, în acele zile con
fuze, în jurul lui Ion Antonescu, simpati i le 
celor care susţineau "adevăratul legionarism'� 
Şi, totuşi, chiar Ion Antonescu a făcut la 
rându-i, clare distincţi i între misiunea slujito
ri lor altarelor şi pol it ică . Imediat după 
înăbuşirea rebeliuni i legionare, a semnat un 
Apel către toţi slujitorii altarelor româneşti : 
"Biserica fui Hristos nu Înseamnă numai 
ziduri, icoane, curăţenie sufletească. Oriunde 
trăieşte un suflet curat, acolo este un altar al 
dumnezeirii': deci "daţi voi Întâi Bisericii, tot 
ce Mântuitorul a aşezat la temelia ei"; 
"Învăţăturile Evangheliei să le desprindă din 
fapta voastră. De aceea vă cer ca În viaţa 
noastră de toate zilele să fiţi cei mai iubitori. 
Să fiţi cei mai buni. Să fiţi cei mai drepţi. Să 
fiţi cei mai cinstiţi. Să fiţi cei mai muncitori. Să 
fiţi cei mai gospodari. Să nu alergaţi niciodată 
după bani, fiindcă ei vă fac să alunecaţi pe 
panta patimi/ar omeneşti. Politica să o goniţi 
din jurul altarelor, aşa cum a gonit 
Mântuitorul pe mânitorii de bani. Ea a adus 
multă nenorocire În această ţară. Ea v-a În
vrăjbit pe toţi, fiindcă politica fa noi, a Însem
nat pândă. Să pândeşti un om, ca să-/ dai la 
o parte; un loc ca să-I ocupi fără merit; un 
lucru ca să ţi-I Însuşeşti cu orice preţ şi prin 
orice mijloc; o situaţie ca să ajungi cât mai 
repede să te Îmbogăţeşti peste noapte" 69. 
Dojenind excesele, judecându-i parcă pe acei 
preoţi care îmbrăcaţi în exces în cămaşă 
verde, Ion Antonescu preciza cu o specială 
nuanţă : "În România legionară s-a terminat 
cu aceste obiceiuri'� îndemnându-i pe preoţi : 
"Am pornit de la icoane şi de la altare, să ne 
Întoarcem la ele" 7o. 

D in partea unor ierarh i  ortodocşi ca 
Policarp Moruşca, lasă să se d istingă nuanţe 
faţă de ce a fost sau cum ar fi trebuit să fie 
în viziunea multora - mişcarea legionară . 

Arătându-i generalu lu i  "neputinţa de a 
pleca la timp la misiunea mea din America'� 
episcopul arăta cum stătea "smerit, retras şi 
tăcut, fără vreun rost În Biserica de acasă': 
aşa că aştepta decizia lu i  Ion Antonescu -
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"potrivit cu Împrejurările externe" - de a 
hotărî "oportunitatea plecării mele la misiun
ea pe care o socotesc necesară pentru Bise
rică, ca şi interesul românismului acolo" 71. 

Smeritul, retrasul şi tăcutul episcop şi-a 
încheiat demersul :  "deprins fiind cu muncă 
mai aspră şi fără preget, pun la dispoziţia ţării 
şi a neamului experienţele de viaţă şi mo
destele mele puteri, când şi unde veţi afla de 
lipsă

" 
72. Or, generalu l  Ion Antonescu a dat 

ascultare şi a arătat încredere ierarhulu i ,  de 
vreme ce, în acel an acesta a fost numit, tot 
misionar, locţiitor de episcop al Cetăţii Albe -
Isma i l l  

Până la  numire, episcopul n-a pregetat 
demersuri le pentru eparhia sa, cerând 
Patriarhului Nicodim să-I susţină:  "Prigonit de 
soartă-parcă! Episcopia nici de astă dată nu 
va fi luată În buget cu personalul necesar, ca 
să-şi poată implini chemarea': el, Policarp 
Moruşca fi ind prins de evenimente, aşa că 
"Postul Paresimilor m-a apucat În ţară şi nici 
de Paşti nu voi fi acolo': ceea ce i-au dat să 
înţeleagă şi prieteni i  săi de la misiunea d iplo
matică americană din ţară73. 

Aflat la Bucureşti, în mai 1941 a lăsat mi
nistrulu i  o notă deosebit de importantă; toc
mai aflase de la consu lul genera l  Andrei 
Ionescu din New York că materialele din 
pavil ionul românesc a l  Expoziţiei universale 
din 1939 au fost transferate la Cleveland pen
tru "a clădi acolo o catedrală" 74 ! Încă înainte 
de plecarea sa d in  S.U.A., episcopul plănuise 
cu avocatul Nelson Cromwell, preşedintele 
Societăţii americana-române, să folosească 
respectivele materiale la edificarea unei bise
rici şi a unui cămin românesc în "centrul mon
dial New York, unde işi au reşedinţa aproape 
toţi chiriaşii ortodocşi ai celorlalte nea
muri" 75. Dar noul plan nu 1-a negat, căci 
Cleveland ca cel mai vechi şi "ce/ mai bine 
organizat centru românesc': iar biserica sa se 
dovedise prea mică, neîncăpătoare, aşa că 
recomandă "cu căldură şi din toată inima" să 
fie sprij init proiectul ca acolo să se ridice "o 
biserică-catedrală, cu reşedinţă pentru epis
cop şi cu alte instituţii religioase şi culturale': 
ca "măcar Într-un singur centru românesc de 
acolo" să fie reprezentaţi foarte bine76. 

A mai adăugat nevoia de sprijin a "Vatrci 
Româneşti", cerând s� fie plăt ită suma 
restantă de 1 1 .000 $ (din 3 1 . 000 $, costul 
integra l ), urmând ca acolo să purceadă la 
"organizarea c:Jminului pentru ocrotirea 
b.§trânilor, a şcoalei de cânt/Jreţi, a instituţiilor 
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de educaţie ortodoxă şi românească a tinere
tului in vacanţele de vară" n. În acest scop, 
înlocuitorul său, protopopul Truţia, ceruse lui 
Ion Antonescu sprij in pentru biserica-muzeu 
de la Cleveland, telegrama sa către general 
informând succint: "materialul transportat 
deja. Planurile gata. Vrem inceperea rezidirii, 
absolută nevoie să ştim primim ajutor sau nu; 
oricum decideţi, Pribegii vor servi reintregirea 
ţării, păstrând prietenii valoroase pentru 
demnitatea jertfelor noastre" 7B . Drept 
urmare, Ministerul Cultelor şi Artelor i-a soli
citat Episcopului Moruşca să confirme nevoia 
acestei biserici, de soarta căreia se interesa 
chiar conducătorul statulu i .  Cum să nu o facă, 
ierarhul care credea că "un popor fără insti
tuţii bisericeşti şi culturale, de interes gene
ral, e sortit pieirii. Mai ales acolo in mijlocul 
atâtor neamuri şi unde se Încrucişează toate 
curentele. Bieţii noştri români mai pot susţine 
bisericile lor, celor câteva case culturale şi 
societăţi de asigurare pe viaţă" ?79 

În vara acelui an, episcopul a solicitat mi
n isteru lu i  de resort: plata datori i lor de 
17.000$ datoraţi de Episcopia misionară şi 
înzestrarea ei în ţară cu pădure şi pământ 
arabi l ;  trecerea preoţi lor misionari d in 
America în buget; trimiterea urgentă a părin
telu i  Mihail Petrovici şi a pr. Stavrofor Vladimir 
Gheorghiu în America de Sud, insistând pe 
cuprinderea "in cadrul preocupărilor de reor
ganizare şi (a) Episcopia, misionară din 
America, care face parte integrantă din 
Biserica Ortodoxă Română a ţării, intocmai 
cum românii de acolo sunt o ramură din 
pomul vieţii neamului românesc, Întinsă peste 
mări şi ţări" Ba. 

La 4 decembrie 1940 Sfântul Sinod a luat 
în dezbatere cererile Episcopului Moruşca, în 
prezenţa Patriarhului  N icodim; evident că s
au aprobat trecerea în statele de plată celor 
42 de preoţi misionari d in America şi un buget 
special pe seama Episcopiei (salarii pentru 
episcop, 2 preoţi la catedra lă, 2 d iaconi, 2 
cântăreţi, 2 paracl iseri şi 2 oameni de 
seamă). Cât privea împroprietărirea, s-a cerut 
să se amâne, dar să nu să excludă achizi
ţionarea unui  imobi l  America pentru 
Episcopie. Şi cu acel pri lej ,  M itropolitul 
Ardealului, Nicolae, a ţinut să facă câteva pre
cizări : "să ne referim la problema În sine a 
Episcopie/ mlslonare, iar nu la situliti::J "l'i�
copului. Căci dacă se va găsi soluţia proble
mei, atunci se va aşeza şi starea episcopului" 
şi - o a ltă remarcă - interesantă -, că 
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,,America este un domeniu de propagandă 
extraordinară pentru vremurile de astăzi" 81 . 
Au fost tot atunci discutate inclusiv sumele 
necesare în S.U .A. ale episcopului şi însoţito
rilor săi ,  Policarp Moruşca afrrmând diploma
tic că-n caz de refuz "nu va putea să fie la 
Înălţimea situaţiei ce o are ca Episcop al 
Bisericii Ortodoxe Române" 82 . 

Că ministerul a recunoscut serviciile prela
tului rezultă şi d in numirea - la propunerea lu i  
P. Moruşca - a lui Sirca T. Titus (născut la 
Mânerău, jud. Arad, în 1 2  octombrie 19 16, 
absolvent a 3 clase de gimnaziu la Liceul 

"Moise N icoară" în 1 939) ca om de serviciu el. 
IV-a, (salariu 4.000 lei/ lunar), post nou înfi
i nţat la Episcopia Ortodoxă Română din 
America83. Criza prelungită a scaunului epis
copal, cele colportate pe seama lui Policarp 
Moruşca, "boala sa" dorinţa unor clerici 
români americani de a avea o "episcopie 
independentă': au luat sfârşit în 195 1 .  Atunci 
Valerian Trifa a fost ales coajutor de episcop, 
întrucât se mai întrevedea ca posibilă reîn
toarcere a titu latu lui, abia la moarte acestuia, 
în 1958, congresul bisericesc al românilor 
americani, desemnându-1 ca titularB4• 

Ioan Opriş 

Note 

* Studiul prezent a apărut în variantă engleză sub 
titlul The bishop Policarp Moruşca (20.III. 1883 -
26.X. 1958) and the concert for the americam romanians, 
în Muzeul National, XVIII, Bucureşti, 2006, p. 339-376. 
Varianta românească este · revizuită şi adăugită. 

1 .  Vez1 în introducere la GERALD J .  BoBANGo, Religion 
and Politics: Bishop Valerian Trifa and His Time, East 
European Monographs, Boulder, Columbia, University 
Press, New York, 1981, p. 3 .  

2. Vezi textul complet la  Rev. Fr. VASILE HAŢEGAN, 

Romanian Cu/ture in America, Cleveland, Ohio, 1988, p. 
13. Actul în cauză - Hrisovu/ de Închinare - a fost scris 
de Vasile Stoica la întâlnirea reprezentantilor bisericilor 
ortodoxe române din SUA, în zilele de 9-10 III 1918, cf. 
CoNSTANTIN I .  STAN, GELU NEAMTU, Din activitatea românilor 
americani În sprijinul Înfăptuirii Marii Unirii, în "Ada 
Musei Napocesnis', nr. 26-30, 1989-1993, p. 275-276. 

3. Vezi la : GERALD J. BOBANGO, op.cit., p. 5; Rev. Fr. 
VASILE HAŢEGAN, op.cit., p. 98-99. 

4. Vezi la IoAN 0PRIŞ, Românii inspre şi in America, în 
"Corviniana'; III, 1997, p. 157-162. 

5. Născut la 10.VIIJ. 1895 în Cornătel, jud. Sibiu, ca 
fiul lui Toma şi Sanda Benchea (n. Mihu), care luaseră 
,.toiagul pribegiei"; a urmat 4 clase gimnaziale la 
Gimnaziul superior greco-catolic din Blaj, absolvind ca 
eminent şi un an Seminarul pedagogic ,.Andreian" din 
Sibiu, absolvit in 1913. Plecat cu părinţii în Statele Unite, 
a fost hirotonit preot la New York de către praf. dr. 
Gheorghe Lazăr Gherman, teolog la Universitatea din 
Cernăuţi . Înrolat ca voluntar în armata americană, a 
servit ca preot militar timp de 18 luni, fiind unicul preot 
la biserica ,.Sf. Cruce" din S.O. Omaha - Nebraska, colec
tând ca paroh 23 000 lei pe care i-a trimis Reginei Maria 
ca ajutor pentru orfanii de război. 

6. În Arhivele Naţionale - Arhiva Istorică Centrală, 
Fond Ministerul Cultelor şi Artelor, dosar 109/ 1921, f. 81-
82 şi 85. 

7. Cf. memoriu trimis din Foeni, jud. Torontal ,  
Min isterului Cultelor şi Artelor, 12 . 1V. 1921 pentru 
recunoaşterea hirotoniei, loc.cit., f. 89. 

6. Ibidem. 
9. Cf. adresa nr. 7044/ 1921 a Ministerului Afacer i lor 

Străine către M in isterul Cultelor şi Artelor care anexa 
rap01tu l nr. 907 al oficiului diplomc.lic, itlern, f. 90. 

10. Vezi adresa Mitropoliei Ungro-VIahiei nr. 208G/7 VI 
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1921, idem, f. 96-97. 
1 1 .  Ibidem, f. 97. 
12. Vezi adresele Consistoriului din Sibiu nr. 4321 Bis/ 

1/ 14 VI 1921 şi a Ministerului Afacerilor Străine nr. 
29146/ 2 VIII 1921, idem., f. 98, 102. 

13. În adresa Ministerului Afacerilor Străine nr. 17955/ 
22 IX 1924 către Min isterul Cultelor şi Artelor, idem, 
dosar 14/ 1924, f. 75. 

14. Cf. adresele Mitropolitului Pimen cu nr. f. 75, 554/ 
12 Il şi 4909 şi 4910/ 31 XII 1925, către ministrul 
Cultelor şi Artelor, idem, dosar 9/ 1925, f. 3-4. 

15. Cf. adresa Mitropoliei Moldovei şi Sucevei 6525/ 
28.X. 1928, către MCA, loc. cit., dosar 4/1927, f. 124. 

16. Interpelarea ardeleanului (4 iunie 1921 )  Camera 
Deputaţilor a trimis-o la Ministerul Cultelor şi Artelor cu 
nr. 2679/ 5 VI 1925, ibidem, f. 103. 

17. Cf. scrisoarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române 
semnată de Patriarhul Miron cu nr. 309/ 15 VII 1925, pe 
care Al. Lapedatu a notat: "Se va interveni la Ministerul 
de Externe În sensul dorinţei Înalt Prea Sfinţitului 
Patriarh'; ibidem, f. 108. 

18. Această propunere a făcut-o Sinodul sub semnă
tura lui Miron Cristea, ministrul Lapedatu, nr . .  

19. Ibidem, f. 15. 
20. Vezi capitolul Alexandru Lapedatu şi Biserica 

Ortodoxă Română la IOAN OPRIŞ, Alexandru Lapedatu in 
cultura românească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996, 
p. 137-182. 

21. Pe adresa Consistoriului Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române de la Alba Iulia şi Sibiu cu nr. 9522/ 2.XII . 1925, 
ministrul Al. Lapedatu notează negativ asupra plăţii con
comitente a salariului în ţară, ibidem, f. 146. 

22. Situaţia anacronică sesizată de Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei cu nr. 156/ 10.II . 1927 Ministerului 
Cultelor şi Artelor, loc.cit., dosar 134/1927, f. 1 .  

23 .  Vezi adresele Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de  
Alba Iulia ş i  Sibiu cu  nr. 10003 ş i  1 176/ 1927, Ibidem, f. 
254. În ultimul caz s-a amintit demnitarului că-n 1922 
Ministerul Cultelor şi Artelor a sprijinit plecarea a 6 preoţi 
misionari în America, acordându-le câte 250 $ pentru 
instalarea fiecăru ia . 

24 . Ve7i memoriul către regele Carol al II-lea, 
9.II . 1 9 3 1 ,  Weal.slone, Sask, Canada, care dupii sludiere 
a fost trimis de V.V. Tillea, subsecretar de stat, la 
Mirrislerul Cu ltelor, în fond MCA, dosar 4/ 1931,  f. 9- 1 1 . 

25. Ibidem, f. 1 1 .  
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26. Vezi notificarea Ministerului Afacerilor Străine -
Secţia pentru Occident S I-a - către Ministerul Cultelor cu 
nr. 922/ 20.1 . 193 1, loc. cit. fond MCA, dosar 4/1931, f. 2 .  

27. Cf. adresa Consiliului Central Bisericesc, nr. 347/ 
19.! . 1931, fond MCA, dosar 2/1931, f. 2. 

28. Cf. adresa Sf. Sinod, nr. 1020/2.Vl. 193 1 ,  idem,f. 3 .  
29. Cf. Consiliului Central Bisericesc, nr. 4954/ 

28.Vl . 1932, către MCA, loc. cit., fond cit., dosar 6/1932, 
f. 1 1 .  

30. Cf. raportul trimis spre informare ministrului Al. 
Lapedatu, loc. cit., fond MCA, dosar 58/1934, f. 237-238, 
242. 

3 1 .  Înfiinţată prin Legea publicată în Monitorul Ofioal, 
nr. 105, 8.V I 934. 

32. Biografia cu detalii şi bibliografie la MIRCEA 
PĂCURARiu, Dicţionarul Teologi/ar Români, Bucureşti, 
Univers Enciclopedic, 1996, p. 288-289. Aflat la mănă
stirea Hodoş-Bodrog, arhimandritul Policarp Moruşca, 
ales de către Sinod episcop la 26 ianuarie, a scris lui Al. 
Lapedatu şi Dr. Angelescu, dorind să ştie "soluţia tehmcă 
de coordonare a organizării şcolii româneşti, cu aceea a 
organizării bisericii româneşti peste hotare". Ca fost 
învăţător şi fondator de şcoală la Vinga Nouă şi Nădârlac 
- unde a construit şi paraclise - le-a comunicat că "nu s
a Împuţinat dragostea mea pentru şcoala nici după ce am 
intrat in sfânta mănăstire'; interesul sporindu-i căci 

"apostolatul de reculegere sufletească şi de redeşteptare 
românească in co/oniile de peste ţări şi mării, nu poate fi 
susţinut, cu perspectivă de succes, decât printr-o acţiune 
de armonică colaborare intre Biserică şi Şcoală, după 
chipul cum s-a verificat in ţinuturile alipite şi, in special in 
Ardeal, sub dominaţia ungurească, şi după cum a-ţi 
binevoit a accentua şi Excelenţa Voastră cu prilejul 
diferitelor serbări şcolare şi culturale la care am fost 
prezent", cf. adresa mănăstirii Hodoş-Bodrog, nr. 
17/1935, înregistrată la MCA cu nr. 959774/ 23.III. 1935, 
loc. cit., fond MCA, dosar 61/1935, f. 141.  

33. Cf. adresă cu antetul Episcopiei Ortodoxe Române 
din America, 6201 Detroit Av., Cleveland-Ohio, nr. 21 ,  
12 . ! . 1936, în  Arh. Naţionale, Arhiva Istorică Centrală, 
Fond M inisterul Cultelor şi Artelor, dosar 8/1939, f. 8. 

34. Ibidem. 
35. În adresa nr. 82/1936 a Consiliului Episcopiei 

Ortodoxe Române din America către Consiliul Central 
Bisericesc, înregistrată la cabinetul patriarhal cu nr. 2098/ 
21 . ! ! . 1936, loc.cit., supra, f. 12-13. 

36. Ibidem. 
37. Ibidem, f. 2 1 .  
3 8 .  Ibidem. 
39. Ibidem, f. 23. 
40. Ibidem. 
41 .  Ibidem, f. 16, 23. 
42. Ibidem, f. 24. 
43. Ibidem, f. 23. 
44. Ibidem, f. 25. 
45. Ibidem, f. 28. 
46. Ibidem, f. 33. Vezi şi intervenţia Consiliului Central 

Bisericesc către Ministerul Cultelor şi Artelor, nr. 2790/ 
7.III. 1936, idem, f. 32. 

47. Cf. raportul cu nr. 3740 - P - 12/ 1S.IX. l936 către 
ministrul Victor Antonescu, idem, f. 8 1 .  

40. Ibidem, f. 82. 
49. Ib idem, f. 84. 
50. Cf. şedinţa Sfântului Sinod, ;16.XI. 1936, loc.cit., 

do<;nr �it., f. 85. 
51 .  Cf. scrisoarea olograf� cu antetul Eplscoplei 
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misionare, nr. 99/ 6.IX 1939, trimisă din Craiva, oficiului 
poştal Ighiu ministrului Dr. Nicolae Zigre, loc.cit., f. 39. 

52. Ibidem. 
53. Ibidem. 
54. Vezi anuntul participării viceconsulului român de 

la consulatul Cleveland, G. Anagnostache, în loc.cit., 
dosar 6/1938, f. 1 .  

55 .  Nota Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în 
America - "Vatra Românească", Grass- Lake - Michigan, 
nr. 279/17 X 1938 către Ministrul Cultelor şi Artelor, IPS 
Mitropolitul Nicolae Bălan, în loc.cit. dosar 6/1938, f. 39. 

56. Ibidem. 
57. Cf. referatul Directorului Cultelor, Şt. Brădişteanu, 

în baza temeiului nr. 43863/ 1 939 către ministrul 
Finanţelor pentru a aproba noua subvenţie, loc.cit., f. 37. 

58. În adresa nr. 39/ 6.IX.1939, scrisă din Craiva, 
idem, f. 39. 

59. Ibidem. 
60. Ibidem, f. 40. A lăsat locţiitor în scaun pe perioa

da deplasării pe pr. Simion Mihălţan, care o să îndepli
nească această funcţie până în 1 947. 

61 .  Cf. referent Şt. Brădişteanu, f. 37. 
62. Cf. adresa nr. 1 1/ 2.III .1940, din Craiva, loc.cit. 

dosar 8/1940, f. 22. 
63. Ibidem. 
64. Ibidem. 
65. Scrisoare din Craiva, nr. 66/ 14.1X. 1940 către min

IStrul Culturii Naţionale şi Cultelor, loc.cit., dosar 6/ 1941, 
f.9. 

66. Ibidem. 
6 7. Vezi scrisoarea cu nr. 69/ 1 7.XI.1 940, idem, f.8. 
68. Cf. scrisoare din Craiva, nr. 8/ 24.1 . 1941, idem, f.7. 
69. Vezi apelul-circular trimis parohiilor, contrasemnat 

de Em. Bucuţa, cu antetul Ministerulu i  Educaţiei 
Naţionale, Culturii şi Artelor, nr. 7952/ 12 .11 . 1941, loc.cit., 
dosar 137/ 1941,  f. 23. 

70. Ibidem. 
71 .  Ibidem. 
72 . Ibidem. 
73. Cf. scrisoarea nr. 14/2.III . 1941 către Patriarh, 

idem, f. 14- 15.  
74.  Vezi memoriul nr. 27/ 8.V. 1941 ,  Bucureşti, idem, 

f. 25. 
75. Ibidem. 
76. Ibidem. 
77. Ibidem, f. 26. 
78. Telegramă din Cleveland înregistrată la 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri cu nr. 2216 ce/ 
18.III. 194 1, loc.cit., idem, f.34. 

79. Vezi adresa ministerului Culturii Naţionale şi 
Cultelor către Policarp Moruşca, nr. 20994/ 3.V. 1941 ,  
idem, f. 28  ş i  răspunsul acestuia d in  8.V. 1941 .  

80. Cf. memoriul din 7.VII. 194 1, Bucureşti, idem, f. 
87-88. 

81 .  Vezi cxtrasul şedinţei a II-a Sf. Sinod, 4.XII . 1940, 
la raportul Comisiei pentru Afacerile Externe, transmis 
sub semnătura Patriarhului Nicodim, Ministerului Culturii 
Naţionale şi Cultelor, idem, f. 90. 

82. Ibidem, f. 91 .  
83 .  Adresa Episcopiei Misionare Ortodoxe Române a 

Americii şi Statelor apusene nr. 12/ 20.II . 1944, către 
Ministerul Educaţiei Na�ionale, Cultelor ŞI Artelor în Arh. 
Naţionale - Arh. Istorică Centrală, Fond. Ministerul 
Cult�lor �i A1telo1; dosar 0/ 1944, f. 18 19. 

R4. Vezi la Gerala J .  Bobango, op. cit., p. 10- 1 2, 14, 
251-257.  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Episcopul Policarp Moruşcă (20.III. 1883 - 26.X. 1 958) şi stăruinţa pentru românii americani 

Abstract 
Bishop Policarp Moruşcă (20th of March 1883 - 26th of October 

1958) and tiis perseverance for the American Romanians 

Once the number of Romanians who immigrated to America rose at the beginning of the 20th century, the first 
cultural associations and orthodox parishes appeared, and along with them the need for support from the church and 
other institutions. 

The American Orthodox Episcopal Office was formally founded only in 25-28 of April 1929, trough the decision of the 
Church Congress from Detroit. Trough this decision an Ad Interim Commission was sanctioned to organize the parochial 
schools, the activity of the orthodox youth and of women associations, to form choirs, brass bands and houses of eul
ture, preparing as well the installation of an orthodox Bishop. When Poilicarp Moruşcă was called and arrived to America 
ali these preparations were already made, and he was named the first Romanian missionary orthodox Bishop of America. 
The final form of the new institution was given only in 1934, when the Missionary Episcopal Office for Romanian ortho
dox Christians from the Unorthodox Western Countries was created ( called as well the Missionary Romanian Orthodox 
Episcopal Office of America and of the western states). The Episcopal Chair was taken by Bishop Policarp Moruşcă, 
trough the decision of the Synod of the Romanian Orthodox Church, gathered on the 24th of January 1935. Thus, the 
will of the Romanian Church leaders, and especially of Patriarch Miron Cristea, of organizing in some way the American 
Romanians was finally accomplished, by appointing as their leader a pastor with exceptional qualities and a great 
vocation of dedicating himself to the mission he accepted. 

The activity of Bishop Policarp Muruşcă for unifying the Romanian groupings from America, for organizing an 
Orthodox Church Congress, for the founding of new parishes, for the payment of priests, for spreading and keeping the 
Romanian language and traditions is described in this study. But the ending of his earthly l ife, far away from his 
followers from America, influenced by the politica! context of the t1me and the aggravation of his health condition is also 
presented. 
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Limba română, unguri i  şi Nicolae Iorga după Marea Unire 

În România de după 1918, integrarea 
deplină a minorităţilor naţionale în viaţa 
Satu lui era o problemă reală. Mai a les în legă
tură cu unele minorităţi - precum unguri i şi 
bulgarii - situaţia era agravată de permanen
tele îndemnuri la nesupunere civică, la încăl
carea leg i lor şi chiar la revoltă, venite dinspre 
Ungaria şi Bulgaria, scopul fi ind revizionist. La 
fel se întâmpla şi cu ruşii şi ucrainieni i  din 
răsărit, întărâtaţi de Moscova . În Transilvania 
situaţia era şi mai gravă . Aici problemele ridi
cate de minorităţi erau deosebite. Dacă ger
manii au acceptat imediat, şi sincer, formarea 
României Mari, maghiari i au considerat actul 
uniri i  şi recunoaşterea lu i  prin Tratatul de la 
Trianon, ca pe o lovitură nedreaptă, o injus
tiţie istorică, tendinţa generală fi ind aceea de 
a-i considera pe români ca inamici . La înce
put, majoritatea unguri lor angajaţi în slujbe 
de Stat au refuzat să depună jurământ de 
credinţă, au refuzat să înveţe l imba română, 
au acuzat mereu autorităţile româneşti de 
tratament d iscriminatoriu, înaintând nenu

-
mă

rate plângeri Societăţii Naţiuni lor, chemând 
personalităţi occidentale în Transilvania 
pentru a constata relele tratamente; tot 
atunci, au fost şi multe acte de violenţă cu 
autori maghiari, mergând până la asasinate 
colective. 

Pentru contracararea atitudin i i  minorităţii 
maghiare, şi mai ales a conducătorilor ei, faţă 
de Statul român, notele şi rapoartele 
Siguranţei şi Poliţiei sunt ed ificatoare (de 
menţionat că cele câteva atitudini pozitive, 
exprimate în Parlamentul de la Bucureşti, de 
reprezentanţi ai ungurilor sau secuilor, se 
pierd în marea masă ostilă). La 14 mai 1920, 
subinspectorul general a l  S iguranţei d in  
Transilvania raporta Direcţiei Siguranţei 
Generale de la Bucureşti : "Guvernul maghiar 
lucrează cu toată energia la răsturnarea 
ordinei în Ardeal, pentru a demonstra 
Conferinţei de Pace că România Mare cu 
hotarele ei actuale este un Stat artificial În 
care nemulţumirile cresc şi se sporesc zilnic. 
În scopul acesta, de un timp încoace s-a 
Început o campanie furioasă În presa din 
Budapesta contra noastră" 1 •  Tot anul 1920, 
s-au tr imis ld Bucureşti asemenea rapoarte. 
În 1 9 2 1  au fost şi mai rnulte. Tn n�l din 10 
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april ie 1921,  trimis de Poliţia din Oradea, se 
prezentau actele îndreptate "contra Neamului 
şi Statului nostru" de elevii şi profesori i  
maghiari, de clericii şi funcţionarii maghiari 
d in  judeţele Sihar, Satumare, Să laj, 
Maramureş. "Ungurii din această margine -
se scrie - au fost crescuţi cu o mentalitate cu 
totul anormală. Şi, de fa Început au dovedit 
făţiş o atitudine ostilă Neamului şi Statului 
românesc. Au folosit toate mijloacele şi prile
jurile ca să Împiedice Închegarea şi consoli
darea Statului român. f- - -1 Profesorii şi elevii 
deopotrivă se unesc pentru a-şi manifesta ura 
lor. În noi, organele Statului român, nu văd 
altceva decât călăii patriei lor prăbuşite. Ura e 
atât de adâncă, Încât o traduc şi În viaţa pri
vată, Întrerupând atingerea socială cu românii 
şi cu acei unguri care au trecut În slujba 
Statului român, cu cari Înainte trăiseră În prie
tenie. [. . . ] În bisericile lor, publicul unguresc 
În lacrimi şi în hohot de plâns cântă la fiecare 
liturghie, cu mic cu mare, cu tineri, cu 
bătrâni, imnul unguresc şi rugăciune pentru 
Ungaria. Episcopii lor, de asemenea, repre
zintă aceeaşi mentalitate [. . .  ], Îndeamnă la 
opunere şi rezistenţă" 2. Aceeaşi atmosferă şi 
în centrul şi estul Transilvaniei; o prezenta 
Birou l de Contrainformaţii Publ ice din 29 mai 
şi în cea din 16 iu l ie 19213 .  Fapte similare se 
raportau şi d in  Mureş4. În politica maghiară, 
şovin ismul era stindardul tuturor curentelor, 
de la extrema dreaptă precursoare a fascis
mului horthyst, la extrema stângă bolşevică; 
ura împotriva românilor îi unea . 

Imediat după război, o intensă campanie 
propagandistică antiromânească a încercat să 
influenţeze în favoarea Ungariei Conferinţa de 
Pace, iar apoi să determine revizuirea hota
relor hotărâte la Trianon. O serie de persona
lităţi occidentale au fost atrase la ideea 
revizuiri i . Între acestea, deputatul francez De 
Monzie, care înainta Parlamentului de la Paris 
o cerere în acest sens, publicându-şi argu
mentele în "Le Matin": "Ungaria micşorată e 
în pericol şi e un pericol de război În Balcani. 
[. . .  ] Plenipotenţiarii noştri obosiţi au trasat 
harta absurdului" s .  

Nicolae Iorga era la curent cu toate aces
lea, după cum indică atât corespondenţa pe 
care o primea, c:ît şi unele articole pe care lc-
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a publicat în perioada respectivă. Şi-a afirmat 
deseori atitudinea democrată privind situaţia 
minorităţilor în cadrul României Mari, - atitu
dine care va fi materializată, începând din 
1921,  şi în cadrul universităţii populare de la 
Vă leni i  de Munte -, dar, totodată, îşi arăta ş i  
ferma condamnare a încălcării leg i lor, a 
actelor distructive. Lui De Monzie îi răspundea 
într-un ziar d in Cluj6: "De o bucată de vreme, 
călători streini se abat prin Ardeal. Privesc, 
ascultă, adulmecă, se duc. Unii se amestecă 
făţiş În rosturile noastre publice; o adminis
traţie fără conştiinţă şi demnitate se pleacă 
adânc, ca un valiu turcesc din vechiul regim 
Înaintea unui secretariu de consulat englez, În 
călătorie de inspecţie În numele Europei. Ce-i 
aduce, ştim. Sunt plângeri pe care nu le 
vedem, dar le bănuim. «Valahii» se poartă 
rău În Ardeal, administrează prost, părtenesc. 
Clauza minorităţilor să li se aplice! [. . .  ] La 
Întoarcere, cutare intelectual englez ne 
denunţă la Londra,· d. De Monzie cere 
Camerei franceze să corecteze un tratat 
nedrept. [. . .  ] O  mie de ani au stat valahii ăştia 
supt cisme şi supt copite. Ca nişte câini au 
fost ţinuţi la uşa stăpâni/ar. Acum, Însă, 
lucrurile s-au schimbat. Scriptura s-a Împlinit: 
s-au coborât din scaun cei puternici şi s-au 
ridicat cei umili. Şi ce răzbunare cumplită s-ar 
fi putut aştepta! [. . .] Şi iacă, «valahul» săl
batic n-a sucit gâtui la un pui de găină. Şco
lile funcţionează, cetăţile bisericeşti sunt 
Înconjurate de respect public, nici un gazetar 
n-a plătit un filer amendă pentru că ne 
tratează de simpli «ocupanţi»; revistele şi 
ziarele lor au avantajii cari lipsesc publicaţiilor 
noastre. [. . .  ] Judecătorii judecă În ungureşte. 
Şi chitanţa care ţi-o dă domnişoara de la 
poştă, căreia a trebuit să-i vorbeşti ungu
reşte, e tot În limba dumnealor. Şi aşa fiind, 
le spunem prietenilor noştri că mai mult nu 
putem, decât doar să dăm Înapoi ceea ce e al 
nostru'� Istoricul făcea şi un comentariu amar 
pe tema proiectatului  Tratat franca-ungar: 
"De aici rezultă două Învăţături: să ne ferim 
zilnic de duşmanii pe cari-i avem şi În mijlocul 
prietenilor noştri celor mai iubiţi şi, totuşi, să 
ne gândim la momentul "Când s-ar cere pute
rilor noastre să ne apere singure" 7. Consta
tarea c� trebuie să ne bazăm in primul rând 
pc puterile noastre o mai prezenta se odată : 
"Un popor care ştie singur să ia toate 
măsurile pentru a se apăra cum şi c.:Jt poate, 
sti1 mai bine, incomparabil, decât unul care 
face faţif de sine de a se răzima numai pe 
alianţele ce a ştiu să-şi dobândeascJ"B. 
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Atmosfera antiromânească din Transilvania 
a fost şi mai mult i nflamată de hotărârea 
introducerii în programa şcolară, între materi
ile ce trebuiau studiate obl igatoriu, şi a l imbi i 
române, în iulie 19 199. A urmat Ordinul 
Consi l iului de Miniştri 1674/1920, prin care 
tuturor funcţionarilor publ ici care nu posedau 
l imba română l i  se acorda un an pentru 
însuşirea ei :  dacă nu reuşeau sau nu voiau, îşi 
pierdeau posturi le. Secretarul genera l a l  
Justiţiei din Ardeal, dr. A. Marta, propunea, la 
23 august 1920, înfi inţarea unor cursuri pen
tru l imba română, "la a căror cercetare să fie 
obligaţi toţi funcţionarii care nu vorbesc 
româneşte" la. Propunerea a fost aprobată de 
primul ministru - cu nr. 4834 1 1 noiembrie 
192011 - şi transpusă în Decizia Ministerului 
Instrucţiuni i ş i Cultelor din 5 ianu-arie 192 1 :  
pe lângă fiecare şcoală secundară ş i  medie 
din "ţările române surori': se vor deschide, 
pentru funcţionarii publ ici, administrativi şi 
judecătoreşti, cursuri de l imba română; se 
ţineau în fiecare seară; profesorii care predau 
erau plătiţi de către Stat; manualele urmau să 
fie procurate de Casa Şcoalelor12 .  La Oradea 
a existat şi o in iţiativă particu lară pe această 
l inie: Asociaţia Profesorilor Secundari, con
dusă de profesorul Eugeniu Speranţia, la 1 
martie 1924, cerea M in isterului Instrucţiuni i  
Publice aprobarea pentru înfiinţarea unei şcoli 
de adulţi, destinată celor care doreau să 
înveţe l imba română, l iteratura, istoria şi 
geografia României; durata studi ilor era de un 
an.  Ministerul aproba iniţiativan. 

Obligativitatea predării l imbi i  române în 
toate şcol ile, inclusiv cele minoritare, ca 
materie de studiu, şi, mai ales obligativitatea 
cunoaşterii l imbi i  române de către angajaţi la 
Stat, a fost mulţi ani tema de incitare a 
minoritarilor împotriva României Mari. S-a 
adăugat rezistenţa la preda rea Istoriei 
românilor şi a Geografiei României în l imba 
română, în special în şcolile confesionale, 
existente în număr foarte mare în 
Transilvania. În 1924, majoritatea organelor 
de conducere ale şcolilor confesionale se 
plângeau că nu pot îndepl ini cererile legi i  
privind l imba oficia lă .  Consi l iu l  D irigent 
Romana-Catolic din Cluj, la 24 ianuarie 1924, 
cerea ca M inisterul Instrucţiu n i i  să plătească 
el profesorii pentru materi i le respective, deşi 
şcoli le nu erau ale Statuluil4 .  În mai mulle 
rânduri, în 1924, i!stfel de cereri pP.ntru şco
l i le confesionale din j udeţul Ciur., erau trimise 
de Episcopia Romana-Catolică a Transilvaniei 
de la Alba Iul ia, toate semnate de episcopul 
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Gustav Carol Majlath1s.  Aceeaşi cerere, a 
angajării unor profesori plătiţi de Stat, venea 
şi de la Consil iul Reformat din Oradea, la 12  
martie 192416. De  fiecare dată, Ministerul 
Instrucţiuni i  Publ ice a aprobat trimiterea de 
profesori pentru a preda l imba română, dar 
cu plata făcută de deţinătorii şcol i lor 
confesionale. 

În spatele acestor repetate plângeri era şi 
o mare doză de reavoinţă, constatată de 
Grigore Popescu, inspectorul pentru mino
rităţi naţionale în cadru l  M in isterulu i  
Instrucţiunii Publ ice, într-un raport de con
cluzii din 25 iunie 1924 : Cei mai mulţi învăţă
tori confesional i  şi de Stat maghiari, d in cauza 
bătrâneţii şi a "antipatiei şi urii milenare, nu 
mai pot şi nu mai vor să Înveţe româneşte''; 
ei batjocoresc l imba română, astfel încât 
"chiar şi copiii râd de pronunţia caraghioasă a 
acestora. Aceasta nu se mai poate tolera 
pe viitor'� Şi propunea concedierea celor 
recalcitranţi 17 .  

În condiţi i le prezentate, N icolae Iorga a 
încercat să facil iteze relaţi i le dintre români şi 
minoritari, pornind de la ideea că doar o bună 
cunoaştere reciprocă poate înlătura izolarea. 
Se baza şi pe semnalele pozitive venite de la 
uni i  intelectual i  unguri . Din Odorhei, la 16 
februarie 1920, î i  scria (în l imba română) dr. 
Ioan K6sa, profesor la Colegiul Reformat, 
cerându-i un exemplar din Istoria românilor, 
manualul de şcoală scris de Nicolae Iorga. 
"Noi, secuii, acum suntem strânşi la un loc cu 
românii, de aceea avem datorinţa nu numai 
să o cunoaştem «Istoria românilor», ci să o 
răspândimt. locuind tocmai În mijlocul rasei 
române". Işi motiva cererea şi prin faptul că 
Iorga era "cel mai vestit istoric al românilor, 
al cărui nume de mult a trecut peste hotarele 
României" 1s. În "Secuime" însă, majoritatea 
secui lor şi unguri lor era bântuită, la fel ca în 
restul Transi lvaniei, de aceeaşi ură împotriva 
români lor consemnată în rapoartele d iverse
lor organisme de Stat. O prezenta succint, tot 
într-o scrisoare către Nicolae Iorga, din ace
laşi an 1920 (6 iunie), unul d in cunoscuţii 
ziarişti luptători pentru Unire, Ghiţă Popp: 
"Am primit chemarea alegătorilor din ţinutul 
meu natal (Treiscaune, circumscripţia Tg. 
Secui/ar) [de a candida pentru Parlament], 
dar m-au convins că a fost o naivitate să cred 
că acel ţinut a fost anexat la România Mare 
odată cu restul Ardealului" t9. 

Nicolae Iorgd d perseverat în ideea nece
slt::!ţii cunoaşterii rl"'c;iproce şi în convingerea 
că aceasta poate rezolva problemele inter-

etnice. A considerat că Universitatea Populară 
creată de el la Vălenii de Munte în 1908 oferă 
cadrul optim unei asemenea cunoaşteri în 
plan cultural; tot aici se putea asigura şi 
învăţarea l imbi i  române de către minoritari, 
mai repede şi mai plăcut decât într-o şcoală. 
Astfel, s-au constituit două elemente de 
atragere a minoritarilor la Văleni i  de Munte. 
La început au venit şi datorită mediulu i  cul
tural deosebit de aici . 

Chiar în d iscursul de deschidere a primei 
ediţii interbelice a Universităţii Populare, în 
1921,  Nicolae Iorga prezenta şi dorinţa de a
i atrage pe minoritar i :  "Ne gândim şi la aceia 
pe care ca În patria lor i-am găsit În aceste 
provincii [unite] şi a căror cultură ni e nece
sară pentru Întregirea propriei noastre culturi, 
dar Înainte de toate pentru pacea şi buna 
Înţelegere naţională În acest Stat. Dorim să li 
ţinem la dispoziţie tot ce-i poate introduce În 
sufletul unui popor pe care au şi tot interesul 
să-/ cunoască În ceea ce are, poate şi vrea cu 
adevărat. Pot fi siguri de respectul cuvenit 
sufletului lor de care nu Înţelegem a ne atinge 
decât pentru a-i merita iubirea" 2o. Ideea o va 
relua cu ocazia fiecărei ediţii a Universităţii 
Populare. În 1925 afirma că minoritarilor "le 
deschide larg vistieria trecutului nostru, le 
facem cunoscut cu dragoste, dar fără pre
tenţii, tot ce cuprinde sufletul acestui popor, 
dar, Înainte de toate, le declarăm cu toată 
sinceritatea că noi Înţelegem oricare alt suflet 
naţional: Îl respectăm şi În datoriile şi În aspi
raţiile lui. Dacă noi pretindem a fi lăsaţi ceea 
ce suntem, tot aşa dăm voie oricui să rămână 
- cu credinţă faţă de Patria comună - ceea ce 
Dumnezeu i-a făcut pentru a reprezenta În 
altă formă aceeaşi cultură generală a Omeniei 
creiată din aceste glasuri deosebite cari 
isprăvesc totdeauna prin a se armoniza" 21 . 

Nicolae Iorga avusese dreptate. La flacăra 
culturii, reprezentanţii unguri lor şi secu ilor 
veniţi la Universitatea Populară de la Văleni i  
de Munte au u itat ura antiromânească cu cere 
erau deprinşi în Transilvania. Foarte mulţi şi
au exprimat noile sentimente. La 19 iul ie 
1938, Szasz Arpad, profesor în Zalău, scria lu i  
N icolae Iorga: "Am ferma convingere că din 
atmosfera de frăţească iubire a vălenilor, vor 
răsări zorile unei mai bune Înţelegeri Între 
români şi minoritarii unguri" 22. Un alt parti
cipant la Universitatea Populară, Havany, din 
Oradea, scria în ziarul Keleti Ujsag, că 
"Primirea ce ni s-a făcut nu a fost numai cJ/
duroasă şi prevenitoare, ci a fo�t c/)iar strălu
cită şi ospitalitatea poporului român şi per-
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sonalitatea d-lui Iorga, care judecă obiectiv şi 
Înţelege sufletul minoritar, exclud ca cineva 
să se simtă jenat, de prisos, orfan" 23. 

Încă din 1921 au venit la Universitatea 
Populară şi cursanţi minoritari, în primul rând 
pentru a învăţa l imba română. Într-o scri
soare către N icolae Iorga, din 29 noiembrie 
1926, dr. Francisc Kadar, profesor la Şcoala 
Superioară de Comerţ, băieţi, d in Târgu 
Mureş, spunea că el a fost primul cursant 
minoritar şi "Datorită acestui fapt şi studiilor 
mele necurmate, am fost apreciat [. . .  ] ca unul 
care vorbeşte bine româneşte" 24. Rezultatul 
cursurilor intense de l imbă română se putea 
vedea chiar la sfârşitul fiecărei ediţi i a 
Universităţi i ,  când unul d intre unguri {alături 
de saşi sau români) ţinea d iscurs. Iorga le 
remarca totdeauna. La 3 1  august 1922 nota : 
"Impresionanta seară de Închidere a cur
surilor. Havany, fiul rectorului Academiei de 
Drept din Oradea, ţine În limba românească, 
pe care a Învăţat-o aici Într-o lună, o 
cuvântare matură de politică Împăciuitoare 
Între cele două naţiuni" 2s. Havany, după ce 
argumentase necesitatea înţelegerii între 
român i  şi maghiari pentru consol idarea 
României Mari, se adresase di rect lui Nicolae 
Iorga :  "Dumnezeu să binecuvinteze munca 
dumneavoastră, spre binele Ţării, şi să vă 
dăruiască Încă multe zile ca să puteţi vedea, 
ca rezultat al stăruinţelor dumneavoastră, o 
Românie deplin edificată, consolidată şi feri
cită. Să trăiască domnul profesor Iorga! Să 
trăiască România Mare!" 26. 

Numărul cursanţilor minoritari la Văleni i de 
Munte este cunoscut doar cu aproximaţie; 
până în 1938, se consideră că au fost în jur 
de 2.000, d in  care jumătate au fost unguri 
sau secui27. Veneau şi din iniţiativă proprie, 
dar majoritatea erau trimişi de d iverse insti
tuţii culturale sau religioase; cei mai mulţi 
erau trimişi de către episcopul catolic Gustav 
Carol Majlăth. În 1926, la Văleni i de Munte a 
fost creat un cămin special pentru mir.')ritari, 
numit Aşezământul "Regele Ferdinand 1"; aici 
erau cazaţi şi tot aici aveau săl i  speciale unde 
profesori români predau l imba română şi noţi
un i  de civi l izaţie românească. Având şi acest 
cadru adecvat, la sfârşitul cursurilor n ici un 
minoritar nu pleca făr� a cunoaşte bine l imba 
oficiala a Statului .  Scriitorul Nicolae Baţaria 
remarca, în 1928, ,_progresele uimitoare ale 
acestora În cunoaşterea limbii române" JA.  

Nicolae Iorga a întemeiat la Vălcnii de 
Munle şi o Şcoală de misionare morale şi 
naţionale, căreia i-a dat numele regmei Maria . 

Avea drept scop, pregătirea, timp de un an, a 
unor propagatoare a culturi i române. În cele 
mai multe cazuri, absolventele ajungeau 
învăţătoare de sat, reuşind să ducă acolo 
unde lucrau ideile nobile ale marelui istoric. 
Fuseseră învăţate să intemeieze bibl ioteci, să 
organ izeze societăţi culturale, să susţină 
învăţarea l imbi i  române de către toţi cetăţenii 
Ţări i .  Unele m isionare au fost repartizate în 
judeţele "secuieşti': unde personalul didactic 
românesc era deficitar şi au reuşit să-şi 
îndeplinească pe depl i n  m1s1unea . Se 
cunoaşte activitatea unora d intre ele din 
scrisorile - rapoarte pe care le trim iteau lu i  
N icolae Iorga. Surorile Ileana şi Ceci l ia Zară -
spre exemplu - au fost repartizate în judeţul 
Ciuc, la Topliţa şi Voşlobeni. Aici, în 1926-
1928 au avut o activitate culturală foarte 
intensă în cadrul ASTRE! şi al Reuniuni i  
Femeilor Române. Fiecare a participat la 
cursurile de l imbă română pentru secui, a 
dezvoltat sau întemeiat biblioteci populare29. 
Dar, au urmat Şcoala de M isionare şi tinere 
reprezentante ale unguri lor şi secui lor. 
Episcopul Majlăth recomanda foarte multe, 
unele din zona "secuiască'� În 1926, trimitea 
la Văleni i  de Munte, în special pentru a învăţa 
l imba română, pe Băndy Maria d in Păuleni 
(Csikpălfalva) şi pe Peterffy Ana din Lemnia, 
ambele comune din judeţul Ciuc, şi pe Kiss 
Jarif, din Praid, judeţul Odorhei; se arăta con
vins, în scrisoarea către N icolae Iorga, că la 
Văleni "vor avea bună ocaziune de a-şi Însuşi 
bine limba română şi a-şi Întregi cunoştinţele 
pe terenul literaturii române'� Astfel de reco
mandări veneau anual; ele se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române. Totdeauna, la 
festivităţi le de închidere a anului şcolar, vor
bea şi o reprezentantă a grupului de ungu
roaice. Totdeauna s-au arătat foarte emoţio
nante. În 1934 a vorbit Szăbo Judita, d in  
OdorhePo. În 1937, Irma Torbik, tot d in zona 
"secuiască": "Nu găsim vorbe - spunea - prin 
care să putem exprima adânca noastră 
mulţumire pentru cercul plăcut şi amical, În 
mijlocul căruia am avut posibilitatea de a ne 
Însuşi limba şi obiceiurile acestui popor, a 
cărui cinstire şi iubire s-a Întipărit aici mai 
adânc în sufletele noastre. [. . . ] Întorcându-ne 
În cercurile noastre, vom stărui să răspândim 
cultura şi cugetul sănătos de aici şi vom 
invăţa oamenii din jurul nostru a cunoaşte şi 
cinsti Ţara şi Poporul românesc. Dorinţa celui 
mai mare român, mult iubitului nostru profe
sor Nicolae Iorga - de a trăi toţi cetăţenii 
României Mari in cea mai deplină armonie -
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va fi idealul nostru" 31. 
În lupta pe care a dus-o pentru cunoaş

terea de către unguri a limbii române şi a cul
turii române, Nicolae Iorga a reuşit să-şi 
aproprie o seamă de intelectuali de frunte 
maghiari, ostili politicii na�ional ist şovine. 
Între aceştia, profesorul din Alba Iulia, Bitay 
Arpad, fi lolog, a venit să conferenţieze la 
Universitatea Populară de la Vă lenii de Munte 
în 1923, 1925-1932, 1934- 1937, susţinând un 
număr impresionant de prelegeri - 146 .  
Nicolae Iorga 1 -a apreciat foarte mult; la  
moartea lu i ,  în noiembrie 1937, i-a scris un 
necrolog înduioşător ş i  i -a telegrafiat văduvei 
Bitay Margareta : "Adânc Îndurerat, deplâng 
pierderea omului atât de Învăţat, ce cinstit şi 
de bun şi nădăjduiesc să aflaţi o mângâiere În 
simţirea Înduioşată a tuturor celor cari /-au 
cunoscut şi iubit" 32. Şi, va interveni la 
M in isteru l Instrucţiun i i  pentru ajutorarea 
materială a fami lie33. Un alt fi lolog maghiar, 
Kristof Gyorgy, profesor la Universitatea din 
Cluj, s-a alăturat poziţiei lu i Nicolae Iorga. La 
2 august 1924 îi scria : "Din convingere pro
fundă iau parte În toate mişcare culturale 
care este potrivită a face stabilă pace Între 
poporul român şi maghiar. Sunt doi drumuri. 
Unul a cu/turei. Pacea aceasta e viaţă şi dez-

va/tare. Dacă cultura nu va posibil a face 
aceasta, va face desigur Rusia sau cu cnuta 
sau cu bolşevismul" 34 . Pentru a învăţa bine 
l imba română, îşi trimite fiica, Ilona, la Şcoala 
de M isionare3s. 

După Marea Unire, Statul român a făcut 
eforturi notabile pentru ca maghiarii din 
Transilvania să cunoască l imba oficială; a 
emis acte legislative care să impună învăţarea 
aceste l imbi, dar a şi creat condiţiile materiale 
necesare învăţături i .  Chiar dacă era un act 
impus, cei vizaţi urmau să aibă numai avan
taje, putându-se integra depl in în viaţa 
României Mari, asigurându-şi o ascensiune 
socială neîngrădită. Urmărind consolidarea 
Statului creat în 1918, multe dintre marile 
personalităţi ale românilor, între care, pe 
primul loc s-a aflat Nicolae Iorga, au acţionat 
şi ele în aceeaşi direqie, a facil itării cunoaŞ
terii l imbii române, a culturii româneşti de 
către minoritari; efortul a fost remarcabi l .  Cu 
toate acestea, în ce-i priveşte pe unguri şi 
secui, rezultatul a fost minor; majoritatea a 
refuzat mâna întinsă cu bunăvoinţă. 
Naţiona lismul şovin a fost mai puternic. Şi tot 
naţionalismul şovin maghiar constituie izvorul 
barierei interetnice ce se menţine la începutul 
secolului al XXI-lea. 

Petre Ţurlea 
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Abstract 
The Romanian language, the Hungarians and Nicolae Iorga 

after the Great Union 

After the Union from the 1st of December 1918 the Romanian state was very preoccupied in integrating the 
national minorities in the daily life of the country, and the present study deals with the behaviour and attitude of the 
Hungarian minority, and mainly of its leaders, towards the Romanian state authorities and towards learning the 
Romanian language. Besides the measures taken by the adequate inter-war Romanian institutions for the assimilation 
of the language by the national minorities, the study also reveals some initiatives taken by Nicolae Iorga at the Popular 
University from Vălenii de Munte. 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Istorie, pag. 177- 186 

Cultură şi spiritual itate la românii din Ciuc 
in ani i  interbelici 

O importantă componentă a vieţii 
româneşti pe meleaguri hargh itene este 
reprezentată de viaţa culturală cu diversele 
sale forme de manifestare: tradiţiile, învăţă
mânt, biserică, presă, cultură populară etc. 

Pentru analizarea manifestărilor de cultură 
ale românilor d in  acest colţ de ţară va trebui 
sa facem un scurt istoric al acestora de până 
la 1918, care ne va ajuta să înţelegem mai 
bine saltul calitativ şi cantitativ înregistrat în 
perioada interbelică. 

1. Şcoala 

Puţine sunt documentele care ni s-au păs
trat referitoare la începutul învăţământulu i  
rural, la existenţa unor şcoli în satele ş i  
comunele din Ciuc. Cât priveşte şco l i le 
româneşti, situaţia economica-jurid ică a 
populaţiei băştinaşe pe aceste meleaguri şi 
contextul istoric cunoscut, au condus la 
funcţionarea până la 1918  doar a şcolilor con
fesionale. 

Dezmoşteniţi de drepturile lor, reduşi la 
situaţia de iobagi, românii din Secuime nu-şi 
pot întreţine şcolile, situaţia acestora! înre
gistrând regrese la sfârşitul secolului XVIII şi 
începutul celui următor2. Consecinţa acestei 
stări va fi asimi larea treptată în fostele scaune 
secuieşti a românilor băştinaşi, ca urmare a 
pierderii spiritulu i  străbun. Astfel în 1786 
numai 20% din şcolile de pe Mureşul Superior 
erau româneşti3 - iar comunitatea sătească 
sărăcită nu avea mij loace să o întreţină. Astfel 
că români i urmau şcolile secuieşti, fapt care a 
dus la accentuarea deznaţionalizări i .  De 
exemplu, romanu d in  satele vecine 
Gheorgheniului urmau şcolile secuieşti din 
această localitate4. 

Puţine comune româneşti d in judeţ şi-au 
putut întreţine şcoli în perioada de dinainte de 
1918, iar cele care existau, funcţionând pe 
lângă biserici, fi ind şcoli confesionale. De cele 
mai multe ori dascălu l  era preotu l ,  iar 

"şcoala" era locuinţa parohială. 
Şi în comuna Voşlobeni, prima şcoală a luat 

fiinţă pe lângă biserică. Cel mai vechi dascăl 
pc cure îl cunoaştem dici a fost dascălul  
Dumitraşcu, care a funcţionat p� la 1 765�. 

Dintre urmaşii lui cunoaştem pe: Ciubotariu, 
Gavrilă Pop, Dumitru Blaga, Petru Ciobotariu, 
între 1880 şi 1912 urmează Nicodim Rusu, iar 
după el 7 ani dăscăleşte Nicolae Lateş6. 

Până la Unire, şcoala din Voşlobeni a 
funcţionat cu un singur dascăl, învăţătorii 
având de înfruntat numeroase greutăţi 
materiale şi morale, de ordin naţional, dar şi 
greutăţi de ordin pedagogic, având înscrişi în 
anul 1917 peste 80 de copi i7 .  

Limba de predare era româna, cum era şi  
firesc, dar d in anul şcolar 19 13-1914 s-a 
impus l imba maghiară, odată cu trecerea bi
seric i i ,  împotriva voinţei poporu lu i ,  la 
Episcopia greco-catol ică de Hajdudorog, 
măsură prin care se urmărea maghiarizarea9. 
Până la Unire, aceasta a fost l imba de predare 
în şcoală . 

După Unire, avându-se în vedere nevoile 
învăţământu lui  comunal, s-au înfiinţat în 
comună posturi noi de învăţători. În anul 
1934, şcoala funcţiona cu 4 învăţători, în 
afară de care exista o grădin iţă de copii cu 
educatoare şi o şcoală cu un învăţător în 
cătunul Ch indeniB. 

Şcoala din Voşlobeni a funcţionat în localuri 
închiriate până în anul 1872, când biserica a 
construit o clădi re d in  lemn cu o sală de clasă, 
în sudul comuneilO. Această clădire a fost 
înlocuită cu clădirea existentă în perioada 
interbelică, cu două săl i  de clasă şi o cance
larie, dar şi aceasta era puţin corespunză
toare învăţământului  comunei. 

Stăruinţele pentru rid icarea unei noi şcoli, 
cu camere spaţioase, luminoase, s-a manife
stat în toată perioada interbelică. În mai 
1927, Consil iul Comunal a dispus valorificarea 
a 12131  arbori valorând 1 . 8 1 1 . 1 12 lei pentru 
începerea şcol i i  şi a primăriei :  

"Comuna Voşlobeni, fiind singura pur 
românească În tot judeţul Ciuc, până la 
Întregirea neamului nu a avut posibilitatea de 
a se dezvolta, faţă de celelalte comune 
ungureşti, de aceea Consiliul Comunal 
hotărăşte . . .  

" 1 1 . 
Tot în sprij inirea învăţământului, comuna a 

mai cumpărat un teren aparţinând şcolii, iar 
banii încasaţi - 1 50.000 lei - i-a donat pentru 
utlla rea şcolu din comună 1J .  Comuna a mai 
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dat gratuit în fiecare an şcol i i  lemne de foc, şi 
chiar şi altor şcoli româneşti d in apropieren; 
tot pentru şcoală, primăria a cumpărat un 
teren de sport, şcoala neavând fondurile 
necesare pentru aceasta14 .  

Cealaltă comună românească, d in nord, 
este vorba despre Tulgheş, fi ind mai mare şi 
mai bogată, avea 8 şcol i :  6 primare de stat cu 
9 cadre didactice, una primară confesională 
romana-catolică şi o grădiniţă de copiPS. 

În această comună, existând puternice 
minorităţi naţionale, situaţia era puţin mai 
delicată. Aceste comunităţi au încercat să-şi 
facă şcoală proprie, pe cheltuiala comunei, 
dar numai pentru copii i lor, în condiţiile în 
care copi i i  români nu erau toţi cuprinşi în 
învăţământ. Consil iul Comunal a reacţionat 
prompt, aducând la ordine aceste elemente 
nesupuse16. 

N i  s-a păstrat lista comitetului şcolar d in 
anul 1928, pe care figurează numai români : 
Aurel N icolescu, Gheorghe Zaiţ, Emil Bata, 
Gavril Pop, Toader Banea, Constantin 
Simionescu17 .  Aceştia au depus pe 2 mai 
1928, în faţa preotului ,  jurământul :  

"Jur să fiu credincios Regelui şi intereselor 
ţării mele, de a observa intru totul 
Constituţia, şi legile ţării mele, şi de a 
executa cu onoare şi conştiinţă funcţiile ce Îmi 
sunt Încredinţate şi de a nu face nimic de 
natură a periclita ordinea În stat. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!" IB. 

Dintr-un document din 1928 privind asigu
rarea şcol ilor, ne putem face o imagine despre 
inzestrarea lor, şi despre nevoile în care se 
zbăteau acestea datorită sărăciei locuitorilor 
români .  Este vorba despre inventarul a două 
şcoli cu predare în l imba română. 

"Şcoala nr. 2 (Horia, Cloşca şi Crişan) cu 
500.000 lei; 7 Încăperi cu 5 bănci, 1 tablă, 1 
masă, I catedră, I scaun. Clădire de lemne pe 
piatră, 33,20 m lungă 1 1,20 m largă, 4 m 
Înaltă. Cu ţiglă. Şopru de lemne cu scânduri. 

Şcoala nr. 3 (Mihai Viteazu) cu 400.000 lei, 
23 m lung, 5.50 largă, 3 m Înaltă, din lemn cu 
draniţă. 3 Încăperi şi pivniţă. Una bucătărie de 
vară 4/5 metrii. Gard de lemn de 9/5 Înalt de 
3 m. Şopru pentru lemne. 8 bă!]ci, 1 tablă, 1 
masă, 1 scaun" 19. 

Comuna a mai r.umpărat un teren pP.ntru 
5coa lă, în valoare de 12 .000 lei, de la com
posesoratul Ghcorgheni, în 1936, unde UrrTld 
să se mai clădească a 7-a şcoală primară, dat 
fiind faptul că era o comună de munte, 
împr�ştiată, iar copi i i  făceau mult drum până 
la şcoală20. După cum se poate vedea, şi 
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locuitorii d in  această comună s-au zbătut cu 
mult sârg pentru asigurarea cond iţ i i lor 
propice de învăţământ. 

Bicazul, comună românească din nordu l  
extrem a l  judeţului, a cunoscut o evoluţie 
asemănătoare din punctul de vedere a l  
învăţământului .  

Şi aici, primii învăţători au fost preoţii 
satului, învăţământu l fiind confesional până la 
Unire. Uni i  bătrâni d in perioada interbelică îşi 
aduceau aminte că au învăţat carte cu 
dascălul Vasile Bălan din Moldova, în casă 
închiriată şi cu l itere chiril ice2 1 .  

Prima şcoală confesională greco-catol ică a 
luat fiinţă la 1873, până atunci învăţându-se 
carte în case inchiriate. Apoi s-au construit 
şcoli le d in Valea-J idanului ( 1882), Dămuc 
( 1893), Telec ( 1901 ), toate cu câte o putere 
didactică până la război22. Statul maghiar a 
înfiinţat în centrul comunei şi o şcoală de stat 
cu predare în l imba maghiară, cu două cadre 
didactice, în vederea deznaţionalizări i23. 

În perioada interbelică, erau 1 1  şcoli cu 18 
cadre didactice24, dar nefi ind cu totul 
acoperite necesităţile, la o populaţie de 4605 
locuitori2s, pe o d istanţă de 60 de km. Cele 
mai multe localuri de şcoală erau închiriate, 
neîncăpătoare şi neigienice, învech ite şi 
întunecoase26. Doar 4 şcoli erau de stat, dar 
mici şi neîndestu lătoare. Şcoala nr. 1 în 
valoare de 482.463 lei, Şcoala Tosarog de 
20.000 lei, Şcoala Bistra de 25.000 lei, Şcoala 
Ţepeşeni valorând 60.000 lei27. 

"Gazeta Ciuculu i" trăgea un semnal de 
alarmă în direcţia îmbunătăţirii condiţi i lor de 
învăţământ din judeţ: 

"Cei puşi În fruntea Învăţământului cu 
răspundere pentru instrucţia poporului sunt 
rugaţi să-şi Întoarcă mai des privirile spre 
acest sat izolat, neglijat din vitregia 
vremurilor, plin de analfabeţi, şi să organizeze 
după necesităţile reale Învăţământului atât 
sub raportul clădirilor, cât şi sub raportul 
puterilor didactice, Înlăturând şandramalele şi 
puterile didactice În ceartă cu cartea, limba şi 
justiţia românească'2B. 

Că despre şandramale era vorba s-a văzut 
mai sus, căci ce şcoli pot fi acelea care va
lorează 20.000 lei, 25.000 lei? Iar despre 
dascăl i ,  să-I cităm pe N icolae Iorga; într-un 
discurs la Senat: 

" . . .  mulţi dintre Învăţătorii pe carP. Îi 
trimitem noi acolo, nu servesc pe ai lor, ci 
servesc ceea ce cere mediul Înconjurător" 29. 

Celelalte comune cu populatie românească 
deasă aveau o soartă asemănătoare : la 
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Hadaşa existau 2 şcoli cu cinci dascăl i ,  una la 
Hadaşa-gară şi una la Hodoşa-sat, dar 
ambele erau puţin corespunzătoare pentru 
cei 350 de copii ai comunePO. 

La Izvorui-Mureşului, în 1924 a luat fi inţă 
şcoala, cu două săl i  de învăţământ, care 
corespundea populaţiei de a ici, nu prea 
numeroasă31 .  Până în 1924, copi i i  de aici au 
mers la  şcoală la  Voşlobeni, la  6-7 km 
d istanţă, d in  care cauză şi a ici numărul  
analfabeţilor era destul de ridicat. 

Învăţământul românesc din Gheorgheni 
era reprezentat de 3 şcoli : grădiniţa de copi i 
mici, şcoala primară şi liceul "Sfântul Nicolae". 
Ultimul  era condus de Teodor Chindea, 
fondatorul "Gazetei Ciucului". 

Alături de biserică, liceu l acesta a avut 
misiunea de a redobândi şi păstra elementul 
românesc de pe plaiuri le acestea, în cea mai 
mare parte deznaţional izat. Pe lângă 
pregătirea didactică, liceul s-a manifestat şi în 
afara z iduri lor, organizând numeroase 
manifestări artistice şi culturale. 

Pe 22 april ie 1929 societatea culturală 

"Miha i  Eminescu" a elevilor din liceu a organi
zat un program artistic, cu numere româneşti 
şi ungureşti, ceea ce a umplut sala, fapt sa lu
tat de gazetarii de la "Gazeta Ciucului"32. 

Acelaşi lucru s-a petrecut şi pe 6 decembrie 
1931 ,  când sărbătorindu-şi patronul, l iceul a 
organizat un spectacol, urmat de împărţi rea 
de cadouri elevilor interni mai săraci, fără 
deosebire de neam şi religieD. 

Tot în cadrul liceului a luat fi inţă şi "Liga 
Culturală': fi l iala Gheorgheni, al cărei preşe
d inte era Teodor Chindea. Fi ind abia la 
începutul său, liga a organizat un ciclu de 
conferinţe ţinute de membrii consi l iului de 
conducere sau de profesori un iversita ri 
sol icitaţi în acest scop34. 

Să ne aruncăm privirea asupra condiţii lor 
de înscriere la acest liceu, pentru anul şcolar 
1932-1933 : 

"I Acte Necesare: 
Certificatul de studii, certificat de botez, 

certificat de vaccină, certificat de stare mate
rială a părinţilor. 

II Taxe Şcolare: 
taxă de frecvenţă 1500 lei 
reparaţii 400 lei 
internat 8000/ei 
cauţiune 200/ei 
biblioteca - curs superior 100 lei 
- curs inferior 50 lei 
comitet 1 00 lei 
Total 1 0. 300 lei 
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Se va plăti in 3 rate: la inscriere, după 
Crăciun, după Paşte. 

Elevii externi: 
- taxă de frecvenţă 1500 lei 
- reparaţii 400 lei 
- bibliotecă - curs superior 100 lei 
- curs inferior 50 lei 
- comitet 100 lei 
Total 2100 lei 

Se va plăti În două rate" 3s . 
Acest liceu a avut un rol deosebit în 

dezvoltarea culturală a zonei .  Liga Culturală, 
cum s-a văzut organizată în cadrul liceu lui, a 
înfiinţat mai multe biblioteci populare. 

Prima la Voşlobeni, în februarie 193236, 
apoi două la Bicazul Ardelean37, în această 
comună năpăstuită ; apoi chiar trei biblioteci 
la Hodoşa3s. Profesorii acestui liceu au mers 
în sate, luminând lumea şi îndemnându-i să 
nu-şi piardă fi inţa naţională. 

"Gazeta Ciuculu i", principala şi merituoasa 
foaie românească din această parte a jude
ţului, a prezentat în dese rânduri situaţia 
învăţământului românesc din judeţ, chemând 
foruri le competente la acţiune. Acest 
barometru al societăţii care este presa, 
permite să ne întregim imaginea despre viaţa 
culturală a românilor, alăturând informaţi i le 
de arhivă cu însemnări d in ziar, care au 
devenit un alt gen de documente. 

Iată câteva din l ipsurile învăţământului d in 
judeţ, semnalate în ziarul mai sus amintit: 

"Nu putem concepe ca satele româneşti 
neglijate În trecut din motive bine determi
nate şi cunoscute, să fie neglijate şi acum şi 
să rămână fără clădiri de şcoli corespunză
toare. . .  Plângerile domnului Învăţător din 
Hodoşa le găsim Îndreptăţite: nu se poate 
face carte Într-o şcoală care "a fost Înainte 
Închisoare, şi care are o singură sală de clasă, 
mică, necorespunzătoare celor 70-80 de elevi 
Înscrişi, mobilier insuficient': Aceste şcoli zi cu 
zi rod sănătatea micuţi/ar elevi şi dascăli/ar 
şi-i vezi zi cu zi mai palizi, mai descurajaţi şi 
mai lipsiţi de sănătate" 39. 

Cadrele d idactice erau puţine şi de cele mai 
multe ori necorespunzătoare ca pregătire: 

"Munca grea, traiul scump din judeţ, toţi 
Învăţătorii au fugit din ţinuturile secuieşti. Din 
1 1  posturi de Învăţători vacante, doar 5 sunt 
români; din 31 posturi de educatoare, 2 
românce, restul vacante" 40. 

Existau în judeţ doar 20 de grădmiţc de 
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copii, cu 724 înscrişi din 5960 câţi erau obli
gaţi, sub conducerea a 24 de educatoare 
(doar 7 cu diplomă !)41 .  

Majoritatea oamenilor şi-au făcut datoria ş i  
în mare măsură doar  cei  de pe acele 
meleaguri, care cunoşteau realităţile loculu i .  
Astfel, directorul şcolii din Voşlobeni, Zaharia 
Blaga a fost numit revizor şcolar, funcţie pe 
care a onorat-o cu o frumoasă şi rodnică 
activitate (din 1934)42. 

Şcoli le confesionale ale religiei romana
catolice erau în marea lor majoritate 
construite pe terenuri le comunelor şi nu ale 
bisericilor, iar copi i i  români nu puteau învăţa 
în ele43. Multe d in  ele n ici nu corespundeau 
necesităţi lor impuse de lege44, iar în altele 
aveau loc chiar manifestări antiromâneşti45. 

Copii i  români nu au putut beneficia de ace
leaşi avantaje ca şi copi i i  m inorităţi lor 
naţionale, deşi în multe cazuri erau îndrep
tăţiţi să beneficieze de aceleaşi şcoli, cămine 
culturale ( la Ghimeş, bunurile private ale 
judeţu lui  foloseau doar scopurilor culturale 
maghiare46, iar la Ciumani români i  au fost 
impuşi la construirea şcoli i  confesionale cato
lice47). 

În judeţ, populaţia românească a organizat 
şi participat şi la alte manifestări culturale. 

La Voşlobeni, spre exemplu, s-a înfiinţat un 
Centru Cultural, la stăruinţele directorului  
şcol i i ,  Zaharia Blaga4s. 

Comuna a contribuit cu 1000 lei la 
fondarea Muzeulu i  Regional a l  Ţinutului  
Mureş, la 15  iunie 193949. 

Pe 1 5  mai 1939, sub preşed inţia I .P.S.S. 
M itropol itul N icolae Bă lan, comitetul de 
iniţiativă pentru ridicarea unui monument pe 
Câmpia Libertăţii de la Blaj, a adresat un apel 
românilor din Transilvania: 

"Popoarele trăiesc şi se hrănesc din 
trecutul /ar istoric şi este o datorie de a cinsti 
vremurile de glorie care constituie hrana 
spirituală şi izvorul de inspiraţie al generaţiilor 
următoare, pentru a urma pilda Înaintaşilor 
lor. În acest scop s-a constituit un comitet de 
iniţiativă, sub preşedinţia de onoare a IPSS 
Mitropolitul Nicolae Bălan şi IPSS Alexandru 
Nico/aescu, având de scop strângerea 
sumelor necesare, pentru ridicarea unui 
monument vrednic de actul istoric atât de 
Însemnat pentru toţi Românii, care 
mom1ment cinstind memoria glorioşi/ar noştri 
Înaintaşi şi luptători, va imDJrtaliza sacrificiile 
şi vieţile lor neintrecutc, precum şi dragostea 
de neam şi libertate . . .  

cu aprobarea celor În drept, acest 
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comitet face un călduros apel, la toată obştea 
Românească, de a contribui În mod simbolic, 
cu cel puţin un leu, la Înfăptuirea gândului 
propus. Contribuţia acestora, pentru noi, con
stituie un act de afirmare a solidarităţii 
Neamului Românesc şi de Încredere În viitorul 
nostru . . . " 50, 

Prin hotărârea nr. 20 din 30 mai 1939, 
comuna deschidea un cont de 2000 lei, având 
ca scop "măreţu/ act de ridicare a unui 
monument pe Câmpia Libertăţii la Blaj" 51 . 

Voşlobeni i ,  spre deosebire de mulţi alţi 
români, au ştiut să-ţi cinstească taţii şi fraţii 
căzuţi pe câmpul de luptă în războiul pentru 
întregirea neamului .  

Comuna a ridicat un monument "inalt de 
3,5 m din marmură voşlobană, sub formă de 
obelisc pe care domneşte semnul crucii, 
semnul dezrobirii şi al Înfrăţirii Voşlobeniului 
cu fraţii lor de dincolo de munţi" 52. 

Monumentul a fost înălţat de Traian Rusu, 
"fiul comunei, care s-a obligat a-1 ridica pe 
suma de 18.000 lei" 53. Comuna a făcut apel 
la toată suflarea, "cerându-se sprijinul lor la 
susţinerea mieei cetate de români, aflată În 
comuna Voşlobeni, ca atare singura in tot 
judeţul" 54 . 

Dezvelirea monumentului a avut loc pe 29 
iunie 1927, în prezenţa prefectului, a fanfarei 
mil itare, a tuturor primarilor români din judeţ 
şi a multor suflete care simţeau româneşte. 
Aşa cum se pomeneşte în documentele 
comunei, "serbarea nu era numai a comunei 
ci a tuturor românilor din judeţul Ciuc" 55. 

Tot ca un omagiu adus înaintaşilor, la 
serbările de 1 Decembrie 1928 de la Alba
Iulia, comuna a trimis o delegaţie de 70 de 
persoane56. 

În spiritul frăţietăţii şi al întrajutorări i  
"mieei cetăţi de români din judeţ'� cum se 
exprimau Voşlobenii, comuna a donat 50 m3 
de lemn Asociaţiei Generale a Români lor Un iţi 
d in Bi lbor, pentru terminarea casei culturale 
din acea local itates7. 

2. Viaţa religioasă 

Şi a ici în sud-estul Transilvaniei, ca de fapt 
pe întreg pământul ţării, bisericile românilor 
au fost cele dintâi,  sub influenţa acestora 
intrând la venirea lor înşişi secui iSB. 

Împrejurările politice, sociale şi economice 
au schimbat mai apoi cursul istoriei din partea 
locului, românul împilat pierzându-şi credinţa 
strămoşească . 

Este de semnalat că procesul a fost mai 
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timpuriu şi mai radical în centrul teritoriului 
locuit de secui şi foarte slab şi ineficient spre 
margin i ,  în vecinătatea locurilor compacte 
româneşti, ca şi în acelea din apropierea 
muntelui .  

Cum am putea înţelege altfel rezistenţa 
români lor de pe valea Mureşului Superior a 
Giurgeului-Ciucului?S9 

Lăcaşul românilor era din lemn, acesta 
fiind un atribut al bisericilor româneşti. 

Din cea de-a doua jumătate a secolului 
XIX, ctitoriile de zid d in Ciuc se înmulţesc. 

Locuind în mij locul secui lor catol ici , 
Voşlobenii au continuat să-şi exercite credinţa 
lor străbună, în dependenţă de Episcopii 
Moldovei, până în secolul al XVIII-lea. 

Un "Antemis" descoperit de Elie Câmpeanu 
sub altarul bisericii din Voşloben i poartă 
i nscripţia :  "Szaba Episzkop Româneszk vleat 
7222" (Sava Episcop Românesc, vă leat 7222 
- 1 714)60, 

Biserica a fost deci sfinţită de Episcopul 
Sava d in  Roman - acesta era singurul episcop 
cu acest nume la 17 14. 

Nu se ştie cu exactitate când au trecut 
vo�lobenii la religia greco-catol ică . 

In statistica întocmită de Inochentie Micu
Kiein, la 1733, ei nu sunt trecuţi, în schimb 
apar în statistica lu i  Petru Aron, la 1750, 
publ icată de dr. Augustin Bunea la 1901 ,  cu 
184 locuitori, biserică şi cantor6 I .  

Deci trecerea nu se putea face decât între 
1733 şi 175062, 

Primul preot cunoscut din Voşlobeni a fost 
Gheorghe Ciobotariu, la 182163, de la această 
dată având numele tuturor preoţi lor64 . 

Odată cu înfiinţarea parohiei s-a ridicat şi 
prima bisericuţă din lemn, iar în anul 1864 a 
fost înlocuită de o biserică din piatră, cu 
hramu l  Arhanghel i lor M ihai l  şi Gavri l65, 
Biserica a fost de mai multe ori renovată, iar 
în 1 930 a fost mărită şi îmbogăţită cu un turn 
nou66, 

De plan dreptunghiular, cu turn exterior pe 
vest, construcţia degajă prin bolţi şi arce 
influenţa stilu lu i  baroc. Această biserică nu 
rămâne cu n imic mai  prejos faţă de marile 
biserici secuieşti din ţinut. Românii de a ici 
s-au îngrijit tot timpul de biserica lor, au făcut 
donaţii, iar Consiliul Comunal în repetate 
rânduri a acordat ajutoare în lemn bisericii67. 

Parohul M ihai l Mureşan s-a îngrijit tot 
mereu ele starea b isericii, de păstoria enori
aşilor, astfel că în 1930 de exemplu, nu exista 
nici un sectant pe raza comuneibtl. 

Pe data de 2 septembrie 1923, Mitropolitul 
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Primat Miron Cristea, a vizitat parohia 
Voşlobeni69. 

Că voşlobenii erau oameni credincioşi, cu 
frica lu i  Dumnezeu şi hotărâţi, oţeliţi în luptele 
naţionale duse până la Unire, ne-o dovedeşte 
un document publ icat de Liviu Boar în 

"Adevărul Harghitei" în 1995, d in D.J .A.N .  
Târgu Mureş, despre situaţia bisericii greco
catolice din oficiul protopopesc Gheorgheni, 
după dictatul odios de la Viena : 

"8 - XI - 1940 
. . . Voşlobeni: credincioşilor li s-a cerut 

alipirea la Episcopia catolică de Hajdudorog, 
dar aceştia, În trei adunări generale, ţinute la 
29 septembrie, 2 7 octombrie şi 3 noiembrie, 
nu s-au Învoit. 46 de credincioşi au fost 
Închişi, acum sunt eliberaţi. Şase au fost 
expulzaţi. Preotul suspendat şi pusă În vedere 
expulzarea. I s-a acordat un termen de două 
săptămâni, Începând cu 5 noiembrie . . . 

Voşlobeni la 8 noiembrie 1 940" 70. 
Dincolo de vorbe şi de bune intenţi i, 

faptele din momentele de cumpănă vorbesc 
cel mai mult. Biserică poate avea orice sat, 
dar oameni în stare să moară pentru credinţa 
strămoşească, mai rar (şi astăzi, voşlobenii 
celebrează slujba de Înviere în zorii zilei de 
Paşte, după ritualul d in vechime). 

Ca şi voşlobeni i , locuitorii din Tulgheş sunt 
oameni rel igioşi. De la înfi inţarea parohiei, la 
1800, tulgheşenii au avut 4 preoţi : primul a 
fost Simion Pop, sugrumat misterios în casa 
parohială71 .  Al doilea, Mihai l  Dobreanu, a 
păstorit 67 de ani .  În timpul vieţii lui s-a 
construit biserica din centrul comunei, lui i se 
datorează prima şcoală românească care a 
funcţionat în comună, în casa parohială, iar 
din 1881 în local propriu .  În 1848 a protestat 
contra husarilor lu i  Kossuth, care au ucis mai 
mulţi români în " Valea Sângeroasă'� fi ind 
exilat 2 ani în Moldova. A fost singurul " român 
din această parte de ţară decorat atunci cu 
"Steaua României" în grad de Cavalern. În 
perioada interbelică, Tu lgheşul era protopo
piat, Teodor Branea fiind merituosul preot 
a ici, în acelaşi timp şi preşedinte al secţiuni i  

"Li� i i  Culturale" de aici73. 
In 1937, în comună s-a înfiinţat şi o paro

hie ortodoxă, lucru care a dus la unele fricţi
uni între cele două biserici : greco-catolică şi 
ortodoxă. Iată un exemplu:  Consi l iu l  Comunal 
anal izează pe 30 iul ie 1937 cererea parohiei 
ortodoxe elin localitate de a i se acorda un 
sprij in de 1 500 mJ de lemn pentru construirea 
unui local de închinăciune: 

"Domnul Teor;JQr EJraneil - paroh greco-
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catolic se opune a se aduce in discuţie 
cererea bisericii ortodoxe, contestând legala 
ei existenţă şi invocând ca argument cii Însuşi 
Majestatea Sa regele Carol al II-a şi domnul 
Ministru Angelescu ar fi declarat cu ocazia 
unei festivităţi că În comunele unde există 
biserică greco-catolică nu se va mai admite 
Înfiinţarea de parohii ortodoxe, astfel că se 
miră de nerespectarea acestor promisiuni. 

Domnul Aurel Nicolescu aderă la cele 
spuse de domnul Branea. 

Domnul Ioan Răcaru arată legala Înfiinţare 
a bisericii ortodoxe prin acte oficiale apoi cere 
Consiliul Comunal să nu i se respingă cererea 
şi a o aproba În Întregime aşa cum s-a 
aprobat asemenea ajutor lemnos În mai 
multe rânduri bisericilor greco-catolice, 
romana-catolice şi comunităţii evreieşW4 şi că 
ar fi cel puţin jenant şi dureros pentru 
Consiliul Comunal de a nu lua cel puţin la egal 
biserica ortodoxă dominantă În Stat cu 
sinagoga evreiască . . .  

Consiliul Comunal hotărăşte acordarea 
unui ajutor În material lemnos Între 500 -
1500 mJ. 

Cererea bisericii greco-catolice de .l 000 mJ 
de lemn a fost retrasă de preotul paroh" 75. 

După cum se vede, d iferendul s-a încheiat 
prin cedarea materialulu i  lemnos de către 
biserica greco-catol ică către biserica 
ortodoxă.  

În spiritul toleranţei, Consi l iu l  Comunal a 
ajutat şi biserica greco-catolică şi pe cea 
ortodoxă. Preotului ortodox i s-a asigurat 
ajutor de instalare76, apoi în 8 iu l ie 1 939 i se 
aprobă un alt ajutor de 10.000 lei77. 

Biseric i i  greco-catolice i s-au acordat 
numeroase ajutoare în material lemnos, 
odată de 1000 m3, apoi de 300 m3 (pentru 
terminarea capelei din "Poiană')76. 

În august 1937, parohul Teodor Branea 
solicită un ajutor de 500 m3 lemne pentru 
construit o capelă în cătunul Putna, deoarece 
�ai mulţi baptişti din Bicazul Ardelean s-au 
mutat pe acel teritoriu, iar pentru a fi feriţi 
enoriaşi i  săi de această "plagă'� solicită 
edificarea capelei, lucru pe care Consil iul 
Comunal 1-a aprobat de îndată79. Aceasta nu 
poate n . decât o deosebită grij�i pentru 
credincioşii săi, grijă pe care protopopul a 
manifestat-o mereu. 

În l ipse unor c;fovezi scrise nu se pot stabil i 
începuturile vietii  religioase a locuitorilor din 
Bicaz . 

În perioada interbelică, bicăjP.nii erau toţi 
greco-catol ic i ,  dar anu l  trecerii nu se 
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cunoaşte cu exactitate, probabil între 1700 ş i  
1733, căci la Sinodul d in 1700 care a hotărât 
Unirea, nu se pomeneşte de ei, iar la 1733 
sunt trecuţi la Odorhei cu 150 de suflete (nu 
sunt pomeniţi n ici în procesele sinodale d intre 
1925- 1932)60, 

Putem crede că ei aparţineau cu cele 
bisericeşti de Moldova, de unde le veneau 
preoţii, cărţi le sfinţite şi unde căutau ei 
al inare pentru durerile sufleteşti şi trupeşti. 

Cărţi religioase tipărite în Moldova ce se 
găsesc la b iserici le d in  Bicaz, numărul 
dascăl ilor şi preoţi lor veniţi de dincolo de 
Bicaz, toate ne dovedesc cu prisosinţă acest 
lucru. 

În perioada de care ne ocupăm, în Bicaz 
erau cinci parohi i ,  o capelă şi cinci biserici 
greco-catolice61 .  

Cea mai veche este parohia cu sediul  
parohial şi biserică la Gura Dămucului .  Primul 
paroh al acestei parohi i  a fost popa Ioan, sub 
care s-au cumpărat la 1722 un clopot cu 
inscripţia "Homo menta mari" 62. 

Funcţiona la această parohie, în perioada 
i nterbelică, parohu l  Teodor Cândea . D in  
această parohie s-a remarcat preotul Teodor 
Dumbravă, ucis de trupele maghiare la 1848 
în chinuri groaznice, dar bicăjenii nu I-au uitat 
pe părintele lor sufletesc " Toader, când cu 
prada'� rugându-se pentru el63 . 

În această parohie existau două biserici : 
una veche în care nu se face serviciu d ivin 
decât o dată pe an şi biserica nouă, mare, 
frumoasă, clăd ită din stăruinţa părintelui 
Cândea între 1928- 1930, sfinţită de Mitropolit 
în 1930, cu ocazia vizitei făcute a ici64. 

Acestei parohi i ,  contele Lazar din Lăzarea 
i-a donat între 1887-1897 un teren pe care 
este astăzi casa parohială. Arhiva acestei 
parohi i  a ars în 1919,  în război .  

A doua parohie în ordinea vechimi i  este 
Valea Jidanului, care a luat fiinţă în 1 797. 
Biserica fi ind m ică, s-a lărgit în 182365. 

A treia parohie este Telec, înfiinţată în 
1842, dar aici era biserică din 1832, dar 
mărită şi pictată în 1 930, prin stăruinţa părin
telui Coriolan Sabău .  

Părintele Precup d i n  această parohie a fost 
măcelărit de unguri pe 14 octombrie 1848, 
fiind a doua taţă bisericească din Bicaz căzută 
jertfă revoluţiei din 1848, pentru sentimen
tele sale româneşti. 

Ă patra parohie este Dămuc, înfi inţată în 
1842, cu blsencă d in 1947, Ci:lre a fost înlo
cuită în 1912  c:u biserica de piatră actualăBG. 

Cea mai recentă parohie este Va lea 
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Bradului, dar nu avea biserică. 
În comună mai era o biserică romana

catolică, dar nu exista numărul suficient de 
credi ncioşi pentru a se constitui o parohie 
viabilă. 

Totuşi autorităţile maghiare au înfi inţat 
parohia, tolerată şi după Marea Unire :  

" Toleranţa românească nu numai că 
tolerează o parohie romano-catolică la Bicaz, 
dar plăteşte preot şi Îi dă posibilitatea de 
activitate În detrimentul intereselor noastre 
naţionale" B7. 

O casă de rugăciuni  baptistă a fost înălţată 
în 1929. 

Şi în Gheorgheni, în 1929, pentru români i 
de a ici a început ridicarea unei biserici orto
doxe. Ea a fost construită de arhitectul Sterie 
Becu, recomandat de N icolae Iorga, şi va 
costa 4.000.000 leiBB. 

La fel şi în M iercurea-Ciuc va fi edificată o 
biserică ortodoxă, în anul 1936, cu hramul 

"Sfântul N icolae," actuala Catedrală 
EpiscopalăB9. 

Ca urmare a propagandei maghiare şi a 
activităţii unor i redentişti, mai mulţi români 
din satele majoritar secuieşti au trecut la 
catol icism chiar sub stăpânire românească! 
Aşa a fost cazul la Sâncră ieni ,  Ditrău,  
Ciumani90. 

O parte d in  vina pentru pierderea altor 
conştiinţe româneşti o poartă şi statul român, 
care printr-o impl icare mai activă şi susţinută 
ar fi putut evita aceste tragedi i  naţionale -
căci ce a ltceva pot fi aceste pierderi 
româneşti chiar în România Mare? 

Dacă la 29 august 193 1 notarul din Ditrău 
sol icită trimiterea unui preot sau misionar 
greco-catolic în local itate9 ' ,  M itropolia de Blaj 
abia la 1 octombrie 1931 promitea trimiterea 
acestuia92! Şi aceasta într-o comună în care 
chiar în 193 1 s-a reînfi i nţat parohia 
românească, după mulţi ani93. 

Biserica construită pe locul uneia mai vechi 
şi sfinţ!tă în 1936 a fost dărâmată samavolnic 
în 1 940. 

Situaţia nu era peste tot aceeaşi .  Ş i  
aceasta datorită unor adevăraţi oameni ,  
luptători cu  crucea în mână pentru neamul 
românesc din secuime. 

Un exemplu edificator îl reprezintă preotul 
greco-catolic Petru Suciu .  Fiu al comunei 
Voşlobeni, absolvent al  l iceu lu i  "Sfântul 
Nicolae" din Gheorgheni promo�ia 19289� şi 
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l i cenţiat în teolog ie, promoţia 1 934 la 
Academia Teologică Greco-Catol ică Română 
Unită de la Blaj9S, a primit spre păstorie 
credincioşii români d in comuna Aldea din 
judeţul Odorhei . 

După o rodnică muncă, rezultatele sale nu 
s-au lăsat aşteptate. În anu l  1937 datorită 
susţinutei sale munci misionare, 6 români  
maghiarizaţi au trecut înapoi la  religia greco
catolică. 7 au trecut în 1938 şi 5 în 193996 
Câteva nume ale celor recâştigaţi pentru 
neam se edifică asupra origini i  etnice ale 
celor reconvertiţi : Szocs (Suciu) ,  Szabo 
(Sabău), Kovasz (Covaci), Peter (Petru). 

Dacă fiecare paroh român ar fi reuşit 
recâştigarea măcar a tot atâtea suflete de 
români, câţi a recâştigat părintele Suciu, 
a ltfel ar fi stat lucruri le în reg iunea 
secu izată . . .  

Pentru activitatea sa românească, sub 
ocupaţia horthystă, Părintele Suciu a suferit 
prigoana magh iară, fi ind suspendat d in  
funcţie. Întorcându-se la  Voşlobeni, unde 
preotul a fost expulzat (cum am amintit mai 
sus) a ajutat comunitatea de aici să-şi 
păstreze credinţa, la Voşlobeni nefi ind nici o 
trecere la catol icism97. Pentru toată această 
rodnică muncă, Părintele Suciu a suferit 
calvarul închisorilor comuniste. Istoria este 
câteodată nedreaptă cu oameni i .  Aşa se face 
că mulţi oameni care au făcut ceva pentru 
neam sunt sortiţi u itări i , chiar dacă ei sunt o 
rotiţă importantă chiar prin micimea ei în 
angrenajul întreg . De aceea dacă mai există 
astăzi români  în localităţile din fostele scaune 
secuieşti se cuvine să aducem o laudă 
dascăl ilor lor: învăţători şi preoţi . 

O bună parte a românilor d in judeţ, chiar În 
aceste împrejurări critice, în l ipsă de biserici şi 
preoţi, au stat neclintiţi în credinţa lor, uneori 
chiar cu imense eforturi .  Dovadă stau români i  
din Izvorul Mureşului ,  care aparţineau de 
parohia de la Voşlobeni şi până la biserica 
căreia făceau �O km, neavând biserică 
proprie în localitate. Aceşti români, puţini dar 
hotărâţi, nu au precupeţit eforturile lor pentru 
înzestrarea bisericii voşlobene. Dovadă stau 
trei cărţi bisericeşti donate în 1904 de câteva 
fami l i i  acestei biserici9B. 

Cel mai important segment al vieţii cultu
rale din zonă a fost deci biserica, care se
condând cu succes şcoala, a contribuit decisiv 
la p�strarea fiinţei naţionale româneşti. 

· 

Cristian Costel Lazăr 
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Abstract 
Culture and spiritual ity in the l ife of the Romanians from Ciuc County 

in the inter-war period 

The problems here treated bring this volume to complete successfully the series of reference works of the inter-war 
period and those that appeared during the last years, as result of long and laborious researches undertaken on 
archaeological sites, in archives and in l ibraries by renowned archaeologists, historians, sociologists, ethnographers, 
archivists, professors and researchers. 

Centring on the inter-war time interval the author structured his work in such way that it could present a wide range 
of issues related to Romanian politica!, administrative, economic, cultural and spiritual l ife and to the inter-ethnic rela
tionships between Romanians and Hungarians, referring to the response the way Romanians reacted at the Hungarian 
irredentist outbreaks. The author does not avoid the "delicate" issues and speaks openly about them. The lights and 
shades of the Romanian - Hungarian cohabitation in Ciuc County, in the inter-war period of the 20th century, are poin
ted out by the documents of that time. 
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Bănci populare şi cooperative de credit din judeţul 
Treiscaune (1919-1940) 

În fostul judeţ Treiscaune, la fel ca şi în Secuiesc a d-lui Dr. Nicolae Crăciun, avocat 
celela lte zone ale Transilvaniei ,  după din Sf. Gheorghe, fost prefect al judeţului 
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie Treiscaune" 4. Încetarea activităţii unităţii 
1918, şi-au continuat activitatea o serie de este consemnată în Reg istrul Comerţului, d in 
bănci ş i  cooperative de credit, înfiinţate în cea cadrul Camerei de Comerţ şi de Industrie 
de-a doua parte a secolului al XIX-lea. Încă Braşov care, pe baza deciziei nr. 261/1948 a 
de la constituirea lor, sub forma unor societăţi Curţii Superioare Bancare, solicită modifi-
cooperative de credit şi economie, aveau ca carea în registrul firmei, respectiv "intrarea În 
obiective efectuarea unor operaţiun i  de lichidare a Casei de Păstrare Tg. Secuiesc, 
credit, valorificarea economiilor membrilor, societate pe acţiuni, numindu-1 ca lichidator 
înlesn i rea participări i capita lu lu i  local la pe domnul Gheorghe Melinte, casierul Băncii 
dezvoltarea comerţulu i ,  industrie şi servici i lor Naţionale din Sft. Gheorghe" s. 
în localităţile judeţulu i 1 . Casa de păstrare din Treiscaune S.A. 

Legea asupra băncilor săteşti din anul 1903 Sfântu Gheorghe. A funcţionat între ani i  
a creat cadrul juridic necesar înfiinţării şi 1876 şi 1948. Documentele create conţin 
extinderii unor instituţii de credit în mediul date interesante cu privire la viaţa economica 
rural, sub forma de societăţi pe acţiuni, cu - financiară a oraşului Sf. Gheorghe, valoarea 
personal itate juridică. Scopul principal al operaţiun i lor de cred it şi dest inaţia lor, 
băncilor şi cooperativelor săteşti era de a registrul cu acţiunile proprii ale societăţi i ,  
acorda credite şi împrumuturi sub formă de registrul jurnal cu împrumuturile făcute şi 
ipotecă şi amanet, pentru construirea de debitorii, precum şi documentele create de 
locu inţe, cumpărarea de vite şi unelte consil iul de administraţie şi de către adunarea 
agricole. După unirea de la 1 decembrie generală a acţionarilor6. Prin decizia nr. 260 
1918, prin legea de organizare a cooperaţiei d in 4 iunie 1948 a Curţii Superioare Bancare, 
d in 28 martie 1929, pentru sprij in irea finan- s-a hotărât intrarea în l ichidare a Casei de 
ciară a băncilor popu lare şi a celorlalte Păstrare Sf. Gheorghe, Societate pe Acţiuni ,  
societăţi cooperatiste s-a înfiinţat, pe plan fi ind numit ca l ichidator Dimitrie V. Lefter, 
central ,  Banca centrală cooperatistă2 .  di rectorul Bănci i Naţionale din Sf. Gheorghe7• 

În depozitele Direcţiei Judeţene Covasna a Casa de păstrare din Regiunea 
Arhivelor Naţionale se află fondurile arhivis- păduroasă S.A. Baraolt. Instituţia a fost 
tice create de o parte din băncile şi coopera- înfiinţată la 14 martie 1883, la adunarea 
tivele de credit care au funcţionat în fostul generală de constituire participând 27 de 
judeţ Treiscaune, sau informaţii referitoare la acţionari, cu un total de 482 de acţiuni .  
înfiinţarea, funcţionarea şi l ichidarea acestor Unitatea menţionată a funcţionat şi în perioa-
instituţii bancare, sau a unor sucursale, fil iale da interbelică, încetându-şi activitatea în anul 
ori agenţii locale ale unor bănci centrale sau 1947. În fondul arhivistic se păstrează o serie 
regionale. de documente precum: registrele şi jurnalele 

Casa de economie "Ajutoare" S.A. Tg. generale, jurnalele şi registrele de casă, 
Secuiesc. A fost prima unitate financiar-ban- registrul copiilor cambiilor, jurnal scadenţar, 
cară din judeţul Treiscaune, înfiinţată la data registre şi jurnale de depuneri, transpuneri şi 
de 15  decembrie 1872. Din păcate, de la de prenotare a împrumuturilor, jurnalele de 
acest creator nu au mai rămas decât puţine gestiune, registrele inventar, de control şi 
documente (registre cu inventarele· detaliate auxil iare, procesele verbale ale adunărilor 
şi registrul bilanţului), din perioada 1928- generale şi ale consiliilor de administraţie ş.a.s. 
19303. Câteva informaţii d isparate despre Casa de păstrare Brăduţ, a funcţionat 
activitatea unităţii respective le regăsim în între ani i  1895 - 1947. De la această unitate 
alte fonduri arhivistice. Astfel, prin înct1eierea se păstrează Registrele proceselor verbale ale 
nr. 1 1 37/ 1 938, Tribuna lul Trciscaune "dispune ad undri lnr generale şi a le conducerii 
Înscrierea in lista membrilor din Consiliul de instituţiei, jurnalul de casă, evidenţa depune-
Administraţie al Casei de Păstrare din Tg. rilor ş.a.9 .  
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Banca populară "Aiianţa" Ghidfalău, a 
funcţionat între ani i  1903-1948. A fost mem
bră a Federaţiei "Aiianţa" a Cooperativelor 
economice şi de credit, activitatea ei fi ind 
axată pe acordare de împrumuturi sătenilor 
pentru cumpărare de animale de muncă, 
unelte agricole ş .a .  În afara documentelor 
specifice unei bănci, fondul arhivistic creat de 
Banca populară ,,Aiianţa" Gh idfalău, mai  
cuprinde şi a lte documente, d in  care 
menţionăm: ordine şi instrucţiuni primite de 
la Alianţa Cooperativelor de economie şi 
credit cu sediu l  la Cluj, regulamentul de 
apl icare a Legii conversiuni i ,  din anul 1934, 
statutul societăţi i ,  procese verba le ale 
adunări lor generale, tabele cu membri i  
cooperativei ş .a .  Consi l iu l  de administraţie al 
bănci i, în şedinţa sa din 11 decembrie 1939 a 
hotărât ca banca să ofere creditorilor săi un 
fond de 50% plăt ib i l  în  numerar, fără 
dobândă, în timp de 17 ani, conform art. 52 
din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole 
şi urbane. Cel de-al doilea război mond ial şi 
evenimentele care i -au u rmat au făcut 
inoperantă această hotărârelo. 

Banca de credit S.A. Sf. Gheorghe. A 
funcţionat între ani i  1923- 1947. s-a înfiinţat 
din iniţiativa unu i  grup de acţionari din Sfântu 
Gheorghe, având un capital in iţial de 2,5 
mil ioane lei, d ivizat în 5000 de acţiuni la 
purtător, de câte 500 de lei fiecareu.  În anul 
1926, banca şi-a înfiinţat o sucursală la 
Baraolt, iar în anul  1929 o altă sucursală la 
Miercurea-Ciuc şi câte o agenţie în Boroşneul 
Mare şi Ozun ( local ităţi care la vremea 
respectivă erau sedi i  de plasă ale judeţului  
Treiscaune) . Conform statutu lu i  Bănci i ,  
scopu l  urmărit era de a favoriza dezvoltarea 
comerţului,  a i ndustri i lor şi meseri ilor, a 
agriculturii şi a întreprinderilor de tot felul, 
precum şi fructificarea de depuneri . 

În darea de seamă a Consi l iu lu i  de 
Administraţie pe anul 1927, printre altele, se 
spune: "Domnilor acţionari, Prezentâr.du-Vă 
al V-lea bilanţ avem satisfacţia de a Vă rapor
ta, că această instituţie creată de O-voastră 
continuă a realiza un progres remarcabil. Este 
acest progres urmarea firească a precauţiunii 
şi grijei ce s-a depus Întru administrarea avu
tului D-voastd'i, Între Împrejurări economice
financiare destul de maştere. Nu mai puţin 
apreciabil este concursul moral şi materiul al 
Onor Băncii Naţionale şi al Băncii Româneşti, 
care ne-au onorat prin admiterea ld scont a 
portofoliului nostru, s-au interesat efectiv de 
aproape de gestiunea noastră pentru care 
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aport preţios le revin viile noastre mulţumiri, 
pe care le transmitem cu această ocazie şi 
Societăţii Naţionale de Credit Industrial 
Bucureşti, care de asemenea ne-a pus În situ
aţia de a putea acorda Împrumuturi micilor 
industriaşi cu 12%. Datorită acestor stări fap
tice În cursul anului 1 92 7 plasamentul nostru 
aproape s-a dublat, iar activitatea noastră 
economica-bancară a Îmbrăcat dimensiuni 
ample': Interesantă este repartiţia sumei d in 
contul "profit şi pierdere': respectiv: 6% 
prim-dividente la 5000 acţiuni, 10% fond de 
rezervă, 10% consil iului de administraţie, 5% 
consi l iu lu i  de cenzori, 12  % gratificaţii 
pensionarilor, şi tot atât pentru fondul de 
pensii, fondul pentru creanţe dubioase, al 
doi lea dividend, iar restul să se raporteze 
pentru anul viitor12. 

Legea conversiuni i  a dat o grea lovitură 
bănci i .  Acţionarii şi-au pierdut capitalul, toate 
rezervele bănci i  au fost folosite pentru 
acoperirea pierderilor. La 19 august 1 939 
Banca de credit S.A. Sf. Gheorghe este 
nevoită să încheie o convenţie cu Banca 
Naţională a României pentru achitarea unor 
fonduri pentru deponenţi şi ceilalţi creditori ai 
Băncii, anteriori conversiuni i .  Creditul bancar, 
deschis pe timp de 10 ani, era de 1 . 194.000 
lei, iar drept garanţii se luau acţiuni  în gaj şi 
se punea ipotecă pe imobilul Bănci i .  În anul 
1947, Banca de credit în l ichidare închiriază 
localul său Cooperativei "Lucrătorii " din Sf. 
GheorgheB. 

Banca Populară "Arpătăceană", din 
Arpătac (Araci), judeţul Treiscaune, a fost 
înfi i nţată prin hotărârea Tribunalu lu i  Sf. 
Gheorghe nr. 795/1923. Scopul societăţi i era 
"de a Înlesni creditul pentru membrii săi, 
procurându-le prin Împrumuturi şi sconare de 
poliţe, capita/urile necesare pentru gospo
dăria, meseria sau comerţul lor, de a 
fructifica economiile lor şi a Înlesni 
aprovizionarea şi dezvoltarea În comun, prin 
următoarele operaţiuni: a primi spre 
fructificare economiile membrilor, a primi 
depunerile În acelaşi scop de la nesocietari, a 
contracta Împrumuturi - cu autorizaţia Casei 
Centrale, dacă Banca va fi admisă a lucra cu 
aceasta-, a acorda Împrumuturi atât 
membrilor cât şi nesocietarilor, a sconta şi 
resconta efecte comerciale, a procura socie
tarilor articole de strictă necesitate, unelte, 
instrumente şi maşini necesare gospodăriei 
sau pructici."irii profesiunei lor, precum şi dP. a 
Înlesni desfacerea În comun a produselor lor, 
Însă numai ca operaţiuni În comision " 1'1, 
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Banca Comercială şi Agricolă Sfântul 
Gheorghe. Inspectoratul Comercial Cluj, în 8 
april ie 1926, informează conducerea băncii 
am intite despre faptul că "Ministerul de 
Industrie şi Comerţ, În urma avizului Comi
siunii Speciale Economice pentru examinarea 
societăţilor prin deciziunea nr. 26356/926 a 
aprobat ca societatea anonimă «Banca 
Comercială şi Agricolă» din Sfântul Gheorghe 
să funcţioneze cu un capital de două milioane 
lei şi să-şi Înregistreze firma la Tribunalul 
respectiv cu condiţiunea Însă de a introduce 
În statute următoarele completări: 1 .  3-4 din 
membrii Consiliului de administraţie să fie 
români; 2. 2/3 din acţiuni să fie date 
românilor; 3. Această proporţie de capital şi 
membrii În Consiliul de administraţie se va 
menţine permanent ori ce modificări s-ar 
aduce statutelor precum şi În caz de sporiri de 
capital; 4. Transmiterea acţiunilor nu se 
poate face fără aprobarea Consiliului de 
administraţie avizându-se despre aceasta şi 
ministrul" 1s. 

Respectând aceste prevederi, componenţa 
membrilor fondatori, prevăzută în actul 
constitutiv era următoarea : Irimie Coveşan, 
Dr. Ioan Popa, Leon Daiciu, Maria Coveşan, 
Marioara dr. Popa, Traian Coveşan, Ioan 
Pârvu, Aron Coveşan, Irimie Coveşan jr. şi 
Voicu Popa. Potrivit statutului ,  aprobat prin 
decizia Tribunalului Sfântul Gheorghe, scopul 
principal al Băncii era de a favoriza 
"dezvoltarea comerţului, industriei şi 
agriculturii" 16. 

În extrasul d in actul constitutiv şi d in 
statutele Băncii populare "Vi itoru l 
Plugarilor" d in  comuna M icfa lău, jud .  
Treiscaune, d in aprilie 1 928, se prevede 
faptul că "scopul societăţii este de a Înlesni 
creditul pentru membrii ei şi a fructifica 
economiile lor. Capitalul subscris la consti
tuire era de 92.000 lei, iar Consiliul de 
administraţie compus din 9 membrii" 17. 

În baza Legi i  băncilor populare, Tribunalul 
Treiscaune, Secţia Comercială, la data de 16 
mai 1 928, a aprobat înfi inţarea Băncii 
populare "Hăghigeana", în comuna 
Hăghig, care avea ca scop "Înlesnirea şi spri
jinirea membrilor În dezvoltarea agriculturii 
etc'� Capitalul subscris era de 1 23 .000 lei, 
"din care s-a vărsat 25.500, urmând ca restul 
să se verse treptat" 1B. 

Delegatu l adunării generale de constituire 
a "Băncii Populare Zagon", În vedered 
obţinerii statutului leg<1l de persoană juridicil, 
a fost preotul ortodox Ioan Ciora, la data de 
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18 iunie 182819. 
Deşi comuna Zagon, d in punct de vedere al  

compoziţiei demografice, este o comună etnic 
mixtă, structura populaţie la recensământul 
din anul 1910, fi ind de 2652 români şi 6619 
maghiari (împrel:lnă cu  satul Păpăuţi)20, totuşi 
Banca Populară Zagon, s-a constituit exclusiv 
d in etnici români .  Din totalul celor 62 de 
acţionari, 52 erau bărbaţi şi 10 femei. După 
statutul profesional, compoziţia acestora era 
următoarea : 2 preoţi, 5 învăţători, 1 i ng iner 
si lvic, 1 brigadier si lvic şi 1 muncitor 
"exploatare pădure': 1 şef de post, 1 negus
tor şi ceilalţi "muncitori agricoli'� Din primul 
consi l iu de administraţie au făcut parte urmă
toarele persoane: Ioan Ciora, preot, preşe
dinte, Dobre N. Constantinescu, învăţător, 
directorul şcol i i  d in  localitate, vicepreşedinte, 
N icolae Mogoş, Simion Gavrilă, Zaharia 
Olteanu, Vasile Săuleanu, Ioan Gabor, Alexe 
Sofran Precup şi Irimie Mogoş. Comisia de 
cenzori era condusă de ing inerul silvic N icolae 
Gotea21 .  

Potrivit Statutului "Băncii Populare Zagon. 
Societate Cooperativă de credit şi economie", 
adoptat în 16 martie 1930, scopul societăţii, 
înscris în capitolul I Înfiinţare. Sediul .  Scopul 
şi durata societăţi i  era "să Înlesnească 
creditul de care au nevoie asociaţii, procurân
du-le prin Împrumuturi sau scontare de poliţe 
fondurile necesare pentru gospodăria, 
meseria sau comerţul lor, să le primească 
economiile, să facă orice operaţiuni de bancă 
şi comision În folosul acestora, să sădească 
Între asociaţi spiritul de solidaritate şi 
prevedere şi să contribuie la răspândirea 
culturii În masele populaţiei prin toate 
mijloacele potrivite acestui scop'� 

Capitolu l  II Asociaţi . Datori i .  Drepturi, are 
câteva prevederi interesante referitoare la 
obţinerea calităţii de asociat. Astfel, puteau fi 
asociaţi locuitorii majori din comuna Zagon şi 
satul Păpăuţi, judeţul Treiscaune, care nu fac 
parte d intr-o altă cooperativă cu acelaşi 
obiect. Femeile măritate nu se puteau înscrie 
în societate fără autorizaţia soţi lor. Nu puteau 
fi primiţi n ici "faliţii, interzişii, şi cei puşi sub 
consiliul judiciar, cei condamnaţi pentru crime 
sau delicte de fals, delapidare Înşelăciune, 
mită, furt şi abuz de Încredere". Cei 
condamnaţi pentru furt şi abuz de încredere, 
puteau fi totuşi primiţi în cooperativă, după 
trecerea a 10 an i de la P.xecutarea pedepsei 
"dacJ nu au mai fost pedep.'>iti pentru astfel 
de delicte, insi§ cu aprobarea aduntirii 
generale a cooperativei luată cu majoritatea 
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de 2/3': Cei care nu ştiu carte - se preciza în 
documentul menţionat, vor "semna declaraţia 
prin punere de deget, in faţa a doi asociaţi, 
care vor semna şi certifica că i-au comunicat 
cuprinsul statutelor cooperativei': Capitolul 
III reglementa Capitalul social, capitolul IV 
Operaţiunile societăţi i, capitolul V "Organele 
societăţii", respectiv adunarea generală, con
sil iul de administraţie şi cenzorii, capitolul VI 
Bilanţ. Buget. Excedente şi fonduri colective, 
iar capito lu l  VII Mod ificarea statutelor. 
Fuziune. Disolvare22. 

La adunarea generală desfăşurată în data 
de 5 august 1934, după epu izarea tuturor 
punctelor de pe ordinea de zi, se face pre
cizarea conform căreia "adunarea deleagă a 
reprezenta unitatea noastră, la adunarea 
generală a Uniunii sau Băncii centrale coo
perative pe Banca populară Arpătăceanca" 

din Araci, iar "asupra legii conversiunii, 
adunarea hotărăşte a se aplica intocmai 
legea". Referitor la această ultimă problemă, 
la adunarea generală, d in  1935, intervine o 
nuanţare, în sensul că "asupra chestiunilor 
conversiunii, adunarea hotărăşte ca să se 
aplice reducerile ce se vor putea la deponenţi 
şi societari" 23 . 

La cererea fi rmei Banca Poporală 
Braşoveana S.A. din Braşov, din 13 august 
1929, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, 
avizează favorabi l  înscrierea în reg istrul 
fi rmelor sociale de pe lângă Tribunalu l  
Treiscaune a sucursalei din Baraolt a băncii 
amintite. Din . dosarul prezentat la Tribunal 
pentru obţi nerea personal ităţi i  jur id ice, 
rezultă că fi l iala respectivă s-a înfi inţat în 
urma fuzionării băncii braşovene cu Casa de 
Păstrare S.A. Baraolt24. În 2 1  decembrie 
1931 ,  în numele conducerii băncii, "subsem
naţii Simay Gero ca preşedintele şi Joo Gyozo 
ca directorul Băncii Poporale Braşoveana S.A. 
din Braşov, cu onoare anunţă că direcţiunea 
Institutului a hotărât sistarea şi radierea 
sucursalei din Barac!t'' 2s. 

Prin încheierea Tribunalului Sf. Gheorghe, 
Secţia Comercială, din 28 iul ie 1930, s-a 
"ordonat inregistrarea in registrul comercial al 
firmelor colective a "Sucursalei Firmei Banca 
Poporală Braşoveană Soc. pe Acţii din Braşov 
În comuna Q71m" ��>. În decembrie 193 1 ,  
conducerea centrală a bl'!ncii a solicitat 
"sistarea şi radierea " suc:ursalei din Ozun27. 

"Expo.<>itura " Belini a Bă nci i  Poporale 
Braşoveana Societate pe Acţiuni  din Braşov, la  
puţin timp după înregistrare şi-a sistat activi
tatea, cu precizarea "că toate active/e şi 
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pasivele, drepturile şi obligaţiunilor sau con
topit in cele ale aşezământului principal" 28. 

Lista societarilor Băncii Populare din 
Lunga, la 31 decembrie 193 1, cuprindea 151  
de  membri29. 

Banca populară din Breţcu, care func
ţiona din 1930, avea în 1938, ca weşedinte al 
adunării generale pe Ioan V. Fenechiu, iar ca 
secretar pe Gheorghe G. Tărlungeanu3o. 

În judeţ au funcţionat un mare număr de 
cooperative de cred it. Majoritatea au fost 
înfiinţate şi au activat, înainte de 1 decembrie 
1918, continuându-şi existenţa prin reorgani
zarea şi înreg istrarea conform legislaţiei 
româneşti. La Direcţia Judeţeană Covasna a 
Arhivelor Naţionale, se găsesc documente 
despre majoritatea d intre acestea, după cum 
urmează : 

Cooperativa de credit Aita Mare şi-a 
început activitatea la data de 7 septembrie 
1899, iar la Registrul Comerţulu i  s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 19313 1 .  

Cooperativa de credit Aita Seacă şi-a 
început activitatea la data de 29 august 1911 ,  
i a r  l a  Registrul Comerţului s-a înregistrat în  1 1  
noiembrie 1931 32 . 

Cooperativa de credit Aita Medie şi-a 
început activitatea la data de 18 februarie 
1912, iar la Registrul Comerţului  s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193133 .  

Cooperativa de credit Băţanii Mari şi-a 
început activitatea la data de 30 decembrie 
1904, iar la Registrul Comerţului s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193 1 34 .  

Cooperativa de credit Bidalău şi-a 
început activitatea la data de 14 februarie 
1912, iar la Registrul Comerţulu i  s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193 1 35. De la această 
cooperativă se păstrează doar un Registru de 
casă, din perioada 1928- 193036. 

Cooperativa de credit Chepeţ (azi, 
Căpeni) şi-a început activitatea la data de 14 
mai 1902, iar la Registrul Comerţului s-a 
înregistrat în 1 1  noiembrie 193 137. 

Cooperativa de cred it Calnic şi-a 
început activitatea la data de 21  septembrie 
1899, iar la Registrul Comerţului s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193138. 

Cooperativa de credit Cernatul de Jos 
şi-a inceput activitate<� la data de 26 septem
hne 190 1 ,  iar la Registru l Comerţului  s-a 
inregistrat in 11 noiembrie 1 93 1)9. 

Cooperativa de credit Dalnic şi-a 
începul activitatea lu data de 13 Iunie 1901 şi 
s-a înregistrat la Registrul Comerţului  în 29 
decembrie 1 93 1,  adăugând la statut preve-
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derea că este membră a "Alianţei coopera
tivelor de economie şi credit" şi faptul că 
scopul cooperativei îl constituie "Îmbunătă
ţirea stării materiale a membrilor ei, pentru 
satisfacerea trebuinţelor lor de credit şi afa
ceri comerciale prin procurări comune şi 
mijlociri" 

40 . 
Cooperativa de credit Ghelinţa şi-a 

început activitatea la data de 21 decembrie 
1906 şi s-a înregistrat la Registrul Comerţului 
în 13 noiembrie 193 1 .  Camera de Comerţ 
şi Industrie Târgu Mureş remite actele 
cooperativei Tribunalului judeţului Treiscaune, 
deoarece "Oficiul nostru nu mai are nevoie de 
aceste acte, Întrucât publicitatea actelor 
cooperativelor neÎnscrise la judecătorii se va 
face tot În registru Tribunalului unde ele au 
fost Înscrise şi În care registru se vor trece 
toate actele necesare a fi făcute publice, 
Întocmai aşa, cum s-a făcut În trecut" 4 1 .  

Coperativa de credit Ghidfalău şi-a 
început activitatea la data de 29 septembrie 
1 909, iar la Registrul Comerţulu i  s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193142. 

Cooperativa de credit Lemnia şi-a 
început activitatea la data de 1 iunie 1916, iar 
la Registrul Comerţului s-a înregistrat în 1 1  
noiembrie 193 143. 

Cooperativa de credit din Lunga, 
înregistrată la tribunal în 1915, s-a înscris la 
Oficiul Reg istrului Comerţului  în noiembrie 
1 93 1 ,  înregistrând la Tribunalul Treiscaune, 
modificările intervenite în componenţa mem
brilor să i, pe parcursul activităţii44. În fondul 
Cooperativa de credit Lunga, se păstrează 
câteva documente din perioada 1920 - 1947, 
respectiv registrele cu procesele verbale ale 
adunărilor generale şi ale consi l iu lu i  de con
ducere, livrete de membru şi l ivrete de 
depunere45 .  

Cooperativa de credit Malnaş şi-a 
început activitatea la data de 15  aprilie 1916, 
iar la Registrul Comerţului s-a înregistrat în 1 1  
noiembrie 193146. 

Cooperativa de credit Mărcuşa şi-a 
început activitatea la data de 26 martie 1925, 
iar la Registrul Comerţului s-a înreg istrat în 13 
noiembrie 193 147. 

Cooperativa de credit Midalău şi-a 
început activitatea la data de 15 septembrie 
1914, iar la Registrul Comerţului  s-a înregis
trat în 1 1  noiembrie 193148. 

Cooperativa de credit Păpăuţi şi-a 
inceput activitatea la data de 7 mai 1895, iar 
ld Registru l Comerţu lu i s-a înrcg istrut în 1 1  
noiembrie 193 149. 
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La Comolău-Reci, în anul 1935, funcţiona 
Cooperativa de credit şi economi i  
"Camilus". La data de 1 9  iu l ie 1 935, 
primarul şi notarul comunei Reci, confirmau 
"că data ţinerii adunării generale a 
Cooperativei de credit şi economii «Camilus» 
din Comolău, a fost adusă la cunoştinţa popu
laţiei din această comună, prin afişarea 
convocatorului În pretoriu primăriei comunale 
şi publicarea În comună cu grai viu" 5o. 

Cooperativa de credit Turia şi-a început 
activitatea în 1916, deşi era înreg istrată la 
tribunal din 30 martie 1904, iar la Registrul 
Comerţului  s-a înreg istrat în 1 1  noiembrie 
1931 5 1 ,  

În fondul Cooperativa de  credit Valea 
Crişului se păstrează doar un registru de 
procese verbale ale direcţiuni i ,  din perioada 
1931 - 194852 , 

Cooperative de credit, membre ale Alianţei 
Cooperativelor de Economie şi Credit, au mai 
funcţionat l.a Breţcu, Moacşa şi Ormeniş. La 
Tg. Secuiesc a funcţionat Societatea coo
perativă "Chezdi" din Tg. Secuiesc, iar la 
Poiana Sărată, Banca populară "Oituzul"53. 

Prin grija Centralei Cooperative de Îndru
mare, Organ izare şi Control, au fost tipărite 
statute - cadru pentru "Bănci populare - soci
etăţi cooperativă de credit şi economie" şi 
procese-verbale ale adunărilor generale de 
constitui re54 . 

În anul 193 1 ,  la puţin timp după înfi inţare, 
în concordanţă cu hotărârea Consi l iu lu i  de 
Administraţie, s-a solicitat desfi inţarea agen
ţiei din Boroşneul Mare a Casei Generale de 
Economii din Braşov55. După 2 ani, în anul 
1 933,  conducerea Casei Generale de 
Economii din Braşov, solicită "ştergerea din 
registrul firmelor a Agenţiei din Covasna, des
fiinţată pe ziua de 1 Aprilie 1933'� Instituţia 
amintită a mai avut agenţii ş i în Sf. Gheorghe 
şi Tg . Secuiesc56. 

Banca Generală de Economii din Sibiu 
şi Braşov, "rezultată din fuziunea Băncii 
Generale de Economii din Sibiu, fondată În 
1841 şi a Casei Generale de Păstrare din 
Braşov, fondată În 1836, societate pe acţiuni 
cu durată nelimitată cu sediul În Sibiu': în 
anul 1946, şi-a deschis o agenţie la Tg . 
Secuiescs7. 

Menţionăm faptul că, deşi nu a avut o fili
ală în judeţul Treiscaune, cunoscuta Bancă 
"Albina", era prezentă în zonă , prin interme
ll iu l parohii lor ortodoxe, care erau arondate la 
fi l iala Oraşov a băncii amintite. Arlăm astfel 
că, încă în anul 1894, preotul Dionisie Nistor 
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din Arpatak (azi Araci, jud. Covasna) era înşti
inţat printr-o circulară de următoarea situaţie: 
"Deoarece unii din domnii bărbaţi de 
Încredere ai noştri, cu desconsiderarea 
circularelor noastre de la 23 Iunie 1894 
Nr. 6057 şi din 14 septembrie a.c. Nr. 8478, 
totuşi continuă a ne Înainta cereri de nouă 
Împrumuturi cambiale, fără a le motiva şi de 
acelea, care nu se replătesc total la scadenţă 
după şase luni, ne vedem Îndemnaţi a Vă 
amintim din nou cercularele noastre ante
rioare mai sus citate şi a declara, că ele nu 
sunt revocate şi că orice cerere nouă ce ni se 
va Înainta, până la alte dispoziţii din partea 
noastră, va fi respinsă fără escepţiune. Cu 
toată stima, «Albina», institut de credit şi 
economii, filiala Braşov'sa. 

Dintr-o încheiere a Tribunalului Treiscaune 
din 27 mai 1936, rezultă că la acea dată în Sf. 
Gheorghe funcţiona o agenţie a Băncii 
Naţionale a României, a cărui director era 
Vasile Gh.  Manolescu, născut la 25 decembrie 
1897, la Tg . J iuS9. Agenţia d in  Sfântu 
Gheorghe a Băncii Naţionale, a fost înregis
trată în 30 decembrie 1931 ,  având sediu l  în 
strada General Moşoiu nr. 8, fi ind condusă de 
"aflentul-delegat" Ioan Cimpu6o. 

In anul 1946 au fost reactivate sucursalele 
şi agenţi ile din Sf. Gheorghe, Tg . Secuiesc şi 
Covasna. Conducerea Agenţiei Sf. Gheorghe a 
Băncii Naţionale a României, era formată d in :  
Feneşan D.  Ioan - director, Bălan P. Ioan - con
tabil şi Haşdeu P. Andrei - locţiitor casier61 . 

Banca Transilvania. Societate pe Acţiuni 
din Cluj, în anul 1 925, a înfiinţat Sucursala Tg . 
Secuiesc. Banca respectivă, reprezentată în 
justiţie de către d i rectorul un ităţii Toth Balazs, 
s-a judecat ani de zile cu dr. Lukacs Vilmos, 
avocat din Tg . Secuiesc, fost jurist consult al 
instituţiei62. 

Sucursala din Sf. Gheorghe a S.A. Casa 
de Economie Agrară Târgu-Mureş, con
dusă de Aladar Gardos, a fost înmatriculată la 
data de 28 octombrie 1931 ,  iar cea din Tg. 
Secuiesc, deschisă la aceiaşi dată, avea în 
fruntea sa pe Blasiu M iklos63. 

În Registrul analitic al firmelor sociale d in 
judeţu l Treiscaune, voi . I/ 1931 ,  mai sunt 
menţionate următoarele un ităţ i bancare :  
Casa d e  Păstrare d i n  Sepşi Arcuş S.A., 
înfiinţată în iul ie 1892, uvând ca obiectiv 
"afaceri bancare "; Casa de Cred it a 
agricultorilor din judeţul Treiscaune, 
infi intat� la data de 18 august 1918; Banca 
de Credit pentru Covasna şi Regiune 
S.A., înfiinţată la data de 18 august 1927, 
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având ca obiectiv "afaceri bancare şi casă de 
păstrare''; Banca pentru circulaţia măr
furilor S.A. - sucursala Covasna, înreg istrată 
la Registrul comerţului, la data de 2 XII 1931 ,  
având ca obiectiv "tranzacţii bancare'64. Este 
posibil ca cercetările viitoare să pună în 
evidenţă şi alte bănci popu lare şi cooperative 
de credit care au funcţionat în fostul judeţ 
Treiscaune, dar cele mai importante sunt cele 
consemnate în documentele consemnate în 
prezentul studiu .  

Din informaţiile prezentate rezultă că, în 
perioada interbelică, în fostul judeţ Trei
scaune a existat o reţea funcţională de bănci 
populare şi cooperative de ·credit, inclusiv fili
ale şi agenţii ale unor bănci cu acoperire 
naţională şi regională . Majoritatea "soci
etăţilor de păstrare" şi a cooperativelor de 
credit d in fostul judeţ Treiscaune au fost înfi
inţate la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX. 
Cele înfi inţate înainte de 1 Decembrie 1 918, 
şi-au continuat activitatea şi în perioada inter
belică, după reorganizarea lor pe baza legis
laţiei româneşti. 

În perioada interbelică a sec. XX, în majori
tatea localităţilor judeţului exista o emulaţie, 
o viaţă comunitară instituţionalizată, o pre
ocupare pentru prosperitate individuală . În 
mediul rural, această stare de lucruri s-a 
accentuat, în urma apl icării reformei agrare 
din anul 1 923.  Potrivit statutelor adoptate, 
scopul principal al tuturor băncilor populare şi 
al cooperativelor de credit era de a asigura 
"fondurile necesare pentru gospodăria, mese
ria sau comerţul membrilor sau asociaţii/ar': 
dar nu l ipsesc şi obiective precum "răspândi
rea culturii În masele populaţie, În mod 
deosebit prin implicarea intelectualităţii 
locale, a preoţilor şi Învăţători'� Toate coope
rativele de credit erau membre ale Alianţei 
Cooperativelor de Economie şi Credit. 

Semnificativă este şi simbol istica unor 
denumiri precum "Aiianţa", "Concordia", 
"Furnica" ş.a .  Deşi toate unităţile bancare şi 
cooperativele de credit erau organizate şi 
funcţionau pe baza principi i lor economiei de 
piaţă, în organ izarea şi activitatea unora din
tre acestea nu l ipsea criteriu lu i  etnic. La fel ca 
şi celelalte unităţi similare din ţară, activitatea 
bdncilor populare şi u cooperativelor de cre
dit din fostul judeţ Treiscaune a fost influ
enţ;;�Lti negativ de efectele crizei economice. 

Activitatea lor a fost în mod brutal între
ruptă de modificările teritoriale intervenite în 
urma Dictatului de la Viena. După terminarea 
celui de-al doi lea război mondial şi reinstau-
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rarea administraţiei româneşti în zonă, o bună 
parte din băncile populare şi cooperativele de 
credit, şi-au reluat activitatea încercând să-şi 
adapteze modul de operare, la noul climat 
social-politic şi economic. Din păcate, majori-

tatea nu au putut supravieţui sistemului 
etatist al noului

' 
regim comunist, incheindu-şi 

activitatea, unele d intre ele după aproape un 
secol de existenţă. 

Ioan Lăcătuşu 
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Abstract 
People's Banks and Loan Ce-operative Societies from 

Treiscaune County {1919-1940) 

In the former Treiscaune County, alike in other areas of Transylvania, a series of banks and Ioan ca-operative 
societies, founded in the second half of the 1 9th century, have continued their activity after the lst of December 1918, 
when the Great Union of Romania took place. Since their constitution, under the form of economic and Ioan co-opera· 
tive societies, they had as ma in objectives Ioan operations, the capitalization of members' savings, and facilitation of the 
participation of local capital to the trade, industry and local services development, in the localities of the county. In the 
depots of the National Archives of Covasna County one can find the archive fund created, on the one hand, by the banks 
and Ioan ca-operative societies that functioned in the former Treiscaune County, containing information about their foun
dation, functioning and liquidation, and, on the other hand, by the braches or local agencies of central or regional banks. 
The information related to ali these people's banks and Ioan ca-operative societies are presented in this article. 

The activity of ali these ca-operative societies and banks was brutally interrupted of the territorial modifications which 
were the result of the Dictate from Vienna. After the Second World War ended and the Romanian administration was 
restored in the area, a great part of the people's banks and Ioan ca-operative societies resumed their activity, trying to 
adapt to the new social, politica! and economica! climate. Unfortunately, most of these institutions couldn't survive the 
new State system of the communist regime, ending their activity, some of them after functioning for more than one 
century. 
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Metode, mijloace şi acţiuni subversive care au vizat 
destrămarea României (1919-1944) 

Dictatul impus în fosta capitală a imperiului 
habsburgic, Viena, la 30 august 1940, de 
miniştrii afacerilor externe a i  Germaniei ş i  
Italiei, a obligat România să cedeze Ungariei 
o parte din Transilvania! cu o suprafaţă de 
aproape 50.000 kmp, a cărei populaţie 
cuprindea, după datele stabil ite de Instituitul 
Central de Statistică al României, la 1 ianua
rie 1940, 2.6 12. 102 locuitori, dintre care 
1 . 3 14.654 români, 969. 176 unguri şi 328.272 
de alte naţional ităţi (germani, evrei, ruteni, 
slovaci etc.). Sentinţa de la Viena a urmărit 
un dublu scop: pe de o parte, a dorit să 
slăbească politic şi să aservească economic 
România, deoarece, după 1918, a fost un ele
ment constant în politica respectării tratatelor 
de pace şi a securităţii colective, iar pe de altă 
parte, actul a reprezentat o recompensă acor
dată guvernului  de la Budapesta care, în mod 
constant, a susţinut politicile revizioniste in iţi
ate de Berlin şi Roma.  

A doua zi după pronunţarea verdictului, 
autorităţile civile şi mi l itare au început pregă
tiri le pentru evacuarea teritoriului, preluat de 
armata ma�hiară în perioada 5- 12  septem
brie 1940. In următorii patru ani, jumătate 
d in  Transilvania a cunoscut o administraţie 
maghiară care a avut un singur scop: d istru
gerea a tot ce este românesc. Metodele au 
alternat între expulzări forţate în masă, asasi
natele ind ividuale şi în grup, magh iarizarea 
forţată prin şcoală, administraţie, armată şi 
rel igie2 .  Din acel moment au putut fi apl icate 
toate îndemnurile propagandistice d in  perioa
da interbelică, toate ameninţările şi promisiu
ni le politicieni lor unguri privind refacerea 
regatulu i  Sfântulu i  Ştefan şi toate experimen
tele trupelor regulate sau parami l itare, care 
se antrenaseră special pentru aceste vremuri. 
Ura devastatoare a apărut în anul 1919, în 
timpul "contrarevo/uţiei albe': când trupele 
comandate de amiralul M iklos Horthy3 s-au 
răfuit cu adepţii "roşii" ai lui Bela Kun4. După 
20 de ani, în 1 940, în Transilvania, organiza
ţia teroristă "Ungurii care se trezesc" a renăs
cut sub forma unor grupuri paramil itare, cu 
sarcini subversive la adresa României. Revi
zionismul maghiar s-a bazat pe o propagandă 
extraordinară, însă a rezervat servici i lor 
secrete un rol de prim ordin.  Prin tratatele de 
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pace de după primul război mondial, Ungaria 
a fost obligată să se demilitarizeze, să reducă 
numărul şi activitatea organizaţi i lor sale 
informative şi poliţieneşti, care au avut o 
extensie şi un rol atât de nociv în reprimarea 
naţionalităţilor asuprite din cadrul imperiulu i  
dualist. Aceste restricţii au fost însă, constant, 
nesocotite de către regimul Horthy, iar servi
cii le secrete nu numai că au fost refăcute, dar 
au cunoscut o dezvoltare ascendentă şi d iver
sificatăs. Preluând modelul altor state total i
tare, Ungaria şi-a organizat activitatea infor
mativă externă pe baze totale, la nivel de 
stat, începând cu cabinetul regentului  şi ter
minând cu ultima verigă a organizaţi ilor 
revizioniste. O organizare metodică şi compli
cată, care a întrunit toate caracteristicile sub
versiuni i abi le şi fără scrupule, a fost pusă în 
acţiune contra statelor vecine, cu scopul final 
de a modifica graniţele stabil ite în 1919-1920. 

Princi palele organisme guvernamentale 
investite cu atribuţii d irectoare sau executive 
în domeniul informativ au fost: Secţia a II-a 
d in cadrul Preşedinţiei Consi l iu lu i  de Miniştri 
ungar, Ministerul Apărării Naţionale, Minis
terul de Interne, M inisterul Afacerilor Străine, 
Ministerul Propagandei, alături de organe 
neguvernamentale (asociaţii ş i organizaţii de 
stat, sociale, particulare, formaţiuni parami
litare şi/sau teroriste etc.) . Prin obiectivele 
urmărite şi, mai ales, prin vasta reţea de 
informatori şi colaboratori existenţi în 
România, spionajul  ungar s-a relevat ca unul 
d in cele mai periculoase servicii secrete pen
tru integritatea teritorială a statului  român, 
fi ind, în unele privinţe, superior celui german.  
Până în anul 1921,  serviciul de spionaj ungar 
a aparţinut de Marele Stat Major, apoi a fost 
ataşat Ministerului Apărării Naţionale - Secţia 
a VI-a. Birouri de spionaj funcţionau şi la 
brigăzile teritoriale mixte ale armatei ungare, 
existente în Budapesta, Pecs, Seghedin,  
Debreţin şi M iskolţ. Brigada 1 din Budapesta 
avea în compunere două secţii informative: 
una ofensivă, respectiv defensivă . Secţia 
ofensivă era divizată în trei birouri: a) Ceho
slovacia, b) România , c) Iugoslavia. 

Din 1920 a lual fiinţă o centrală de propa
gandă şi informaţii, organizată în comun de 
Ministerul Apărării Naţionale şi cel a l  
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Afacerilor Străine, care cuprindea subsecţii 
pentru România la Debreţin, Nagybecsker�k 
şi Seghedin. Unităţile mil itare, de grăniceri şi 
formaţiuni le de jandarmi de la graniţa de est 
au fost angrenate în culegerea de informaţii 
cu caracter m ilitar din România6. În această 
activitate au fost întrebuinţaţi şi maghiari i  
care treceau regulat graniţa pentru muncile 
agricole, în interes de afaceri sau turism. Tot 
în acest scop au fost interogaţi cetăţenii 
români de naţional itate maghiară care tre
ceau în Ungaria pentru diverse probleme. 
Agenţi ai serviciului de spionaj ungar au fost 
infiltraţi în adâncimea teritoriului românesc, 
această acţiune fiind uşurată de unele ele
mente şovine d in rândul naţional ităţi i 
maghiare. Aceste elemente au provenit din 
armată, din fostele servicii de informaţi i ,  con
trainformaţii şi pol iţieneşti austro-ungare, 
precum şi d in rândul organizaţiilor parami
litare şi teroriste. Agentura serviciilor s-a 
recrutat d in rândurile dezertorilor d in  armata 
română, a maghiarilor d in Ungaria cu legături 
sau rude în România, a studenţilor maghiari 
aflaţi la studi i  în Ungaria, a marinarilor care 
navigau pe Dunăre, a unor persoane avide 
după bani şi cu o moral itate îndoielnică; o altă 
categorie atrasă la colaborare a fost alcătuită 
din rândul maghiarilor care lucrau în aparatul 
de stat şi de siguranţă român, în industria de 
apărare naţională, în transporturi, comunicaţii 
telefonice şi telegrafice, poştă etc. O atenţie 
deosebită s-a acordat atrageri i în acţiuni 
ostile statului român a unor cadre militare şi 
din aparatul poliţienesc, a celor înclinaţi către 
anumite vicii şi predispuşi la cheltuieli exorbi
tante cu femei sau la jocuri de noroc. Aceştia 
erau monitorizaţi o perioadă de timp, apoi se 
trecea la acţiune, fie prin prostituate, fie prin 
achitarea unor datorii de onoare, după care 
erau şantajaţi cu mediatizarea acestor lucruri 
sau . . .  colaborarea. În cadrul activităţii cu 
reţeaua informativă, a fost util izată o paletă 
largă de forme de stimulare:  retribuţii finan
ciare după valoarea informaţiilor sau a docu
mentelor procurate, ameninţări cu denunţul 
la autorităţile române pentru dezertare sau 
spionaj, avantaje la înscrierea la facultăţi sau 
întreţinerea gratuită acordată studenţilor de 
la universităţile d in Ungaria celor care aveau 
fami l i i le  în România, exploatarea senti
mentelor naţionale ungare etc. 

Organizaţi i le şi societăţile cu un caracter 
mascat revanşard şi revizionist ale populaţiei 
maghiare d in România s-au transformat, in 
timp, in adevărate oficine de spionaj în 

196 

favoarea Budapesteil. Preoţii romana-catolici, 
reformaţi sau unitarieni, n-au precupeţit nici 
un efort pentru a sprijini activitatea informa
tivă a serviciului de spionaj ungar, iar condu
cătorii Partidului Maghiar transmiteau regu lat 
la Budapesta rapoarte de activitate privind 
situaţia populaţiei pe care o reprezentau şi 
comportamentul autorităţilor române. 

Turismul, vizitele la conaţional i i  d i n  
România şi excursi ile î n  diverse locuri istorice 
din Transilvania, mai a les în zone strategice şi 
obiective mi l itare, au constituit mij loace între
buinţate de spionajul  horthyst pentru docu
mentarea unor date mi l itare sau economice. 
Presa minoritară maghiară şi lucrările editate 
de uni i  intelectuali maghiari au contribuit la 
scurgerea unor informaţii spre vest, iar ziarele 
din Ungaria au incitat cetăţenii minoritari la 
acţiuni osti le contra statulu i  român. La rândul 
lor, reprezentanţele d iplomatice şi consulare 
maghiare din România s-au transformat în 
centre de instigare revizionistă, desfăşurând 
o agresivă activitate informativă şi propa
gandistică. 

Activitatea informativă împotriva României, 
în prejma celui de-al doilea război mondial, a 
fost organizată de centrul principal de la 
Szolnok şi de subcentrele acestuia de la 
Debreţin şi Seghedin, precum şi de posturile 
de vamă de la frontiera comună d intre cele 
două ţări. În cele trei oraşe s-au central izat 
datele obţinute asupra spaţiu lu i  românesc şi 
se procurau agenţilor acte de identitate false 
şi mijloace materiale pentru executarea m isi
uni lor. Trecerea graniţei s-a efectuat, de regu
lă ,  fraudu los, însă au fost util izate şi căile 
oficiale, întrucât serviciile secrete posedau 
modelu l  tuturor actelor româneşti. Pentru 
inducerea în eroare a organelor de contraspi
onaj române, a fost des uti l izat procedeul de 
a trimite agenţi ungari în România, cu sarcina 
de a se prezenta autorităţilor şi a face decla
raţii de loialitate, furnizând informaţii nesem
nificative, dar punându-se la d ispoziţia lor 
pentru a înşela vigi lenta şi a putea activa mai 
uşor. Pentru o mai bună consol idare a situ
aţiei, aceştia se stabileau în România şi 
depuneau jurământul de credinţă faţă de 
statul român. 

Obiectivele urmărite de Budapesta prin 
aceste acţiun i  erau :  culegerea de informaţii 
cu caracter mi l itar, politic, economic şi diplo
matic; propaganda şi agitaţia revizionistă in 
rândurile populatiei maghiare; organizarea de 
acţiuni teroriste şi de sabotaj pe teritoriul 
României; pregătirea unei eventuale agresi-
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un i  mil itare; descoperirea şi contracararea 
acţiun ilor antirevizioniste ale statulu i  român 
pe plan i nternaţional .  Cele mai mari eforturi 
au fost întreprinse în d irecţia culegerii de 
informaţi i privind efectivele şi d islocarea 
unităţilor mil itare române, armamentul din 
dotare, sistemul  de pregătire şi planurile de 
luptă, fortificaţiile militare la graniţa româna
ungară şi sustragerea unor documente 
secrete. În acelaşi timp, s-a acordat o atenţie 
deosebită industriei de apărare, identificarea 
poziţii lor strategice şi monumentelor istorice 
şi de artă din România, cunoaşterea stării de 
spi rit a popu laţiei româneşti şi a celei 
maghiare, evoluţia relaţiilor d iplomatice şi 
economice ale guvernului de la Bucureşti cu 
alte state. 

În acest război nevăzut, purtat departe de 
ochi i  mass-media, servicii le contrainformative 
autohtone au reuşit să descopere şi să 
anihi leze numeroase acţiuni  ale spionajului 
ungar, să aducă în faţa justiţiei mil itare o serie 
de persoane care au desfăşurat acţiuni sub
versive. Printre persoanele care au fost 
dovedite că au lucrat în favoarea Ungariei s
_au numărat ofiţerii Antonescus şi Stavrescu. 
De asemenea, au fost identificaţi o serie de 
curieri şi au fost interceptate unele canale ale 
spionajului  ungar, printre care şi organizaţia 
de la poştă şi telegraf9. Totodată, o serie de 
personal ităţi au atras atenţia public asupra 
pericolului existent la graniţa de vest, unde 
provocări le propagandistice şi eludarea 
hotărârilor tratatelor de pace nu prevesteau 
nimic bunio. 

Activitatea teroristă a constituit una din 
laturile deosebit de agresive ale serviciilor 
secrete şi ale organizaţi i lor paramil itare, care 
au vizat declanşarea unor acţiuni de gherilă 
pe teritoriul statelor vecine, cu scopul de a 
pregăti o eventuală acţiune mi l itară a armatei 
ungare în zonele revendicate. Iniţial, acţiunea 
teroristă a apărut în ani i  19 18-1919, în timpul 
situaţiei tulburi din Ungaria, prin acte între
prinse de centrul contrarevoluţionar de la 
Seghedin şi a culminat cu marile comploturi 
d in  an i i  1934- 1940, îndreptate contra 
Român iei  şi Cehoslovacie i .  În perioada 
destrămării statului  cehoslovac, 1938-1939, 
serviciul de informaţii ungar a primit ordin ca, 
în colaborare cu tehn icieni i  Marelu i  Stat 
Major, să organizeze în România o reţea 
teroristă care să serveasdi drept avangardă 
for�elor ce urmau s� intre in Transilvania. 
Organizdtia tcroristă a luat fi inţă, creându-se 
nude� la Satu-Mare, Oradea, Cluj, Odorhei, 
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Baia-Mare, Marghita, Miercurea-Ciuc, Zalău, 
Homorod, Cehui-Silvaniei, Târgu-Mureş şi alte 
centre urbane. Au fost instalate posturi de 
radio clandestine, l in i i  de curiei care, trecând 
ilegal graniţa, au transportat fonduri, explo
zivi şi alte materiale necesare atentatorilor. 
Planul a prevăzut ca, în momentul începerii 
operaţiilor mi litare, postul de radio Budapesta 
să transmită teroriştilor, prin l imbaj conven
ţiona l, ordinele necesare pentru începerea 
acţiun i i  pe întreg teritoriu l  Transilvan iei .  
Obiectivele principale erau distrugerea 
podurilor de cale ferată şi a drumuri lor, 
depozitele de muniţii, aeroporturile, uzinele 
mil itare sau pentru uti l ităţi, lucrările de artă 
etc. Reţeaua teroristă a inclus 130 de per
soane, d in cele mai diverse categori i sociale şi 
profesionale, sub conducerea unui nucleu for
mat d in Kăroly Kăpf, preot din Satu-Mare, 
Zoltăn Găbl, medic, Găbor Sârkădy, farmacist, 
Ferencz Linzembold, preot, Victor Heinrich, 
drogh ist, Zoltăn Simon, muncitor, Săndor 
Szekely, frizer, Bela Roth, fabricant. Alcătuirea 
nucleului a fost realizată de Găbor Orosz, 
bibliotecar la Universitatea d in  Budapesta şi 
fost preot din Satu-Mare, recrutor al serviciu
lui de informaţii ungar şi unul din îndrumătorii 
secreţi ai minorităţii maghiare d in  România. 
Acţiunea a fost zădărnicită de organele con
trainformative româneu, care au monitorizat 
activitatea celor implicaţi şi, la momentul 
oportun, în octombrie 1939, au arestat pe toţi 
cei impl icaţi şi au confiscat întregul arsenal 
adus de peste graniţă . Alte echipe teroriste cu 
intenţii similare, anihi late de servicii le specia
l izate române, au mai fost descoperite la 
Sighet (ianuarie 1940), Valea lui M ihai (febru
arie 1940), Andrid şi Săcăşeni ( iunie 1940). 

În vara anului 1940, în timpul tratativelor 
d intre guvernele de la Bucureşti şi Budapesta 
în problema Transilvaniei, autorităţile ungare 
au trimis alte grupe teroriste 12, cu misiunea 
de a distruge căi ferate şi rutiere, a incendia 
păduri, sate româneşti şi germane, a otrăvi 
fântân i le, pentru a îngreuna evacuarea 
armatei, a autorităţilor şi a populaţiei civile 
din zonele estimate a fi cedate de România. 
În cazul nefinalizări i tratativelor, aceste grupe 
trebuiau să declanşeze o acţiune de teroare 
asupra populaţiei civile, sens în care armata 
Ungariei ar fi intervenit pentru restabil irea 
ordinei. Rezidenţa pe teritoriul României a 
fost stabilită la Oradea, însă şi de această 
dată, structurile de sigurantă naţional� au 
neutralizat cu succes aceste acţiuni .  

Dup� ocuparea Transilvaniei de nord-est, 
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în urma d ictatului  de la Viena, activitatea ser
viciu lu i  de spionaj ungar în România, în con
formitate cu planurile expansioniste decla
rate, a fost radical organizată şi extinsă, pen
tru a întări dominaţia asupra naţionalităţilor 
din teritorii le anexate şi a cuceri altele. În 
teritoriu l  anexat, la Cluj, Târgu Mureş, Baia 
Mare şi în alte oraşe, au fost create şcol i  de 
spionaj pentru pregăti rea agenţilor ce urmau 
să fie infiltraţi în România. Aceştia erau 
pregătiţi atât în tehnica culegerii informaţi i lor, 
cât şi în săvârşirea actelor de sabotaj şi diver
siune asupra unor obiective militare şi de 
importanţă strategică din teritoriu l  românesc. 
Mari le unităţi mi l itare ungare din Transilvania, 
dotate cu peste 20 de aparate de emisie
recepţie, au desfăşurat o puternică activitate 
informativă asupra spaţiului românesc din 
zona de graniţă . Prin organizaţi i le paramil i
tare - Crucile cu Săgeţi, Reînnoirea Maghiară 
ş.a. - au fost iniţiate acţiuni informative 
asupra populaţiei româneşti d in  teritoriu l  
cedat. Obiectivul final a l  acestor i ngerinţe era 
realizarea unui stat ungar considerabil mărit 
din punct de vedere teritorial şi cu o poziţie 
predominantă în sud-estul Europei .  

Un preţios auxil iar al serviciilor secrete din 
Transilvania de nord-est a fost reprezentat de 
organizaţiile pe bază de voluntariat patriotic, 
care au urmărit şi reprimat rezistenţa antihor
thystă, înarmarea şi pregătirea mil itară a 
populaţiei în cazul unui conflict cu România . 
Printre acestea se afla şi "Poliţia civilă volun
tară'� compusă numai d in cetăţeni unguri 
verificaţi şi care lucrau pe bază de sentimente 
naţionale. Această poliţie avea şi sarcin i  con
trainformative, îndreptate împotriva mişcă
rilor proromâneşti. Numai în judeţul Someş, 
efectivele acestei poliţi i s-au rid icat la 
aproape 3000 de persoane. 

La Bucureşti, Legaţia Ungariei a desfăşurat 
o vie activitate de culegere de date, în scop
ul pregătirii informative a agresiuni i  mil itare, 
proiectată a anexa prin forţ2 restul Transil
vaniei. Agenţii aflaţi pe teritoriul românesc au 
fost dotaţi cu circa 50 de aparate de radio 
emisie-recepţie şi au fost îndrumaţi a obţine, 
cu prioritate, date cu caracter militarB. Sub 
conducerea Legaţiei a luat fi inţă şi a activat 
"Serviciul de Autoapi1rare Maghiară din 
România" (SAM), finantat de către Budapes· 
ta, comun itatea maghiară din România şi 
evreii maghiarizaţi, pentru a se bucura de 
protecţia lu i .  Serviciul avea misiunea oficială 
de a Proteja populăţia maghiară în cazul unui 
conflict armat ungara-român, dar în real itate 

· a urmărit angrenarea minorităţii în acţiuni  
subversive îndreptate contra unităţilor mi l ita
re române şi în sprij in irea grupurilor teroriste 
sosite din Ungaria. Regulamentul a prevăzut 
încorporarea obl igatorie a tuturor cetăţenilor 
maghiari, indiferent de sex, de la vârsta de 18 
ani, care depuneau un jurământ secret şi 
erau organizaţi pe grupe (active şi pasive). 
Grupele active erau destinate unei colaborări 
efective cu trupele ungare, prin săvârşirea de 
sabotaje, acte de teroare, spionaj, d istri
buirea armelor şi sprij in irea paraşutiştilor 
lansaţi de aviaţia ungară. Un rol deosebit a 
revenit SAM d in Bucureşti, deoarece în între
prinderile industriale lucrau circa 15.000 de 
muncitori maghiari, iar o bună parte d in  aceş
tia chiar în uzine de armament. 

După aprecierile Serviciu lu i  Special de 
Informaţi i ,  formulate în 1 943, acţiun i le 
ungare desfăşurate pe teritoriul românesc 
reprezentau "faţă de amploarea şi obiectivele 
sale imperialiste, precum şi faţă de rezultatele 
obţinute până in prezent În diferite domenii, 
perspectivele de viitor ale iredentismului 
maghiar apar ca un pericol real În primul rând 
pentru România" 1 4 .  Pe măsură ce se contura 
tot mai evident înfrângerea pe câmpul de 
luptă, agresivitatea serviciilor secrete ungare 
s-a înăsprit. O atenţie deosebită a fost acor
dată participării armatei române pe frontul de 
est, pierderile suferite de aceasta, moralul în 
rândul mil itari lor, precum şi efectivele exis
tente în apropierea graniţei comune. S-a 
încercat agravarea relaţii lor d intre România şi 
Germania, acuzând de mai multe ori, pe baza 
unor informaţii false sau inventate, că unită
ţile mil itare române sabotează războiul, iar 
înfrângerile de la Stalingrad şi Cotul Donului 
se datorează neangajării serioase a trupelor 
române. În acelaşi timp, serviciul de spionaj 
ungar nu a scăpat din atenţie mişcarea de 
rezistenţă existentă în România, care promo
va ieşirea din al ianta cu Germania şi, evident, 
redobândirea teritoriului cedat prin Dictatul 
de la Viena. 

Arbitrajul de la Viena nu a mulţumit pe 
deplin cercurile conducătoare ungare, care au 
căutat noi pretexte pentru a menţine deschis 
litig iul teritorial, menit a aduce noi concesii 
din partea României. Aceeaşi l inie obstruc
ţionistă G� fost i mprimată de către oficial itatile 
de la Budapesta şi forurilor politice conducă
toare ale minorităţii maghiare d in  România. 
Centrul acţiunii  revizioniste mag h iare din 
România a fost instalat la Aiud, sub forma 
camuflată a unui  "cerc cultural'� condus de 
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Pali Szasz, fost deputat în Parlamentul român 
şi vicepreşedinte al Comunităţi i maghiare. 
Pentru consolidarea şi extinderea influenţei 
maghiare în cadrul statului român, liderii 
minoritari au examinat şi modalitatea de a 
cere protecţia Germaniei, demersurile în 
acest sens fi ind conduse de contele Adam 
Teleky. În scop de propagandă, manualele de 
geografie şi istorie din Ungaria au prezentat 
Transilvania de sud drept un teritoriu în curs 
de eliberare şi "revenire" la regatul Sfântulu i  
Ştefan. După intrarea Ungariei în războiul 
antisovietic, o delegaţie condusă de moşierul 
Gabor Pal, fost deputat în Parlamentul român 
din judeţul Ciuc, s-a prezentat cu un memo
riu la Budapesta şi a cerut ocuparea 
Transilvaniei, concomitent cu intervenţii d iplo
matice la Berlin şi Roma pentru a sprij in i  
această idee. 

Ocuparea Ungariei de către armata ger
mană (martie 1 944) a redus amploarea acţi
uni lor informative şi subversive împotriva 
României, care au continuat, mai ales, printr
o propagandă susţinută destinată sustinerii 
moralului  populaţiei maghiare. Prin actul de la 
23 august 1 944, când România a întors 
armele împotriva Germaniei şi Ungariei, pla
nurile expansioniste ale guvernului de la 

Budapesta au fost lichidate, iar prin convenţia 
de armistiţiu dintre România şi Naţiun i le 
Unite, semnată la Moscova ( 12  septembrie 
1944), au fost declarate "nule şi inexistente" 

hotărârile Dictatulu i  de la Viena . În perioada 
următoare, acţiunile au fost direcţionate către 
planul  d iplomatic, în vederea elaborări i 
tratatelor de pace, acolo unde reprezentanţii 
revizion ismului au cerut ca Transilvania să fie, 
măcar, independentă, dar în nici un caz 
redată României 1S. Discuţi ile privind proiectul 
Tratatului  de Pace cu România au debutat la 
7 rnai  1946, în aceeaşi zi Consi l iu l  miniştrilor 
de externe ai Marilor Puteri declarând nul şi 
neavenit Dictatul de la Viena. În cadrul d is
cuţi i lor ulterioare, delegatul Cehoslovaciei a 
propus asimilarea propagandei revizioniste 
ungare cu cele ale organizaţiilor de tip fascist, 
iar reprezentantul Iugoslaviei a constatat că 
politica guvernului ungar este identică cu cea 
a regimului horthyst, care a fost "izvorul per
manent al revizionismului ungar şi a tuturor 
tendinţe/ar antidemocratice posibile" 16. 
Tratatul de Pace, semnat la 10 februarie 
1947, a adus reparaţia cuvenită Statului 
român, prin care justeţea cauzei naţionale şi , 
implicit, adevărul istoric, au triumfat. 

Alin Spânu 
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TRONCOTĂ, Istoria serviciilor secrete româneşti de la Cuza 
la Ceauşescu, Editura "Ion Cristoiu", Bucureşti, 1999, p. 
164-178 ( Informaţii secrete, acţiuni diplomatice şi măsuri 
cu caracter militar la graniţa de vest a României, febru
arie 1938 - august 1940). 

12. Pe larg despre această problemă in: NEV!AN 
TUNĂREANU, CONSTANTIN AIOANEI, Acţiuni a/e spionajului 
ungar impotriva României in perioada 1940-1950, 
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LroNEDE OcHEA, Serviciul Special de Informaţii al României 
pe Frontul de Vest 1 940-1944, Editura Tipart, f.a., p. 
235-240 (Acţiuni desfăşurate de structuri informative 
ungare pe teritoriul românesc in timpul celui de-al doilea 
război mondial) .  

14. Serviciul Special de Informaţii - Frontul de Vest, 
Ungaria organizaţiuni iredentiste şi formaţiuni paramil
itare (februarie 1 943), ediţie, postfaţă şi note de Mihai 
Stratulat, Editura Publiferom, Bucureşti, 2000, p. 81 .  

15 .  Pe larg despre situaţia Transilvaniei la sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial, a se consulta: FLORIN 
CONSTANTINIU, P.C.R., Pătrăşcanu şi Transilvania {1945-
1946), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 .  
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Abstract 
Methods, means and subversive actions that lead to Romania's 

disintegration (1919-1944) 

Through the peace treaties signed after the First World War, Hungary was forced to demilitarize, to reduce the 
number and activity of its informative and police organisations, which were so extended and had such a noxious role in 
repressing the oppressed nationalities under the Dualist Empire. Yet these restrictions were constantly overlooked by the 
Horthyst Regime and the secret services were restored, they were diversified and developed continuously. Following the 
example of other totalitarian states, Hungary organized its foreign informative activity on total bases, at the level of the 
state, beginning with the regent's cabinet and finishing with the last chain of the revisionist organizations. A methodical 
and complicated organization that compelled ali the characteristics of subtle and unscrupulous subversion has been 
initiated against the neighbouring states, with the final purpose of modifying the borders established in 1919-1920, 
including also the subversive actions organized to disintegrate Romania. 

In 1920 a propaganda and information centre has been established, with the participation of the Hungarian Ministry 
of National Deft!nce . and the Ministry of Foreign Affairs, which comprised sub-sections for Romania at Debrecen, 
Nagybecskerek and Szeged. The Hungarian organizations and societies from Romania, which had a hidden revanchist 
and revisionist character, were transformed in time into real spying offices, transferring information to Budapest. 

In this invisible war; fought far away from the eyes of the media, the Romanian Anti Espionage Services managed to 
discover and annihilate a great number of the actions of Hungarian espionage and brought to military justice a series of 
people whom have undertaken subversive actions. 
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Dr. Valeriu Bidu:  note şi corespondenţe 

Până după decembrie 1989 s-au tunoscut 
foarte puţine date oficiale despre cel care a 
fost d r. Va leriu Bidu .  Doar Enciclopedia 
României "Cugetarea'� Material românesc, 
Oameni şi fapte ( 1940), semnată de Lucian 
Predescu, îi menţionează numele împreună 
cu câteva date biografice: " . . .  medic-şef de 
spital, n. 28 Febr. 1895 Braşov. A urmat med. 
Cluj. Preşed. org. liberale de Trei Scaune. 
Prefect În Dec. 1 993" 1 . 

Cele dintâi articole cu caracter monografie 
le datorăm însă colegului  nostru dr. Ioan 
Lăcătuşu care, în ziarul Cuvântul Nou (Sfântu 
Gheorghe, 1995) apoi în volumul Personalităţi 
din Covasna şi Harghita 2 (Ciuj-Napoca, 
1998), evidenţiază cu probabil itatea- i  de pub
licist recunoscută, profi lu l  şi destinul acestui 
bărbat înţelept şi puternic care a lucrat cu 
devoţiune pentru binele tuturor concetăţe
nilor săi din secuime, şi nu numai. 

Diplomat în medicină, cu specializare la 
Paris, după ce în noiembrie 1916  se înrolează 
ca voluntar în Armata Română, Valeriu Bidu 
este numit în decembrie 1922 ca medic pri
mar la Spitalu l  din Târnăveni pentru ca, la 
mai puţin de doi ani, în 1924, să fie transfe
rat la Spitalul d in Târgu Secuiesc3. 

Pe aceste meleaguri covăsnene, până în 
anul 1940, numele său este asociat cu nobila 
acţiune de "renaştere a vieţii naţionale 
româneşti'� Evident, ca medic primar la Târgu 
Secuiesc, dr. Valeriu Bidu încurajează şi par
ticipă d irect la viaţa socială şi bisericească a 
urbei; Astra şi comandamentele ei devenin
du-i "steaua polară" în demersurile sale 
privind activitatea cultural-artistică. Îl intere
sează, de pildă, corul şi repertoriul lui fol
cloric-patriotic, dansul în societatea 
românească şi portul tradiţional ,  genuri, 
desigur, emblematice pentru identitatea şi 
viaţa spirituală a românilor din secuime. 

Recunoscându-i-se meritele pentru des
făşurarea de activităţi cultural-artistice în 
cadrul Despărţământului "Astra" din Târgu 
Secuiesc, noul preşedinte al acestei instituţii 
istorice, Ioan I. Rafiroiu ( 1907- 1982), sem
n�â�� �rm�torul document: 

Mult stimate Domnule Director Valeriu V. 
Bidu, 
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Adunarea generală a Despărţământului 
«Astra» Tg. Secuiesc, ţinută În ziua de 1 9  
sept. a.c. [1937], luând În consideraţie şi 
apreciind meritele Dvoastră precum şi con
cursul pe care /-aţi dat În mod nelimitat ei, cu 
unanimitate, v-am ales preşedinte de onoare 
al Despărţământului Tg. Secuiesc. 

Vă rugăm, ca şi În viitor a ne da tot con
cursul Dvoastră pentru propăşirea acestei 
instituţii culturale-naţionale din acest oraş. 

Cu deosebită stimă şi consideraţiune, Ioan 
I. Rafiroiu, preşedinte 4 .  

În mai toate însemnările ocazionale sau în 
articolele d in presa timpu lui, în cele cu carac
ter de valorificare a trecutului nostru istoric şi 
cultural, publ icate în ani i  din urmă la Sfântu 
Gheorghes, se aduc aprecieri de substanţă cu 
privire la activitatea artistică patronată de 
către "Astra": corurile, de pildă, reprezentând 
în aceşti ani tribune superioare ale educaţiei 
muzicale şi de înaripare a unui repertoriu cu 
trimitere directă la unele momente de frunte 
d in  perioada interbel ică a Român iei . 
Demersurile dr. V. Bidu, în această direcţie, le 
putem înţelege şi din următoarea corespon
denţă personală: 

Domnule Primar, 
În programul de activitate al societăţii cul

turale «Astra» este Şi Înfiinţarea de coruri În 
vederea propagandei culturale ce-o 
urmăreşte această asociaţie. 

Vă rugăm deci să binevoiţi a dispune 
achitarea şi restului de 5000 lei din subvenţia 
Primăriei de 15000 fei acordată «Astrei» pe 
anul 1932, pentru ca «Astra» să-şi poată 
Îndeplini menirea sa. 

Cu stimă, 
Preşedinte Dr.Bidu 6. 

Lectura fondului documentar Valeriu Bidu, 
existent în Bibl ioteca şi Arhiva Bisericii Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului, ne aduce în 
atenţie opţiunile bărbăteşti, eroice, ale aces
tui tribun, model de acţiune, de închinare 
pentru dreptate şi prosperitatea semenilor 
săi .  De asemenea se pot remarca în aceastii 
perio�d� şi h�gJtUFiiQ sai@ eu AE�clemia 
Român� de la care primeşte mai multe 
broşuri şti inţifice pentru lectura adulţilor din 
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Târgu Secuiesc. Sărbători rea zi lei de 1 
Decembrie, de pildă, era vestită de V. Bidu 
prin anunţuri de genul :  " . . .  sunt invitaţi Toţi 
Românii (subl .  n . )  pentru ziua Unirii 
Ardealului cu Patria Mumă" 7• Pentru acest 
moment istoric emblematic V. Bidu concepe 
direct desfăşurarea programului artistic, aşa 
cum s-a petrecut în anul 1933, şi din care nu 
l ipseau lucrările corale: Deşteaptă-te române 
după Anton Pann, v. Andrei Mureşanu; Pe-al 
nostru steag de Ciprian Porumbescu, v. 
Andrei Bârseanu şi La arme de Alfonso 
Castaldi, v. de Şt. O. Iosif. Acestui d in urmă 
cântec, La arme, Nicolae Iorga îi descoperă, 
în 19 15, motivul ce face ca ascultându-1 
întreaga noastră fiinţă se înfioară. Cântarea 
aceasta, apreciază savantul român, "este 
imediată, spontană, umană şi naţională" iar 
poetul acestei iubiri, Şt. O. Iosif, "s-a stins În 
sărăcie şi nenorocire" s. 

Informat şi, desigur, ca bun cunoscător al 
vieţii culturale şi artistice din Braşovul se
colelor XIX şi XX, dr. V. Bidu este în măsură să 
propună conaţionali lor români d in  Târgu 
Secuiesc de a participa la valorificarea şi con
tinuarea unuia d in cele mai pasionate dansuri 
privind util izarea surselor folclorice în 
plămădirea artei culte: Romana. Astfel, la 13  
noiembrie 1933, entuziastul astrist semnează 
următoarea înşti inţare:  

"În dorinţa de a introduce şi societatea 
noastră, a românilor din oraşul Tg. Secuiesc, 
frumosul dans românesc «Romana» cer 
aderenţa şi Înscrierea de participare a tuturor 
românilor şi româncelor de inimă şi cu râvnă 
pentru Întemeierea unei vieţi româneşti În 
acest oraş, la probele de dans cari vor Începe 
cu ziua de sâmbătă 18 noiembrie a.c., ora 8, 
În sala de gimnastică a gimnaziului de fete. 
Oarele de dans vor avea loc sub conducerea 
Dnei profesoare de dans. 

Dansul «Romana» este un dans de 
coloană, deci domnii constituiţi sunt rugaţi a 
participa cu soţiile lor. 

Dr.Bidu" 9. 

Ce este, totuşi, Romana? Desigur, un dans 
de societate, creaţie sub formă de suită a lui 
Iacob Mureşianu ( 1812-1887), ziaristul şi pro
fesorul ,  şi înfrăţită, din punct de vedere mu
zical, cu unele melodii aranjate pentru pian 
de Ştefan Emilian ( 1819-1899), arhitect şi 
profesor de desen la Liceul "Andrei Şaguna " 
din Braşov; dansul respel'!tiv i'l fost pregătit în 
prima sa desfăşurare de "magislru de joc': 

Francisc Kamauf. Originea acestei desfăşurări 
coregrafice se leagă de anul 1849 şi este 
inspirată din unele melodi i  de joc culese din 
ţinuturile Haţeg, Abrud, Banat, de pe Someş 
şi Olt etc. 

Dacă, de pildă, nu putem aduce unele 
informa!;ii asupra felu lu i  în care s-a finalizat 
acest dans aflat în atenţia dr. V. Bidu, în 
sch imb ştim de la compozitorul Tiberiu 
Brediceanu ( 1877- 1968) că atât Romana, 
Romanul şi Bătuta s-au bucurat de o ge
neroasă răspândire, fi ind apreciate nu numai 
la Braşov dar şi în centrele culturale din 
apropiere, la baluri le studenţimi i  universitare, 
de pe vremuri, la Budapesta sau Viena to etc. 
Astra - "ocrotitoarea de totdeauna a faptelor 
frumoase consacrate prin tradiţie" 1 1  şi-a 
demonstrat şi de această dată puterea ei de 
a finaliza activităţi artistice ce au intrat în 
istorie sub emblema de evenimente 
naţionale. 

Valeriu Bidu a fost, în mod hotărât, şi un 
"susţinător constant al  bisericii ortodoxe" 12 -

apreciază dr. Ioan Lăcătuşu. Mărturie acestor 
timpuri vor sta bisericile construite sau reno
vate sub îndemnul şi cu ajutorul Prefectulu i  
de la Sfântu Gheorghe; biserica ş i  şcoala, 
administraţia şi activitatea cu caracter gene
ral s-au aflat în aceşti ani ( 1933-1 937), con
form celor constatate de istoricul Nicolae 
Iorga ( 1871-1940), mereu într-o construcţie 
naţională superioarăB. 

De fapt, încă de la Târgu Secuiesc dr. V. 
Bidu a găsit prilejul pentru a se adresa astfel 
M itropolitului N icolae Bălan ( 1882-1955) de la 
Sibiu :  

Înalt Prea Sfinţite Părinte, 
În numele parohiei ort .rom. din Tg. 

Secuiesc permiteţi-mi să vă prezint respec
tuoasele mele omagii şi expresia sentimentu
lui nostru de profundă dragoste ce v-o 
păstrăm ca supuşi fii sufleteşti ai Î.P.Sf. V. 

Enoriaşii bisericii noastre din Tg. Secuiesc 
vă sunt adânc recunoscatori după ce le-aţi 
arătat ridicând parohia Tg.Secuiesc la treap
ta de parohie protopopească, al noului pro
topopiat Oituz. 

Îmi permit să vă rog Î.P.S.P  să nu uitaţi că 
românii ort. din Tg. Secuiesc se găsesc pe 
frontul c�l fflJi @Xpug al ortodoxiti În Jurul 
concentric al tuturor confesiuni/ar străine de 
credinţa noastră, menit pieirii dacă Î.P.Sf.P. 
nu ne va acorda şi pe viitor . . . Înaltul său 
patrona}. Ei aşteaptă cu Înfrigurare - momen
tul atât de mult Întârziat - cănd vor putea din 
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nou saluta, cu Înalta D-stră permisiune, pe 
noul său paroh, Părintele Protopop Rafiroiu, 
acest spirit constructiv, plin de iniţiativă şi 
putere de muncă, pe care il aşteaptă un nou 
program de realizări pe terenul social şi bi
sericesc, care stând la postul său să nu lase 
să se stingă credinţa ortodoxă din sufletele 
lor, părăsite de atâta timp. 

Ei sunt Încredinţaţi că prin dragostea D
stră părintească nu vor mai fi din acest 
moment o turmă fără de păstor. 

Animaţi de aceste sentimente Românii ort. 
ai parohiei Tg. Secuiesc vă zic Întru mulţi ani 
stăpâne14 (subl .n .) .  

Aflându-se despre demisia din demnitatea 
de prefect al judeţului  Trei Scaune a dr. V. 
Bidu, din Poiana Sărată i se expediază aces
tuia următoarea scrisoare (5 II 1937), sem
nată de Ioan Rafiroiu, protopop: 

Domnule Doctor, 
Din svon public am luat ştirea, că Dvs. aţi 

dimisionat din demnitatea de Prefect al Jud. 
Nostru şi aţi fost Înlocuit cu prietenul Dvs. C. 
Nastasi, care sper că va conduce judeţul cu 
aceeaşi mândrie de român ca şi Dvs. Fără ca 
Administraţia judeţeană să sufere ceva din 
punctul de vedere românesc, pe care i /-aţi 
imprimat În cei trei ani de conducere. 

Nu cunosc cauzele, cari au contribuit la 
această schimbare. Sau poate nici nu sunt, ci 
a fost un act voluntar al Dvs. Asemenea nu 
vreau să cred că interese de partid, sau alte 
interese mai puternice, decât cele susţinute 
de Dvs. Cu atâta demnitate românească şi 
simţăminte patriotice, -În acest judeţ timp de 
trei ani- ar fi forţat dimisia Dvs. De la postul 
de veghe ce-l deţineţi aici În Secuime, Într-un 
judeţ, unde minoritatea românească copleşită 
de majoritatea puternică minoritară să sufoca 
pe toate tărâmurile vieţii sociale, Într-un stat 
românesc, la piedestalul căruia stă jertfa 
curată a celor 800. 000 eroi şi nesfârşitul 
cortegiu al martiri/ar de veacuri. 

Activitatea multilaterală, cu o pecete atât 
de superioară românească, depusă În potirul 
Vieţii de neam, timp de 14 ani şi mai ales ca 
prefect, introducerea unui ritm românesc atât 
de accentuat pe teren cultural, şco/ar-bis
ericesc, gospodăresc etc. este pagina cea mai 
frumoasă scrisă În istoria acestui judeţ şi evo
catoare a unei vieţi ce ne dă conştiinţa că 
suntem noi stăpâni ai acestui colţ de ţară, 
martirizat sub stăpânirile streine, până la 
perderea a tot ce a1e mai scump un popor: 
grai, religie, obiceiuri, c:e fac parte din patri-
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moniul sacru al fiinţei sale. 
Dacă aţi căzut invins de această ţinută 

demnă de mare patriot român şi bun creştin 
al credinţei strămoşeşti, aţi căzut ca un erou. 
Vă felicit şi Vă strâng mâna. 

Cei ce mai simţim româneşte şi ne iubim 
ţara trebuie să preferim totdeauna o luptă 
eroică, În două cu moartea, dacă va trebui, ca 
V. Marin şi Ionel Moţa, decât să trăim o viaţă 
moleşită- prielnică străinilor pentru 
stăpânirea şi mai departe a unui popor atât 
de mândru şi nobil, cum e poporul românesc, 
În a cărui mare familie ne integrăm. 

Pentru eroismul Dvs. Dinamic Vă strânge 
mâna cu aceeaşi prietenie de totdeauna şi 
gata a relua lupta alăturea de Dvs. oricând, al 
Dvs. admirator 

Ioan Rafiroiu 
Protopop ort.[odox], fost vol.[untar] in 

arm.[ata] rom.[ână]. 
[P.S.]. 
Astăzi 26 II 1937. Acestea sunt rândurile 

mele din scrisoarea "pierdută" şi motivul pen
tru care V-am scris În Sft. Gheorghe la 23 II 
a.c. că nu pot lua contact cu Dvs. Într-o audi
enţă, pe care Vă o solicitasem la telefon. 

Cunoscând conţinutul ei, vom sta de vorbă, 
nu cu fostul prefect de Trei scaune, care a 
aruncat sămânţa cea bună În trei ani de con
ducere şi a cărei roadă o vor culege cei ce vor 
veni după noi, ci cu omul de "nădejde'� cu 
care să putem smulge "buruiana" ce ar Încer
ca să Înăbuşe "sămânţa cea bună'� sămănată 
de cei cu dragoste de neam. 

Cu aceeaşi consideraţie. Ioan Rafiroiu 1s . 
Din toamna îndoliată a anului 1940 şi până 

în 1944 Valeriu Bidu se află ca medic primar 
la Spitalul din Târgu Neamţ. Aici, după o 
muncă extraord inară, curantul slăbiciunilor 
trupeşti şi al omului îndărătnic, reuşeşte să 
aducă în stare superioară de funcţionare 
noua sa instituţie. Şi astfel, la 12 XII 1943, cu 
pri leju l  hramulu i  Paradisului  d in Spita lu l  
respectiv, dr. Bidu se adresa, oficial, unui cerc 
intim şi amical de prieten i :  )n această zi solemnă, când după o veche 
tradiţie, ne-am adunat să serbăm pe făcătorul 
de minuni şi tămăduitorul suferinţelor, pe Sft. 
Spiridon, care este patronul Spitalului nostru, 
sărbătorim totodată şi rezultatele unei munci 
de 3 ani de zile Închinate ridicării şi Înfloririi 
acestei Instituţii. 

Ruinarea şi degradarea acestui frumos şi 
monumental aşezămânl, ctitorie a Sf. 
Monastlrl a Neamţului, până la dt'sfiinJarea lui 
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Întâmplată În 1937, când Sanatorul s-a Închis, 
a fost cea mai mustrătoare ingratitudine a 
generaţiei noastre, faţă de memoria pioasă şi 
recunoştinţa ce-o datorăm · acelor suflete 
nobile, cari au ridicat cu mintea lor luminată 
aceast superb aşezământ de alinare a sufe
rinţelor, care În timpul său a fost o fală a 
Moldovei. 

Zidurile solide ale acestei clădiri au 
supravieţuit indolenţa omenească, şi au 
aşteptat cu Încredere venirea unor timpuri 
mai bune, pentru a putea fi iarăşi redate 
scopului pentru care au fost create de ge
neroşii săi Întemeietori " 16 .  

În continuarea intervenţiei sale dr. V. Bidu 
a înfăţişat, cu autoritate, aducerea în viaţă a 
fiecărui obiectiv, începând cu sala de operaţie 
şi până la modul de organizare a grăd ini i  
Spitalului , aflată şi  ea într-o "paragină şi 
totală dezordine'� 

În încheiere s-a spus : " . . .  totul a fost refă
cut, reparat, modernizat, pus la punct şi ast
fel cu credinţa În Dumnezeu şi cu Încrederea 
in tăria şi veşnicia neamului românesc, graţie 
acestei activităţi Spitalul Tg. Neamţ a ajuns 
după 3 ani de zile la o stare de Înflorire care 
Îl situează În fruntea instituţiilor publice din 
acest judeţ şi este o fală a serviciului sanitar 
al Ţării" 17. 

La slujba hramului de la Spitalul d in Târgu 
Neamţ, stareţul mănăstirii ctitorie, Victorian, 
1-a delegat, împreună cu doi diaconi, pe pro
topsaltul, profesorul şi compozitorul arh im. 
Victor Ojog ( 1909- 1973)18, cel care din anul 
1959 se afla ca taxator pe un autobuz prăfu it 
din Piatra Neamţ. 

Anii ce au urmat după 1948 i-au adus dr. 
Va leriu Bidu o permanentă nel in işte şi 
supărare adâncă. A fost, în primul rând, 
întemniţat la canalul Dunăre - Marea Neagră, 
apoi i s-a înstrăinat cabinetul medical, a pre-
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stat, în mod obligatoriu, activităţi incompati
bile cu specialitatea sa între care şi aceea de 
vânzător de Aprozar. Peste toate aceste 
neomeneşti situaţii, aflăm dintr-o scrisoare a 
lui Aurel P. Bănuţ ( 1881- 1970), scri itorul, 
unchiul de soră al lui V. Bidu, că acesta se afla 
la data de 30 V 1962 cu o mână paralizată 19 .  
Moare în z iua de 26 decembrie 1967, fi ind 
înmormântat în cimitirul Groaveri din Şcheii 
Braşovului .  

Din mănunchiul de scrisori îndoliate, sosite 
la Bucureşti, Cluj, Iaşi, Rupea, şi din alte 
părţi, aflăm că "Sărmanul domnul dr. Bidu a 
suferit ca un martir" 2o (Eugenia şi Tiberiu 
Brediceanu, Bucureşti, 30 XII 1967) iar Ana 
Voileanu-Nicoară, profesoară şi pianistă de 
renume, transmitea doamnei Mela, soţia 
îndurerată a celu i  care a fost dr. V. Bidu : "Ştiu 
că a fost un om de valoare şi că boala 
Îndelungată fără leac de care a suferit /-a 
răpit dintr-o activitate binefăcătoare pentru 
semenii săi, schimbându-i viaţa În chin pentru 
dânsu/ şi pentru D-ta" (Cluj, 12  1 1968)21 .  

Viaţa ş i  înfăptuirile dr. Valeriu 1 .  Bidu din 
perioada interbelică, ca medic ş i  prefect în 
fostul judeţ Trei Scaune, om de in iţiativă şi 
reprezentant devotat al "Astrei'' la Sfântu 
Gheorghe şi Târgu Secuiesc, sau la Bazna şi 
Sângiorgiul de Pădure, merită, desigur, a fi 
evidenţiate şi luate ca exemplu. Numele său 
poate fi evocat fie printr-o expoziţie muzeală, 
fie într-o carte al cărui conţinut va determina 
noi deschideri şi apropieri nebănuite între 
oamenii de bine, între diriguitorii noştri con
temporan i :  cărturari şi politicieni, oameni de 
in iţiativă şi probitate morală. 

Până la împlinirea unor astfel de momente 
să aprindem, mereu, pentru dr. Valeriu Bidu 
câte o lumânare în toate locurile unde a izbu
tit dar şi acolo unde a fost împilat şi margi
nalizat, fără rezervă . 

Constantin Catrina 
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Note 

1. LUCIAN PREDESCU, Op. Cit., 102. 
2 .  IOAN LĂCĂTUŞU, Op.cit., p .21-25 
3 .  Pentru îndeplinirea profesiei de medic primar, 

Valeriu Bidu tipăreşte la Diciosânmartin, în Tipografia 
Românească S.A., 1923, o listă (un Curriculum Vitae) de 
titluri şi lucrări reprezentative, dovadă a investiga�iilor şi 
a reuşitelor sale profesionale în domeniul medicinei. 

4. Bibl. Arh. Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, 
Fondul Valeriu Bidu, nr. inv.500. 

Într-o altă corespondenţă nedatată dar legată evi
dent, de aceeaşi dată în care preşedintele, preotul Ioan 
Rafiroiu, îşi făcea cunoscută recunoştin�a profundă fa�ă 
de reuşitele predecesorilor săi, astriştii din Târgu 
Secuiesc, se sp_une: "Iubite Dle preşedinte, Sunt profund 
impresionat de dovezile de simpatie pe care asoc.[iaţi
unea] ''Astra'; Desp.[ărţământul] Tg. Secuiesc Îmi dă 
prin trimiterea diplomei de onoare. Este pentru mine o 
deosebită satisfacţie de a vedea că sămânţa ce am arun
cat a dat roade din cele mai bune de când asociaţiunea 
are În fruntea ei pe distinsul preşedinte. Vă mulţumesc 
pentru diplomă şi cartea de legitimaţie . . .  Col.[onel] 
Basarabescu" (Fond V. Bidu, nr. Inv. 435.) .  

5. IOAN LĂCĂTuşu, Spiritualitate românească şi con
vieţuire interetnică În Covasna şi Harghita, Sfântu 
Gheorghe, Edit. Eurocarpatica, 2002, p 85-93. 

6. Fond V. Bidu, nr. Inv. 448. 
7. Idem, nr. Inv. 450. 
8. NICOLAE IORGA, Spiritul politic şi literatura În epoca 

Unirii, Bucureşti, Tipografia Jockey-Ciub, Ion C. 
Văcărescu, 1915, p.28. 

9. Fond V. Bidu, nr.inv.(Aviz). 
10. TIBERIU BREDICEANU, Romana. Epoca Şi istoricul 

acestui dans, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, nr.25, 30 
III; nr  30, 4 V şi nr. 31 ,  8 V, 1941; EMILIA CoMIŞEL şi VASILE 

CoCA, Romana-primul dans românesc de salon, în : Stud. 
Muzical., voi XVII, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983, p. 
273-284. 

1 1 .  TIBERIU BREDICEANU, Scrieri, Bucureşti, Edit. 
Muzicală, 1976, p .150. 

12 .  IOAN I.AcĂTuşu, Personalităţi din Covasna şi 
Harghita, Cluj-Napoca, Edit. Carpatica, 1998, p. 21 -24. 

13. Idem, p.23. 
14. Fond V. Bidu, nr. Inv. 580(ciornă în creion). 
15.  Idem, nr. Inv. 544. 
Români sau maghiari îi aduc lui V. Bidu repetate 

aprecieri aşa cum găseşte de cuviinţă şi medicul Szucs L. 
Francisc din Tg. Secuiesc: "Puţini oameni pot spune, că 
timp de 1 O ani au făcut atatea lucruri netrecătoare şi fru
moase, ca Domnul Prefect. Putem spune, că din micul 
nostru Spital aţi făcut un Spital modern, chiar un 
Sanatoriu şi cu specialitatea Dvs. aţi dobândit un renume 
mare. Mulţi şi mulţi oameni binecuvintează pentru sai· 
varea lor" (Fond V. Bidu, nr. Inv. 432). 

16. Fond V. Bidu, doc. Necatalogat. 
17. Idem. 
18. Fond. V. Bidu, doc. Necatalogat. 
19. Idem, nr. Inv. 587 
20. Idem, nr. Inv. 549. 
2 1 .  Idem, nr. Inv. 487. 

Abstract 
Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Notes and correspondence 

Very few official facts were known, before December 1989, about Dr. Valeriu Bidu, Certificated medic, who had his 
specialization in Paris. After enrolling himself in the Romanian Army, in November 1916, Valeriu Bidu is named, in 
December 1922, primary doctor at the Hospital from Târnăveni .  After less than two years, in 1924, he is transferred to 
the Hospital from Târgu Secuiesc. His name is associated in  the Covasna region, until 1940, to the noble activity of "the 
rebirth of the Romanian national life'; which he developed as member of the ASTRA association, as prefect of Trei 
Scaune County and constant sustainer of the Orthodox Church. 

Beginning with the mourning fali of 1940 and until 1944, Valeriu Bidu was primary doctor at the Hospital from Târgu 
Neam�. The years to follow 1948 brought him a permanent anxiety and deep bitterness, since he found himself impri
soned at the Danube - Black See Canal, then his consulting room was taken away, and he was forced to do things incon
sistent with his specialisation, such as a salesman at the grocery store. 

The life and achievements of Dr. Valeriu !. Bidu in the inter-war period, as a doctor and prefect in the former Trei 
Scaune County, a man full of spirit and devoted representative of the ASTRA from Sfântu Gheorghe and Târgu Secuiesc, 
Bazna and Sângeorgiu de Mureş, fu lly deserve to be emphasized and taken as example. His name may be evoked 
through an exhibition or in a book, which would open new horizons and unexpected closeness among the most influ
ential people of our times, including aur leaders: scholars and politicians, people full of spirit and moral probity. 
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Doc. 1 - Coresponden�ă expediată de protopopul Ioan Rafiroiu 

J<,O . 
� -- . .f ' V?-t·t-t..· .·,.. L. 

J 

1 

. 1 ./" ' ;-n L..- '" Lr .·-v .-s ('. 

J/t;--r/��:J-·'-#\- /0 8.�-t)z/ . 
a d. ,_,.... r,-: . ...._z- . 

Doc. 2 - Cuvinte de aprecier e semnate de un avocat d . r· In argu secuiesc 
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F i  \ nd b o :.nav , cu c e :  me. i mare ree;r e t  :1t1 po t :ua 
')F<r t e , n :>: t ii ;l i , :�< s e r hnr e a  nran.1 ată in n noarea ;lvs , 

r;u o c11.:t.il\ îrnţi.n i r ,; i  de T O  ani i n  c o n ct u � e r e a  :"; IJ i  t -

a : u ::. u i  no s t ru1 nu po •. p i e r -t e  o c ,. ?. t nnf!a c 5  s ă.  nu î nch i n s t e�t:;u :. drag

O A t e i  11 a::. r e c unoaş t e r i i . 

S t i u  fol'\r t e  h i n e  că a: \ 1  , mf.i o n o  rab i ::.  ţ 1 f r u i!1Q s  
.1 

v o r  apr e c i a  rne r i t e : e  �omnu :u \ Fr e f e r. t , cu o ca�la mă r i r e i  S p i ta:u: u i  
Pub : i c . l?.u n e f i  i. nd o rnt o r , numai e en t ! me n t u ::.  meu po t expr ima , c ă , :r.um.n -
n e z: eu a ii  <t e n  ))vn , s ă nâ t a t e  i n  rau : ţ i  <>.!1 i , s €1 f t ţ 1  ş i  mai d epar t e  to t a şa 
de î na u C e ţ i t  ş i  c a pab i :  de mun c ii  pen t r\l h i n " : e  pub: i c , 

Pu ţ i n i  ') ameni poate spwne , oă in t i mp de 10 ani 
a făc u t  atâtea :. ur:r>tr1 n e t r e c ăA.oare � �  f r umo a.s e , că JJomnu: I'r e f e c t ,  

� 1 t em e pune , cl d i n  m i c u : nos t r u  S p i ta: & \ i  f i c u t  

u n  S pi ta: mo dP.rn , c h i ar un Sana to r i u �i  cu s ;>e c i a : i t a t e a  Dvs . aţ i  dob 
and i t  o r e nume mal' e , H:.� : t, i  y i  rnn: ţ i  o amen i  b inecuvân t�ză pentru 
s a:var ea v i e ţ i i  : o r .  

Dar nu nu:ua i c ii  Pr l. :nmP. d i c  a:'. Spt  ta:u :ui  no s tru 
a ţ i  cf'eat :ucrur i ne trecătoare , c i  că Pr e ş e d i n t e : e  Comi s i e i  de I n ter-
i ma.re , c ă c i  c o n ş tr u i r ea Aba t o ru ! u i  ee : e agă t o t  d e  nume:e nve .  S trada 

r. ăr i i  a ţ i  î n e e s trat o u  o : � i nă e : e c tr i c ă  i n tr un ş t i �  a:'. e s  şi a ţ i  
d e s făşurat o mare a c t i v i tate i n  s e rv i c i u :  s an i tar a l  o raşu:'.ui , 

Că om a ţ i  î n f :o r i t  b i s e r i ca ş i  pr \ n  P�b i : i ta t e a  

Dve , a ţ i  c � ş t igat mu: ţ i  r. r � d i n�� i  ş i  pr i e teni , 

llo 1 , care :oouim î n  � t r11da '.�ăr i i , o u mare bu cur i e  am : u a t  

notă num i r e a  :Ns , c ă  Pr e f � c t  a: ,Tudr:.ţ u .:. u J  no e tru ş i  acuma pu t em s p e r a  

că s t r a da Găr1 1 , s trada c e a  ma i  frec v a n tată. a :  e> ra ş v .:. u i  n n s tru, vă f i  
pava t ă , c e  dacă n u  s

'
a făc11t  până acumR , R e v ă  fac e mai t ă r z J u ,  

I n c ă.odată c e r  b J. n e cuvân t fl r e- R  : n t  J)umne:r.eu pen tru e.c t .i v-

i t a t e a  J)Ve ,  i n  v i i t o r ,  

La mu:'. ţ i  ani 
T Argu Săcue s c , 4  N o emvr i e  ! 9 3 4 .  

/ 

Doc. J - Cuvinte de apreciere semnate de medicul veterinar elin T5rgu Secuiesc, Szucs L. Francisc 
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/<A- � �� -4 /I"L /u. . /..f'�j� �� 
� � ���<A ·�- �;/� 
·-7 /��-.(. 

In tc ta� tă :d eol etln! , cil.nd după c •ech� t :ad i i i e , 
.:� -::.J a i u 1u l  �� o er'Jă:� ?1 :lcH'l1"Ul d� n h  1 1 i  �i L � :i!ilu i t ? �ul 

!� � l: i � ţol J r , � ,  3 f t . Sp i r idou ,  QCre e a t e  oa t rooul S?i telulu i 
no s t ru . s ărb� t or i m  c o todetă şi r • 3u l t a t e l e  no� i mu nc i de 3 eni 
de  z i l e  tuchina tă r i d icar i i  ş i  re înflor i r i i  ec e s t e i ! o s t i td _ i i .  

Ru ioere�  ş i  Je�rederea a c e s tu i fru�o a � i  mooumen t �l 
l'!�e ::!mânt ,  c t i t o r i e  a !ff . l.!ooaa t i r i  a Nemţ u l u i .până l a  des f i i n
� a n a  l u i  înt>!mpla tă ta anul 1937 . când Sp i talul a fos t tnch.ia1 
a fo� t cea II!B i  mus t r-l t •)are inerc t i Lu d ine a ge .1era ţ i e i  .1oas tre , 

faţă d memor i a  pioeeă ş i  r e cuno:? t i o ţ e  ce-o det prăm ac elor su

fle le nob i l e
1 

c ar i  e u  r id i ca t cu mi n t e a  l o r  l u.'llina tă ac e e t  su

perb n�ezămant de al i n�rea  :;ufe r i n � e l or, csre  �o  t i ,.?ul gii.IJ 
a fo3 t o 'ală a iAo l d o v , i  . -

Z i du r i l e  s o l i d e  al e ac e s t e i  elăd i r i  d �uprtv � ţu i t  

i od �l e oţa ome n e escâ, � i  a � t e � t a t  c u  încr e d e r e  v e � i �e a  unor 

t i mpu r i  mai bune , p e n tru a pu t e a  f i  i uă ş i  roda t s c opu l u i  

? ! � t ru co r e  a fos t  c r e i e t  u e  g���roş i i  s�i î� t e�' i r. t o r i . -

Do��e l o r  ş i  Domn i l �{permi t e ţ i -mi ca t e  ac e s t  c ' rc 

i n t im ş i  a:1ioal1 � fără a fi c ons i d e r a t  CJ 1 i ;:>s i t  <J ,  o eo: i:J• :J
tul ou o d � .s t i e i-, să înfă ţ i ş e ;;  ac t i v i ta t e a  rl e e fă şu r �< tă în aceaseă 

p�r i oadă d e  3 ani de z il e  o fe r i ndu -v" cAt eva da t e din reali ză
r ile obţ inu t e , -

In pri!l!a l i n i e ,  c u  o vo i n ţă d e  fer 1 i  t rec3.!1d p e s t e  

t oa t e  p i ad i c i l e , s  ' a  i n t rodus sp i r i tu l  '!OU � t i mpu r i l or c e  l e  

t ră i m, adecă ord i ne a . d i e c ipl i oa . "dregos t e a  d e  muncă, c i n s t e a  

� i  buna rându i al a  admi n i s tra t i � A .  şi apo i tolă t u rând formal i a -

111111 birocra t i a .  paral i zn tor al o r i căr � i  i o i ţ i a t he ş i  pro,'lJ" e s .  

s .'a trecu t la r eal i zăr i  irJed i a t e ,  ?r i o  i �i ; i a t ivă ş i  răspun
d�re pers onală, .Ln c i ud.a t i lllpnr i l or �rel e de răs bo i u  ce le 
trăim, o u  un pe rs onal redus ca număr , şi îo b u nA  par t e  mob i l i za t  

fără de oioi  UD s pr i j in ma t er i a l  de eus/ ş i  n u  t o tde auna î n ţ e l e �  

de cei  chemaţ i .  a 'au făcu t în�emaate  real i w i  d e  ord in med i cal 

.�spodăresc şi admi n i s tra t i v  cari i -aD r�d& t lo�tă a?l endoarea 
�e ) E o i oară a 3p i t al ul u i  n<ls t :-'-1 . -

!s t fel s 'a ref:l.o u t ş i  a'!lpl i ficat c 'le!l i za ţ i e  ş i  a1 i me n  

t n ţ i a  cu apA şi 8 a aran j a t  buna o i  funcţ i onare chi ar ş i  tn 
t impul i erni i . -

Sal a de operaţ i e e 'a înzes trat cu t o t  u t il ajul ş i  

inD �rHm�DlAfil Q �i!!�fJ� '! ��ţ� i�\at  un labor� tor d e  ��c t�e n .  
l aboru tor de anal i ze . f:l.r!!UU�i o , o1�;'i.i �1"' n l t'l , s rt .. L ."'� t Ja!"e p e q t ru 
ho 1 n avi. , o l o:s e t "  ngol "' c-! � t i . c ·t :n�"trn 1 �  :-� � � � v '\  frumOt� mobilate 

Doc. 4 - Dr. Valeriu Bidu, despre înfilptuirile echipei sale de la  Târgu Neamţ ( 12 .XII . 1943) 
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J U D E T U L  N E A M T  

S t ă  r e ţ i  a 

Nr. __ 

Doc. 5 = COrt'!!iPOnd@nt� CU !;tar!:!tUI M.'iRiistiFil N��m� 
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Doc. 6 - Scriitorul A. P. Bl'lnuţ, despre cazul Valenu Bidu (Bucure�U, 35.V. l992) 
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"Urmele" Basarabiei in viaţa şi activitatea 
lu i  Romulus Cioflec 

Consideraţii preliminare 
Volumul Pe urmele Basarabiei, al scriitoru

lu i  Romulus Cioflec, nu este numai o carte de 
memorialistică, ci este o carte a crezului 
autorulu i  despre naţiunea română, prin ce are 
ea specific în Basarabia, o carte a identităţii 
autoru lui  cu speranţele şi idealurile basarabe
n i lor d intr-o perioadă d ificilă a istoriei acestei 
provincii româneşti atât de amarnic vitregită 
de soartă. Cât de prezentă a fost Basarabia în 
viaţa şi activitatea lu i  Romulus Cioflec vom 
încerca să demonstrăm în continuare prin 
"urmele" 

lăsate în opera sa, în arhive, în 
presa vremii, în mărturisirile contemporani lor, 
în diverse volume etc. 

La 34 de ani, cât avea la vremea când lua 
drumul Răsăritului ,  Romulus Cioflec debutase 
în l iteratură cu volumul de povestiri Doamne 
ajută-ne!( 1907), publicase în importante pu
bl icaţii ale vremii, fusese învăţător în judeţul 
Prahova, bibl iotecar a l  Academiei Române, 
redactor-şef la ziarul Românul din Arad, ter
minase Facultatea de Litere şi Filozofie din 
Bucureşti. Primul război î l  găseşte profesor în 
nordul Moldovei, la Pomârla, jud. Dorohoi. 

Romulus Cioflec - martor ocular al 
revoluţiei de la Petrograd 

În toamna anului  1916, porneşte într-o 
călătorie "pe drumuri fără luminiş" 

(titlul 
primulu i  capitol a l  volumului  Pe urmele 
Basarabiei), cu gândul de a-şi căuta famil ia 
plecată d in  Transi lvania în refugiu, dar, 
spunem noi, mai mult d in imboldul, neostoit 
toată viaţa, de a călători . În perioada războiu
lui, mijloacele de transport nu erau deloc 
comode, încât călătoria o face, mai întâi ,  într
un car cu fân, d inspre Oneşti spre Iaşi, apoi 
cu trenul "o săptămână Încheiată'� iar "din 
văgăunile cele mai de sus ale muntelui, unde 
de dimineaţă iar se măcinau oameni, răsu
flarea grea a pământului venea după noi În 
răbufniri surde . . . '� 

În Iaşi, Romulus Cioflec trece pe la redacţia 
Vieţii româneşti, pentru a afla noutăţi din 
Răsărit, mai ales despre război .  Nu va zăbovi 
mult deoarece arde de nerăbdarea informării 
directe, de la sursă . Traversează cu trenul 
Basarabia, care "se scufundă În negura 
răzvrătită de vânturi'� şi merge direct la 
Petrograd, din donnţa de a se afla in mijlocul 

2 1 1  

evenimentelor. Ajunge la Petersbug-Petro
grad la 23 februarie 1917 şi vede revoluţia 
"pe viu '� participă ca martor ocu lar la 
evenimentele care se derulau acolo, notându
le ca atare: 

"Sâmbătă, În 25 februarie, (strada) Nevschi 
geme de mulţimea care se revarsă În valuri 
(. . .). Sunt În stradă toţi gata să smulgă viitorul 
din mâinile tiranilor. Va fi ori revoluţia 
biruitoare ori represiunea grozavă. Valul Înapoi 
nu mai poate da. Drumul Întoarcerii nu se mai 
cunoaşte. 

Jocul primejdios din ajun reÎncepu, ca Într-o 
arătare de vis şi În proporţii neaşteptate. 
Marea stradă geme, huieşte de strigăte, de 
ţipete, de invective, de Îndemnuri, de frânturi 
de discursuri - şi crava/ul se tot mută, 
amuţeşte, izbucneşte iarăşi şi iar se mută" 1 . 

Opinia că Romulus Cioflec "dă câteva pagini 
memorabile valabile astfel pentru zugră-virea 
oricărei revoluţii" 

a fost exprimată de curând 
de cercetătoarea Carmen Brăgaru, care 
menţionează faptul că, în capitolul 
Revendicările moştenirii, din volumul  Pe 
urmele Basarabiei, autorul se dovedeşte "a fi 
un fin psiholog. Toată situaţia de după 
prăbuşirea ţarismului este descrisă nu În ter
menii unor informaţii istorice, Împănate cu 
citate din diverse documente ale momentului, 
ci printr-o analiză foarte pertinentă a mizelor 
fiecărui grup important de participanţi'� sur
prinzând "imperceptibila trecere de la o orân
duire la alta, cu tot ce decurge de aici" 2 . 

În "cetatea răzvrătită a neguri/ar'� 
Petrograd, unde "o răsuflare grea Învăluie 
oraşul" 

3, Romulus Cioflec are o surpriză care 
anticipează evenimentele la care va participa 
în Basarabia : întâlnirea cu doi basarabeni, unul 
bălţean, altul sorocean, lângă podul Anitcicov 
"cel cu caii de bronz de pe canalul Fontana'� 
Erau "doi soldaţi nearmaţi, bărbaţi În puterea 
vârstei'� La întrebarea dacă sunt basarabeni, 
rămân "cu ochii căscaţi şi cu gura Întredeschisă 
de bucuria neaşteptatului eveniment, ( . . .  ) cată 
pe un moment muţi la mine şi răspund amân
doi Într-un glas: besarabeni! '� Remarca nara
torului nu este l ipsită dP. bucurie: "Cu toate că 
trecusem prin Basarabia, ei sunt cei dintâi 
români basarabeni cu cari am putut vorbi" 4. 
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Romulus Cioflec - "slujitor" al vieţii 
culturale în Basarabia 

În ziua de 5 martie 1917, Romulus Cioflec 
s-a despărţit de Petrograd şi "după atâta 
drum În necunoscut, prin largă străinătate a 
oceanului rusesc, păşesc pe pământul 
Basarabiei revoluţionare" (capitolul Basarabia 
revoluţionară) . De fapt "păşeşte" în Chişinău. 
Impresiile despre oraş sunt sintetice, corecte, 
ale cunoscătorulu i  care prezintă specificul 
localităţi i :  "Oraşul e bine rânduit, croit În felii 
patrate, cu străzi largi, drepte, zidit solid, din 
larg şi pe pantă, să fie curat şi plin de soare's. 
Grădina publ ică a fost şi este şi astăzi locul cel 
mai cunoscut - bustul lu i  Puşchin exista şi 
atunci : "În mijlocul unei alei străjuieşte sus, 
cocoţat pe un soclu Înalt şi Îngust ca un par, 
bustul În bronz, minuscul, sluţit de omăt, al 
lui Puşchin, ca un semn de Întrebare" 6. La 
începutul secolului existau în Chişinău câteva 
clădiri impunătoare, adevărate opere de arhi
tectură, pe care desigur  le-a admirat şi scri
itorul născut la Araci, ca de exemplu, clădi rea 
primăriei, fosta Dumă orăşenească, "cea mai 
mândră clădire': şi biserica grecească ,,Sf. 
Panteleimon': ambele monumente de artă 
(vezi anexele), aparţinând cunoscutului arhi
tect Alexandru Bernardazzi ( 183 1- 1907)7. În 
mod sigur, Romulus Cioflec a fost în biserica 
"Sfântul Ierarh Nicolae" (arhitect V. N .  
Ţâganko, sfinţită în 1901,  vezi anexa), în 
august 1917, când, d in această biserică, a 
fost petrecut spre locul de veci preotul-poet 
Alexei MateeviciB, prezentat în volumul Pe 
urmele Basarabiei . . .  

Ajuns în Ch işinău l a  10 martie 1917, 
Romulus Cioflec merge direct la Cuvânt 
moldovenesc, unde avea vechi  prieteni ,  
cunoscuţi la Iaşi, în urmă cu nouă ani ,  
bătrânul Nicolai Nicolaici Alexandri ş i  tânărul 
Pantelimon Hal ippa . "Nu ne-am văzut de 
multă vreme şi ne Întâlnim În vremuri neobiş
nuit de grele pentru românimea de pretutin
deni. În primele clipe nu putem lega vorba şi 
ne deschidem drum cu tăcera mută . . . " 9 .  
Prietenii, ,,puşi acum de război şi revoluţie la 
sarcini şi răspunderi neaşteptate, covârşi
toare'� sunt bucuroşi când Romulus Cioflec 
ri!ispunde dorinţP.i lor de a rămâne şi de a 
intra "În luptă cu buchile". Prin urmare, chiar 
din prima zi, s-a angajat la redacţia 
Cuvântului moldovenesc, asemeni multor 
refug iaţi transilvăneni, ma1 ales, care au reu
şit s� obţină servici i, încadrându-se în viaţa 
publică a Basarabiei, uni i partic:ipând activ la 
acţiunile politice ale românilor basarabeni. 

-------------- -- 212 

Chiar în prima zi, seara, are loc un sfat 
moldovenesc, unde moldovenii "sunt convo
caţi pentru afaceri comunale, dar vor vorbi şi 
despre chemarea Basarabiei În faţa eveni
mentelor" (p. 207). 

Reacţia "moldovenilor" in faţa ardeleanului 
este notată în mod obiectiv, cu o notă comic
amară :  ,,Aproape toţi Întâlnesc Întâiaşi dată 
un ardelean - ba Încă pe unul care-i 
informează despre mersul revoluţiei şi despre 
izbânda ei la Petrograd. . .  Toţimă examinează 
lung şi atent, mă provoacă să vorbesc şi se 
miră cum nu ne-am putut cunoaşte până 
acum, dacă suntem chiar la fel . . . '{p. 207). 

Romulus Cioflec rămâne la Cuvânt moldo
venesc, scrie diverse articole, dar şi ajută la 
realizarea "hainei" cu a lfabet latin a publi
caţiei. Este conştient că existenţa ziarului în 
atmosfera revoluţionară a fostului  imperiu 
este d ificilă, consemnând exact starea de 
spirit care exista în capitala Basarabiei : 

,,În vreme ce la Chişinău, vântul revolu
ţionar se Înteţeşte mereu pătrunzând tot mai 
mult În arterele de viaţă ale fostei gubernii 
Împărăteşti, Cuvânt moldovenesc, neobişnuit 
cu asemenea intemperii, plutind la Început 
fără o orientare sigură, aci se pierde după 
valuri, aci se arată În zare. . .  Dar, În cele din 
urmă, tot de acolo trimit moldovenii guvernu
lui vremelnic o mărturisire de bucurie 
moldovenească pentru răsturnarea fostei 
oblăduiri ţariste şi de nădejdi pentru aşezarea 
Rusiei pe aşa temelii, Încât să le fie asigurat 
şi lor dreptul la viaţă naţională. . .  Acest 
demers, pentru Început destul de Îndrăzneţ şi 
care pe povăţuitorii Rusiei libere şi mari Îi 
irită, ca şi căţeluşul din fabulă, n-a primit nici 
un răspuns, ba Încă nici un ziar n-a luat notă 
de "h iritisirea" moldovenilor" (p. 2 10). 

Capitolul Slujitori ai cauzei modoveneşti (p. 
221-224) prezintă situaţia grea în care se 
aflau slujitorii cauzei naţionale din Chişinău. 
Manifestările spontane din afara capitalei dau 
un impuls favorabil mişcări! naţionale, care 
altfel ar fi fost "biruită de timiditate În faţa 
strigătului de biruinţă al revoluţionarismului 
rusesc impetuos şi totuşi adesea şubred din 
stoliţa (capitala- n .n .) Basarabiei': La Chişinău, 
gazeta moldovenilor, Cuvânt moldovenesc, "e 
pipernicită, ca un copil crescut În sărăcie şi 
năpăstuire - cu toate că-şi duce viaţa Într-un 
cartier boieresc. E bisăptămânală, rustică şi 
timidă faţă de cottdtanele din Chişlntlu, cu cari 
nu se poate prinde la harţă. . .  Nici nu s-ar 
Încumenta. Nu mai vorbesc de cele mari de 
peste Nistru, scrise În graiul "intelighenţii" şi 
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cu mare aparat'� Nu numai că Romulus 
Cioflec înţelege şi prezintă exact realităţile 
perioadei, dar, venind din Ardeal şi cunoscân
du-i istoria, realizează o interesantă compara
ţie între Cuvânt moldovenesc şi Gazeta de 
Transilvania: "Faţă de acestea (ziarele mari 
de peste Nistru, n .n .) Cuvântul moldovenesc 
e ca şi Gazeta Transilvaniei dinainte de 1848 
În comparaţie cu ziarele vieneze - aşa că prin 
acei cari ne scriu ori vin pe la redacţie, simţim 
noi că suntem mulţi, cu toate că tare suntem 
puţintei". Remarcăm faptul că Romulus 
Cioflec s-a integrat în grupul celor de la 
Cuvânt moldovenesc ("noi") şi că, prin 
umorul specific, constatat în toate operele 
sale, face haz de necaz, însă este optimist. 

Prea multe articole nu cunoaştem, până în 
prezent, că ar fi semnat R. Cioflec în Cuvânt 
moldovenesc. Amintim : În Petrograd În zilele 
revoluţiei, în Cuvânt moldovenesc, IV, nr. 24 
din 22 martie 1917. În paginile acelu iaşi 
număr, Romulus Cioflec a publ icat un articol 
intitulat Preoţimea noastră În clipa de astăzi, 
semnat Un mireanw, în care consemnează 
rolul important pe care trebuie să-I a ibă pre
oţii, este necesar ca aceştia să se afle în 
primele rânduri în mişcarea de emancipare 
naţională şi politică a românilor basaraben i :  
"acum a sunat ceasul al unsprezecelea şi 
vrem din toată inima, ca această izbândă, pe 
care ne-o dă Dumnezeu şi ne-o Îngăduie 
oamenii, s-o dobândim cu preoţimea În 
frunte! Preoţi aveţi cuvântul! '� 

O altă publ icaţie importantă la care a 
colaborat Romulus Cioflec este Sfatul Ţării. 
Cercetările efectuate până în prezent eviden
ţiază doar două articole semnate Romulus 
Cioflec, însă prezenţa numelui intelectualului 
d in  Araci în pagini le publ icaţiei este mai 
numeroasă prin informaţii culturale diverse. 
Titlurile celor două articole sunt: Aristocraţia 
viitorului în nr. 1 1  d in 7 aprilie 1918 şi Zile de 
urgie. Amintire de la moartea dramatică a lui 
Murafa şi Hodorogea, p•Jbl icat în nr. 1 12 din 
21 august /3 septembrie 19 181 1 .  O serie de 
activităţi culturale desfăşurate de Romulus 
Cioflec în perioada 1917-1918 le aflăm din 
gazeta Sfatul Ţării. Astfel, numărul din 12 mai 
19 18 comunica cititorilor că, în ziua de 
duminică 6 mai, Universitatea Populară din 
Chiş inău a organizat un "matineu de 
pomenire" al scriitorilor George Coşbuc şi 
Barbu Delavranc:ea, ele curand trecuţi la  cele 
ve�nice, în wdrul c�ruia 1\omulu§ Ciofh�c � 
vorbit clespre George Coşbuc, iar Petre V. 
Haneş, despre Barbu Delavrancea. Menţ1o-

2 1 3  

năm că Romulus Cioflec a fost unul dintre 
fondatorii Universităţii Populare din Chişinău, 
18 februarie 1918, alături de alţi cunoscuţi 
intelectual i ai vremii . 

Ziarul Sfatul Ţării, din 23 august 1 5 sep
tembrie 19 18, anunţă că participanţii la 
matineu! din 19 august 1918 al Universităţii 
Populare au adunat 1372 de lei pentru monu
mentele ce urmau a fi ridicate pe mormintele 
lui Alexei Mateevici, Simion Murafa şi Andrei 
Hodorogea. Printre donatori au fost Romulus 
Cioflec şi fratele său, Silvestru Cioflec. 

Chiar de pe prima pag ină a publ icaţiei 
Sfatul Ţării, din 20 februarie/ 5 martie 1919,  
aflăm că participând la matineu! d in 17  febru
arie/2 martie 1919 al Universităţii Populare, 
consacrat români lor transnistreni, Romulus 
Cioflec a vorbit din partea Ardea lu lu i .  
Numărul d in  14 iunie 1919 anunţa că, la  1 1  
iunie 19 19, membri i Asociaţiei Corpulu i  
Didactic din Chişinău au decis să înfiinţeze o 
secţie locală a Ligii Cu lturale, al cărei preşe
dinte era Nicolae Iorga. Printre aderenţi s-a 
numărat şi Romulus Cioflec. Sfatul Ţării din 
25 decembrie 1919 anunţa că, în cadrul 
adunării generale din 17 decembrie 1919 a 
Asociaţiei Corpului Didactic d in Basarabia, a 
fost constituit Comitetul Ligi i  Culturale, Secţia 
din Chişinău, în a cărui componentă a fost 
ales şi Romulus Cioflec, alături de Paul Gore, 
Iustin Frăţiman, Leon Baga, Alexandru Ouatul 
şi alţi i .  

La 10  februarie 19 19, cum aflăm d in Sfatul 
Ţări i  ( 1 5/28 februarie 19 1 9) ,  în incinta 
Liceului nr. 1 de Băieţi a avut loc adunarea 
genera lă a Asociaţiei Profesorilor d in  
Chişinău .  Profesorul Dimitrie Munteanu
Râmnic a prezentat raportul cu titlu l  Despre 
problemele actuale ale şcolii noastre şi ale 
corpului didactic. În cadrul dezbaterilor cu 
privire la problemele abordate, a luat cuvân
tul şi profesorul Romulus Cioflec. 

În perioada 13-20 martie 1917, un grup de 
21 de intelectuali grupaţi în juw! redacţiei 
gazetei Cuvânt moldovenesc au constitu it 
Partidul Naţional Moldovenesc, care a condus 
mişcarea de eliberare naţională a românilor 
basarabeni. Printre cei 21 de membri fonda
tori, se numără doi intelectual i  transilvăneni, 
Romulus Cioflec şi Onisifor Ghibut2. Ambii au 
elaborat câte un proiect de program a l  
viitorulu i  partid, au participat la  discutarea ş i  
adoptarea proiectului · de program redactat de 
comi�iJ UQJLJ !,;pP.fidl Îfl aEl!�t ���j3B 

Cărturarii din mediul refugiaţilor au avut o 
mare contribuţie la ridicarea nivelului  de eul-
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tură al basarabeni lor, mai ales prin activitatea 
în domeniul învăţământului .  Basarabenii nu 
au dispus de şcoli în l imba maternă, fiind 
obligaţi de regimul ţarist să înveţe in ruseşte. 
În cadrul diferitelor întruniri s-a insistat, pe 
lângă alte revendicări sociale, asupra intro
ducerii l imbi i române în învăţământ şi scrierea 
ei cu alfabet latin .  5-a ajuns astfel la necesi
tatea organizării unor cursuri pentru cadrele 
d idactice din şcolile primare naţionale. 

În vara anului  1917, Romulus Cioflec a 
ţinut cursuri pentru învăţători. Aceste cursuri 
au fost organizate, prin străduinţa lu i  Paul 
Gore şi Vladimir Herţa din Comisia şcolară, de 
Zemstva gubernială, care a oferit 55 .000 
ruble pentru întreţinerea învăţătorilor şi plata 
lectorilor la cursurile de vară14. O comisie, în 
care intrau Ştefan Ciobanu, Em. Hammer, 
Onisifor Ghibu, I. Scodigor şi Romulus Cioflec, 
elaborează un proiect de organizare a cursu
rilor, ce erau socotite obligatorii pentru toţi 
învăţătorii basarabeni .  Au luat parte la cursuri 
418  învăţători de la şcol i le publ ice d in  
Basarabia. Cu prilejul lecţiei de deschidere, 
ţinută cu mare solemnitate la 1 7  iunie, poe
tul Alexei Mateevici a citit poezia Limba noas
tră. Cursuri le sunt evocate de Romulus 
Cioflec în memorialul său de călătorie Pe 
urmele Basarabiei 1 s . La a doua serie de 
cursuri pentru învăţători, organizate în toam
na anului 1917, "s-au adunat cam 200 de 
cursişti'� organizându-se "patru grupe de 
limbă cu următorii lectori: grupa I cu dl R. 
Cioflec, ardelean, profesor la liceul din 
Pomârla (România), grupa II cu dl A. Banciu, 
ardelean, profesor la gimnaziul din Braşov 
{Ardeal), grupa III cu dl G. Tofan, 
bucovinean, directorul gimnaziului din 
Bazargic (România), grupa IV cu dl O. Ţopa, 
bucovinean, profesor la şcoala reală din 
Cernăuţi (Bucovina)" 16. Lecţii le practice au 
fost conduse la început de Onisifor Ghibu, 
"ardelean, inspector al şcolilor române greco
ortodoxe din Transilvania" 17, apoi de lectorii 
de l imbă:  R. Cioflec şi G .  Tofan.  

Pentru cursurile de vară din 1917, Romulus 
Cioflec este primul pe l ista lectorilor transilvă
neni, bucovineni şi români, dovedind impli
carea sa la buna desfăşurare a cursurilor. 
LI��� ��ti'! dJCtilografii4t� CU fllfabet SloV; im:ll:l
sîv numele, şi se află la Arhivele Nationale ale 
Republicii Moldova Hl. 

Având în .vedere experienţa de lector la 
aceste cursuri pentru învăţători, profesorul 
Romulus Cioflec este preocupat ele ,)ucrul 
Învăţătorilor in afară de şcoală': ad ică de 
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activitatea extraşcolară, publ icând diverse 
articole în Şcoala moldovenească, revista 
Asociaţiei Învăţătorilor Moldoveni din Basara
bia. Ne vom opri, in cele ce urmează, asupra 
unui articol intitulat chiar Lucrul Învăţătorilor 
În afară de şcoală, apărut în Şcoala moldove
nească19. Considerăm că este un stud iu 
elocvent al dascălului Romulus Cioflec, având 
la bază experienţa dobândită în prestigioasa 
Şcoală Normală de la Câmpulung Muscel şi în 
şcolile primar� din localităţile prahovene, 
unde a fost învăţător. Ne demonstrează tot
odată aptitudini le, capacităţile şi clarviziunea 
unui cunoscător al învăţământului românesc. 
Autorul articolului începe prin a-şi arăta 
încrederea în "şcoala noastră naţională" 

şi în 
speranţa că fiecare sat va avea "Învăţători 
Însufleţiţi de duhul cel adevărat'� pentru ca 
toţi copii i moldoveni "să se Împărtăşească de 
binefacerile Învăţăturii'� Unele imagini ce-l 
descriu pe "Învăţătorul moldovan" ni- 1  divulgă 
pe scriitorul de mai târziu (exemplele nu-şi au 
rostul în acest loc). 

Entuziasmul dascălu lu i  este permanent 
prezent: "nu se poate o sarcină mai frumoasă 
decât a Învăţătorilor moldoveni din zilele 
noastre'� "istoria ne-a găsit În drumul ei; prin 
noi trebuie să se Împlinească poruncile ei'� 
"această pregătire trebuie desăvârşită În timp 
cât mai scurt, pentru ca moldovenii să 
meargă În pas cu alte popoare megieşe'� 

Ideile lu i  Romulus Cioflec privind activita
tea extraşcolară (pe care o şi numeşte astfel 
în două locuri d in articol) sunt în concordanţă 
cu experienţa învăţământulu i  românesc, 
unele valabile şi astăzi. Porneşte de la faptul 
că "cel dintâiu Învăţător al copilului este 
mama, apoi tata - toată familia - şi uliţa". 
Învăţătorul nu este iubit, precum este mama, 
dar el "are chemarea şi pregătirea trebuitoare 
de a creşte şi lumina micile odrasle". 
Accentuează rolu l  empatiei care trebuie să fie 
între elev şi dascăl1 numai aşa "inrâurirea e 
fără asemănare'� In importanţa pe care o 
acordă sarcini i  învăţătorului ,  care trebuie "să 
se ostenească să călăuzească şi pe ceilalţi 
conlucrători ai săi, cari pregătesc drumul 
copilului spre şcoală'� recunoaştem ceea ce 
numim astăzi conlucrarea d intre famil ie, 
��Q�I� �i societate . O idee actuală este aceea 
pe care Romulus Cioflec o acordă celor două 
,)aturi" ale activităţii extraşcolare:  "luminarea 
gtenilor" şi Jmbunătăţirea stării lor materi
ale'� Mijloacele "de căpetenie" pe care le-ar 
putea folosi învăţătorii şi preoţii "pentru a 
Îmbunătăţi starea culturaliJ şi mdleriai.'J a 
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săteni/ar" sunt: predici, şezători, conferinţe, 
coruri, şcoală pentru adulţi, şcoală comple
mentară, bibl ioteci, societăţi "pentru lupta 
Împotriva beţiei şi a altor patimi'� grădini de 
legume, ateliere, cooperative. Autorul acestor 
recomandări este conştient că "e uşor de 
spus ce trebuie de făcut" şi că "e mai greu de 
ştiut ce se poate face': "cum să faci, cu cine 
să faci şi de unde să Începi'� Îşi propune să 
răspundă la aceste întrebări într-un număr 
viitor a l  revistei, fiind încredinţat că şi alţii "se 
vor mai găsi': care să contribuie "la lămurirea 
unor lucruri de Însemnătate aşa de mare pen
tru propăşirea norodului nostru'� Articolul, în 
întregime, a fost republicat de curând în volu
mul Romulus Cioflec - un ardelean pe drumu
rile lumii, ediţie îngrijită de Luminiţa Carnea, 
Editura Arcuş, 2007, p. 47-50. 

Societatea Istorica-Literară din Chişinău, 
din care a făcut parte şi Romulus Cioflec, a 
fost înfiinţată la 25 martie/7 april ie 1918, în 
cadrul unei adunări care a desemnat pe Iustin 
Frăţiman, Ion Nistor, Petru Haneş, Dumitru 
Munteanu-Rîmnic, cunoscuţi cărturari români, 
să întocmească statutu l Societăţi i .  Despre 
fondatorii acestei Societăţi, Nicolae Iorga afir
ma că "şi-au adus aminte că sunt români pe 
vremea când aceasta era crimă'� Ei sunt 
"propovăduitorii neuitaţi" ai culturii româneşti 
pe mult pătimitul pământ basarabean, "de-o 
eroică Încredere şi de sfânt optimism" 20. 

Organizatorul şi sufletul Societăţii Istorica
Literare, denumită curând după înfi inţare B. P. 
Hasdeu, a fost eruditul profesor Iustin Frăţi
man21 care, în 1923, devine membru cores
pondent al Academiei Române. În Prefaţa la 
Bu letinu l  Societăţii Istorica-Literare d in  
Chişinău "B.P.Hasdeu", voi .  I, Chişinău, 1922-
1923, se menţionează că în "aceste vremuri': 
alături de intelectual i i  băstinaşi, în Chişinău se 
adăpostise un însemnat număr de intelectual i  
pribegi din Vechiul Regat, Transilvan ia, Buco
vina şi Macedonia. "Aceste forţe intelectuale 
unite au creat În Chişinău un mediu cultural
naţional puternic, care a avut o influenţă 
hotărâtoare asupra provinciei Întregi" 22_ In 
acelaşi Bu letin (p.341-342) se află Lista mem
brilor Societăţii Istorica-Literare "B.P.Hasdeu", 
în ordine alfabetică (vezi anexa), unde îi 
găsim pe "Cioflec R. praf" şi "Cioflec C. profe
sor'� Conform cercetărilor noastre, în perioa
da respectivă, se afla la Chişinău fratele scri
itorului, Si lvestru Cioflec, nu Constantin. Nu 
esle exclus să fi fost amândoi, rămâne de 
cercetat. 

Societatea Istorico-Literari!l "B.P. Hasdeu", 

2 1 5  

fondată imediat după Marea Unire, graţie 
obiectivelor propuse şi performanţelor atinse 
pe parcursul anilor de activitate, a jucat un rol 
important în viaţa culturală a Basarabiei. 

Romulus Cioflec - profesor în Chişinău 
Pe lângă activitatea didactică şi culturală, 

Romulus Cioflec este preocupat şi de perfec
ţiona rea profesiona lă. Exempl ificăm prin 
aceea că, în iu l ie 19 19, îşi susţine, la 
Bucureşti, examenul de Capacitate pentru 
l imba română, obţinând Certificatul de ade
verire a examenului, nr. 71 198 din 17 iul ie 
1919, comisia fi ind alcătuită din trei nume 
mari ale Literelor româneşti : Ovid Densu
şianu, M ihai l  Dragomirescu şi Gheorghe 
Adamescu . După promovarea acestui exa
men, devine profesor titular la Liceul Nr. 2 de 
Băieţi, în anul şcolar 19 19- 1920, după ce fu
sese numit "profesor cu titlul provizoriu" 

prin 
adresa nr. 13820, din 25 septembrie 1919, a 
Directoratulu i  de Instrucţiune Publ ică din 
Basarabia, dar pe Statul personal nr. 5 a l  pro
fesorului Romulus Cioflec, de la l iceul mai sus 
numit, apare corectura : din profesor provizo
riu în profesor titular23 (vezi anexele). În anul 
şcolar anterior, 19 18- 1919, fusese numit, de 
la 1 sept. 1918, profesor suplinitor la Liceul 
nr. 1 de Băieţi, devenit, după câţiva ani, Liceul 

"B.P. Haşdeu"24. 
În cinci anuare ale Liceului Nr. 2 de Băieţi 

(devenit, din 1924, Liceul "Mihai Eminescu"), 
realizate de Alexandru Ouatul, director, profe
sor de istorie, pentru ani i  şcolari 1921- 1922, 
1922- 1923, 1923- 1924, 1924-1925 şi 1925-
1926, se află numele lu i  Romulus Cioflec, ca 
profesor titular de română, la rubrici le: Corpul 
d idactic, Repartizarea orelor, Absenţele profe
sorilor, Orarul săptămânal al liceu lui, Activi
tatea extraşcolară, Inspecţii şcolare. Pe lângă 
română, Romulus Cioflec a predat şi filosofie, 
în general, între 12 şi 16 ore, atât la clasele 
inferioare, cât şi la cele superioare, care 
aveau două "secţiuni': modernă şi rea lă. 
Orarul era lejer, 3-4 ore pe zi .  În toţi ani i  şco
lari menţionaţi mai sus, scriitorul nostru a 
avut câte două zile l ibere, sau luni şi marţi, 
sau vineri şi sâmbătă. Şi ceilalţi profesori 
aveau zile l ibere. Probabil exista un motiv, 
deocamdată nu-l cunoaştem. Absenţe a avut, 
ca toţi ceilalţi profesori, şi Romulus Cioflec. 
Cauzele absenţelor, după cum apar în anuare, 
sunt: boală, interes de serviciu 5i famil in l .  

În cadrul activităţi i extraşcolare, Romulus 
Cioflec este amintit în anuarul pentru anul 
şcolar 1 923- 1 924, la rubrica Excursiuni, unde 
din noui:i "excursiuni': una mai mare s-a făcut 
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în luna mai la Bucureşti, "sub conducerea d
lui profesor Cioflec Romulus, cu ocazia con
cursurilor societăţii Tineri mea Română" 2s. În 
anuarul pentru anul şcolar 1924- 1925, la 
rubrica Activitatea extraşcolară, găsim notat: 
"Conducerea cercului literar-istoric a fost 
Încredinţată d-lor profesori Gh. Chicu, Alex. 
Datul, R. Cioflec şi C. Arginteanu. Activitatea 
cercului s-a desfăşurat in numeroase şedinţe 
care s-au ţinut În cursul anului. Programul 
acestor şedinţe a fost bogat şi variat, 
conţinând conferinţe şi desertaţii din toate 
domeniile, atât ale ştiinţelor, cât şi din litera
tură, precum şi din diferite demonstraţii şi 
lucrări practice" 26. 

În anuarul Liceului Nr. 2 de Băieţi din 
Chişinău, pentru anul şcolar 1921 - 1922, 
Romulus Cioflec este trecut la Corpul profeso
ral şi repartizarea orelor, dar nu mai apare la 
Orarul săptămânal, nici la Absenţele profeso
rilor, deoarece în tot acest an şcolar, Romulus 
Cioflec a avut concediu de studii în Germania, 
aprobat de Ministerul Instrucţiuni i  Publ ice cu 
nr. 921 - adresa M. I .P. nr. 1 1234 din 24.VI. 
192127. Cu data de 26.XI . 1921,  nr. 281, s-a 
înregistrat la Liceul nr. 2 de Băieţi, o scrisoare 
de la Liceul "Andrei Başotă" din Pomârla -
Dorohoi, nr. 246, prin care se solicită adresa 
profesoru lui Cioflec, "ca să-i Înaintăm titlul de 
rentă ce i s-a emis pentru cota de 63 %, pen
tru timpul campaniei când a contat la acest 
liceu" 2s. În răspunsul dat, se specifică faptul 
că "dl profesor Romulus Cioflec e În concediu 
pe un an şi că În prezent se află În Germania'� 
menţionându-se adresa: "Berlin 5 -w. 48, 
Friedrich Strasse, no. 24. IV" 29. 

Doar în anul şcolar 1919- 1920 Romulus 
Cioflec este diriginte, numit la clasa a III-a de 
liceu . Fratele său,  Si lvestru Cioflec, în acelaşi 
an şcolar, profesor suplinitor pentru special i
tatea Limba germană30 la Liceul Nr. 2 de 
Băieţi, este diriginte la clasa I de liceu, con
form ciornei unei adrese către Directoratul de 
Instrucţiune Publ ică, Chişinău, aflată !a 
Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova31.  
Ambii sunt implicaţi în multiple activităţi 
extraşcolare, încât n-au făcut faţă obligaţiilor 
cerute de funcţia de profesor-diriginte32 . 

Uneori, partiCipările sale la infi intarea şi 
promovarea unor reviste in Chişinău sau în 
alte loca l ităţi d in Basarabia erau în detrimen
tul situa�iei financiare şi al prestigiului  de 
dascăl .  De exemplu, în 27 apr i l ie 1920, a ple
cat de la şcoala, Liceul nr. 2 de Băieţi , fără a 
cere învoire. Directorul Alexandru Ouatul 
sesizează organul tutelar superior, Direc-
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toratul Instrucţiuni i  Publ ice, prin următoarea 
adresă, datată 29 aprilie 1920: 

"Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că dl 
profesor Romulus Cioflec de la liceul ce-l con
duc a lipsit În ziua de 27 aprilie a. c. de la 
lecţie, plecând din localitate fără a fi fost Înşti
inţat despre aceasta sau să fi fost cerut un 
concediu, deci dară menţionatul profesor a 
comis o ilegalitate" 33. 

Pe aceeaşi pagină cu adresa menţionată 
anterior, aflăm însemnarea autografă a direc
torului : " a doua zi, sosind la lecţie, mi-a 
comunicat că a plecat, in ziua de 27 aprilie În 
comuna Peresecina pentru aranjarea unei 
reviste În Basarabia" (comuna Peresecina se 
află în ţinutul Orhei). Problema a fost deo
sebit de serioasă, fapt dovedit de adresa 
expediată de Directoratul de Instrucţiune 
Publică profesorului Romulus Cioflec, în data 
de 1 1  mai 1920: 

"Fiind informaţi că dumneavoastră În ziua 
de 27 aprilie a. c. aţi absentat de la cursuri, 
plecând din localitate, fără a fi cerut concediu 
În conformitate cu regulamentul legii şi circu
larei O. I. P. 20448 1 191 9, vă atragem 
atenţia că asemenea abateri sunt absolut 
interzise şi dorim să nu se mai repete" 34. 

Adresa este semnată de secretarul general 
Ştefan Ciobanu şi este echivalentă cu o mus
trare scrisă. Menţionăm că Ştefan Ciobanu îl 
cunoştea foarte bine pe profesorul Romulus 
Cioflec, atât din preocupările comune d in 
perioada realizării Unirii, cât ş i  din cele din 
domeniu l  presei, din timpul şi de după Unire. 
Însă regulamentul şcolar trebuia respectat, 
iar exigenţa era deosebită . 

Din cauza multor preocupări cetăţeneşti, 
profesorul Romulus Cioflec nu a putut face 
faţă funcţiei de diriginte de clasă. Astfel, în 
data de 3 martie 1920, Directoratul de 
Instrucţiune Publ ică, Chişinău, comunică 
Direcţiuni i  Liceului de Băieţi nr. 2, prin adresa 
nr. 83, că îl "desărcinează pe dl Romulus 
Cioflec din funcţia de diriginte de clasă pe 
ziua de 1 martie a.c. şi aprobă, conform 
cererii dumneavoastră, să fie Înlocuit prin dl. 
Remer pe aceeaşi dată" 3s. 

Prin urmare, profesorul Romulus Cioflec se 
implică cu plăcere în diverse activităţi cultu
rale extraşcolare, chiar dacă acestea sunt in 
detrimentul câştigului material .  

Severitatea conducerii l iceu lu i sau, pur şi 
simplu, stricteţea care se impunea, il deter
mină pe Romulus Cioflec să facă cerere pen
tru a se învoi două zile de la şcoală, în perioa
da examenelor. Este vorba de zilele de 4 şi 5 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



"Urmele" Basarabiei În viaţa şi activitatea lui Romulus Cioflec 

iunie 1 920. Autorul cererii recomandă să fie 
suplinit de fratele său, Si lvestru Cioflec, pro
fesor suplinitor, pentru un an şcolar, la Liceul 
Nr. 2 de Băieţi36: "Recomand a fi suplinit la 
aceste examene de către d. Silvestru Cioflec, 
profesor de limba română la acelaşi liceu" 37. 

Profesorul Romulus Cioflec funcţionează la 
Liceul Nr. 2 de Băieţi "Mihai Eminescu" din 
Chişinău de la 1 septembrie 1919  până la 
data de 1 septembrie 1926, când a fost trans
ferat la Şcoala Comercială din Timişoara, con
form ord. M . I .P., nr. 68.860/92638, pentru un 
an şcolar, apoi va funcţiona, până în 1936, la 
Liceul German "Loga". 

În 29 iul ie 1924, ca profesor la Liceul Nr. 2 
de Băieţi "Mihai Eminescu" din Chişinău, scrie 
o cerere adresată Consil iului Orăşenesc Sf. 
Gheorghe, prin care solicită teren, în vederea 
construi ri i  unei vile, în localitatea-statiune 
Şugaş, aflată la opt km d istanţă de Sfântu 
Gheorghe. Cererea a fost descoperită de dr. 
Ioan Lăcătuşu la Arhivele Naţionale ale 
Statu lui  d in Sf.Gheorghe. Conţinutul cererii 
este următorul :  

"Onorat Consiliu, 
Subsemnatul, profesor la Liceul Nr. 2 din 

Chişinău, Vă rog să binevoiţi a-mi acorda un 
loc pentru a construi o vilă la Şugaş - şi 
anume În condiţiile În cari s-a acordat până 
acum. 

Îmi iau voie a Vă indica şi locul preferit: În 
partea vilei Nagy Elek sau deasupra vilei 
primăriei, spre a fi locuinţa În faţa soarelui. 

Primiţi Vă rog asigurarea consideraţiunii 
mele deosebite, 

Romulus Cioflec 
Chişinău, Str. Buiucani 51 
29 iulie 1924 
Onor. Consiliu orăşenesc Sf. Gheorghe" 
Conţinutul cererii dovedeşte dorinţa scrii-

torului de a se stabil i  în ţară, în imediata 
apropiere a satului  natal (25 km), sau pur şi 
simplu dorinţa de a avea o vilă într-o staţiune 
montană cu izvoare de apă minerală. După 
indicaţiile date în legătură cu amplasamentul 
vilei, constatăm că scriitorul cunoaşte foarte 
bine sta�iunea Şugaş şi apreciază locuinţele 
însorite . Rămâne de cercetat care erau 
condiţi i le acordări i terenurile, având în vedere 
afirmaţia : "şi anume În condiţiile În cari s-a 
acordat până acum'� 

Romulus Cioflec - activitatea literară 
Deşi are multiple preocupări, Romulus 

Cioflec nu uită de "Îndeletnicirea sa lătural
ntc!§': aceea de scriitor. În perioada basa
rabeană duce o corespondenţă intensă cu 
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Garabet Ibrăi leanu, conducătorul ş i  anima
torul cunoscutei reviste Viaţa românească, 
care "preţuia În persoana lui Romulus Cioflec 
nu numai pe iscusitul prozator, ci şi pe bunul 
organizator al reţelei de difuzare În Basarabia 
a revistei În cauză" 39. Încununarea acestui 
epistolarum, tipărit în volumul III din Scrisori 
către Ibrăileanu (Bucureşti, 1973) o face 
scrisoarea din 20 octombrie 1920, în care 
Romulus Cioflec menţionează, pentru întâia 
dată, că este preocupat de scrierea amintirilor 
basarabene: "Pentru că Încă n-am altfel de 
literatură (nuvelă, schiţă) şi pentru că acum 
mă ocup exclusiv cu amintirile din Basarabia, 
trimit pentru Viaţa românească două capitole 
din aceste amintiri" 40. Aceste "capitole" sunt 
tipărite sub titlul Amintiri d in  anul Învierii în 
Viaţa românească: anul XII ( 1920), nr. 6 
(august), p. 370-378; anul XIII ( 1921), nr. 5 
(mai), p. 230-233; anul XIV ( 1922), n r. 8 
(august), p. 240-244. Toate vor intra în volu
mul memorialistic Pe urmele Basarabiei. Note 
şi impresii din revoluţia rusească, publicat la 
un an de la plecarea autorului  din Basarabia, 
în 1927. 

Menţionăm, în acest context, că Romulus 
Cioflec a debutat în revista ieşeană Viaţa 
românească cu nuvela Domnu Ghiţă în anul 
1913  (anul VIII, nr. 10, octombrie, p. 94-97). 
A mai publ icat apoi nuvelele : Copaci bătrâni 
(anul IX, 19 14, nr. 3, martie, p. 377-381), 
local şi dezamăgire (anul X, 1915, nr. 7-9, 
iul ie-sept., p. 63-67), Ochiul lui Dumnezeu 
(anul X, 1915,  nr. 10- 12, oct.-dec., p. 92-97). 

În 1920, la Editura Viaţa românească din 
Iaşi, î i  apare lu i  Romulus Cioflec al doilea 
volum de povestiri, intitulat Lacrimi călătoare. 
Criticul literar Mircea Braga, care-i va con
sacra, în 1982, un studiu scriitorului  Romulus 
Cioflec, se pronunţă în legătură cu acest 
volum în următorul mod : "Raportată la volu
mul din 1907, culegerea din 1920 nu ne 
apare ca fiind rodul unei evoluţii spectacu
loase. Datele iniţiale se menţin, regăsind În 
majoritatea textelor atmosfera idilic-dul
ceagă, tipuri şi semnificaţii În maniera unei 
anumite proze a epocii ( oscilând nu o dată 
Între sămănătorism şi păoporanism, iar sen
surile sunt convertite În spirit eticist). ( . . .  ) 
Deşi Lacrimi călătoare Încă nu oferă cititorului 
imaginea concludentă a prozatorului Romulus 
Cioflec, şansele unui nou drum incep să se 
contureze. ( . . .  ) Se simte influenţa prozatorilor 
ardeleni, Îndeosebi a lui 5/avici şi a lui 
Agârbiceanu, dar şi prezenţa criteriilor real
iste proprii Vieţii româneşti. Un complex de 
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factori, printre care nu in ultimul rând priete
nia cu Panait Istrati, va determina orientarea 
scrisului lui Romulus Cioflec spre acea "for
mulă" de creaţie care va asigura, in bună 
parte, viabilitatea lucrărilor sale ulterioare"4 1 •  

Intelectual i i  basarabeni au  continuat să-I 
considere pe Romulus Cioflec prietenul lor, 
integrat problemelor mult încercatei provincii 
româneşti, şi după plecarea scriitorului  d in 
Basarabia. Cu toate că, până în prezent, nu 
avem date despre legătura cu Basarabia după 
1926, suntem convinşi că a existat. Singurul 
exemplu pe care îl dăm acum este prezenţa 
numelui scriitoru lu i  şi a operei sale în paginile 
revistei Viaţa Basarabiei, revistă lunară, edi
tată de Asociaţia Culturală "Cuvânt moldove
nesc" din Chişinău, director Pan .  Hal ippa, 
care în Un cuvânt Înainte, din primul număr, 
mărturiseşte dezamăgit că "nici astăzi Încă nu 
suntem deplin stăpâni pe libertatea noastră 
( . . .  ), că şi astăzi suntem Încă robiţi atâtor 
nevoi, atâtor dureri şi unui Întuneric mare, 
care nu s-a risipit deocamdată nici sub razele 
culturii naţionale'� Speranţa este prezentă în 
sufletul inimosului  om de cultură Pantelimon 
Hal ippa : "A vem bună nădejde că Viaţa 
Basarabiei va fi un răspuns la chemarea 
vremii şi va ajuta procesul de adaptare şi 
creştere a provinciei noastre, În noile condiţi
uni de viaţă'� 

Chiar în primul  an de apariţie, 1932, nr. 2 
(şi următoarele), la colectivul autorilor este 
trecut şi Romulus Cioflec, iar în nr. 12, decem
brie, la rubrica Recenzii (p. 6 1 -63), sunt sem
nalate, cu substanţiale prezentări, volumele 
Cutreierând Spania şi Sub soarele polar, de 
basarabeanul G. Raşcu. Spicuim din aceste 
prezentăr i :  

"Autorul pune in antiteză blândeţea, ama
bilitatea şi fineţea spaniolă, cu tauromania 
atât de crudă, pe care au moştenit-o de la 
romani, descriind magistral de emoţionant o 
luptă În circul din Madrid'�· 

"Domnul Cioflec e un impresionist şi 
reuşeşte a face pe cititori să simtă fiorii de 
bucurie sau de spaimă ai călătoriei. Nu e un 
mijloc comod de a scrie o astfel de lucrare, 
căci pentru a reuşi să Întreţii atenţia emotivă, 
trebuie .să ai talentul de a mânui fraza ': 

Aflăm din finalul ultimei recenzii o noutate 
pentru istoria l iteraturii : Romulus Cioflec avea 
anunţată, "prin reviste'� o carte despre 
Macedonia. Ne întrebăm dacă există frag
mente, dinlr-o asemenea curte, presărate 
prin vreo gazetă, sau dacă a fost doar un  
zvon. 

218 

În nr. 1 1, noiembrie, d in  1937 a l  revistei 
Viaţa Basarabiei, la Recenzii, se află o adna
tare la romanul Vârtejul de Romulus Cioflec, 
apărut la Ed itura Adevărul, 1937, roman care 
în anul următor, 1938, a primit premiul "Ion 
Heliade Rădulescu" al Academiei Române, la 
propunerea lui Mihai l  Sadoveanu. Adnotarea, 
din păcate nesemnată, este deosebit de favo
rabilă scriitorului : "Un stil sobru, lipsit de 
neologisme; o plăcută Înfăţişare a satului şi 
naturii carpatine de pe versantul ardelean; o 
pătrundere măiestrită in psihologia ţăranului 
transilvănean, sărac şi dornic de parvenire -
iată elementele care susţin schelăria noului 
roman al scriitorului Romulus Cioflec. 

Epoca din preajma războiului şi cea din 
timpul războiului este redată cu talent, iar 
personagiile pietroase, cu plămada sufletului 
Înrudită cu cea a eroilor de la Termopile, a lui 
Horia şi Iancu, revarsă În sufletele noastre un 
avânt eroic şi o nostalgie după vremile apuse. 

Vârtejul domnului Cioflec ia loc alături de 
cele mai izbutite romane sociale scrise după 
războiu". 

Revista Viaţa Basarabiei, anul XII, nr. 1 1 -
12, nov.-dec., 1943, la rubrica Vitrina cărţi i ,  
prezintă romanul Pe urmele destinului, apărut 
la Editura Remus Cioflec, Bucureşti, 1943. 
Recenzia este semnată de Stel ian Segarcea, 
care arată că "domnul profesor Romulus 
Cioflec a reuşit să arate prin ultimul domniei
sale roman, cât de slab este omul În faţa 
forţei soartei sau destinului care-I poartă pe 
aripele sale capricioase ca pe o mică fiinţă lip
sită de orice putere de voinţă, ( . . .  ) oraşe şi 
sate pe care autorul ni le descrie cu talentul 
său de o robustă forţă evocatoare. ( . .  .) 
Romanul cucereşte prin arta scriitorului, incă 
din primele pagini, interesul crescând şi 
dezvoltându-se treptat, cu situaţiile create 
prin numeroasele intrigi care ţes acţiunea 
romanului'� 

Romulus Cioflec şi familia 
"Ardeleanul Romulus Ciof/ec a fost Înrudit 

cu Basarabia nu numai prin multiple fire spi
rituale, dar şi prin căsătoria sa cu Antonina 
(Antonia) Gavriliţă, fiica lui Emanuil Gavriliţă, 
directorul ziarului Basarabia (1906-1 907), 
Înfocat militant pentru drepturile naţionale ale 
românilor basarabeni din epoca dominaţiei 
rusa-ţariste" 4 2 .  Prin urmare, prin căsătorie, 
Romulus Cioflec s-a legat mai mu lt de 
Chişinău şi de Basarabia. 

Romulus Cioflec o cunoaşte pe Antonia 
Gavri l iţ� in 1917, la una din consfătuirile de 
seară de la redacţia ziarului Cuvânt moldove-
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nesc, apoi ca participantă la cursurile pentru 
învăţători d in vara anului 1917, la Chişinău. 

Dacă privim peste timp, în gazeta Cuvânt 
moldovenesc, numărul din 22 noiembrie 
1931 ,  închinat aniversării a 25 de ani de la 
apariţia publicaţiei Basarabia, la pagina 2, 
citim un articol, semnat Ilarion V. Verdiş, 
despre Emanui l  Gavriliţă şi fiica sa Antonina. 
Din acest articol intitulat Ciudac (om ciudat 
Emanui l  Gavriliţă), redăm fragmentul care se 
referă la Antonina: 

"Am fost foarte surprins când venind la 
Chişinău În anul 1905, am găsit În casa lui 
coconu Manole o adunare de mai mulţi tineri, 
cari se gândeau la tipărirea unui jurnal În limba 
moldovenească. La această adunare am fost 
invitat de dl Gavriliţă şi, cum am Înştiinţat, 
atunci era prima adunare În această chestiune. 
Nu pot lăsa fără amintire pe domnişoara 
Antonina Gavriliţă - fiică, care punea tot sufle
tul În serviciul mişcării noastre naţionale. 
Această domnişoară, cu toate că fiind orfană 
de mamă din copilărie şi căpătând educaţia În 
mediul curat rusesc, nu putea vorbi pe atunci 
moldoveneşte. Era cea mai Înflăcărată naţio
nalistă şi ştia a găsi mărgăritare acolo unde 
altul nici n-ar fi găsit. Fiind pictoriţă, la expo
ziţia locală, ea a observat un tablou al cărui 
subiect erau doi boi, odihnind după muncă. 
Cum Îmi spunea domnişoara, actualmente 
doamna Cioflec, ea a presimţit in tratarea 
subiectului un moldovan. A căutat apoi şi a 
găsit pe autorul tabloului Într-un sat depărtat: 
era dl Colţu, un Învăţător dintr-un sat sărac şi 
care pe alăturea de flacăra iubirii de neam, il 
consuma flacăra tuberculozei, căpătată de el 
din cauza sărăciei'� 

Nu avem date despre prietenia celor doi la 
Chişinău, d inaintea căsătoriei. Remarcăm fap
tul că, în 1917, Romulus Cionec nu cunoştea 
l imba rusă, iar Antonina nu ştia româneşte. 
După câţiva ani ,  în 1924, scriitorul declară în 
scris (pe Statul personal) că ştie "bine" a 
vcrbi şi a scrie l imba rusă43. În partea a doua 
a vieţii, Antonina tră ieşte în România şi nu 
mai are ocazia să vorbească ruseşte. Cei doi 
s-au căsătorit în data de 8 septembrie 1922 
(cercetările acuale nu ne îngăduie să pre
cizăm localitatea), aşa cum reiese din Statul 
personal al profesorului Cioflec, de unde 
rezultă şi situaţia profesională a soţiei : profe
soară-"maestră de desen şi caligrafie la 
Şcoala normală de fete din Chişinău cu leafa 
respectivJ pius trei gradaţii;; 44. 

Privite din afară, rela5il le dintre ei au fost 
deosebit de cordiale. In 1926, au părăsit 
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Basarabia, stabi l indu-se la Timişoara, unde 
scriitorul avea doi fraţi profesori. Antonina 
este, la Timişoara, profesoară de desen, la 
Liceul ,.Carmen Sylva". În vacanţe, veneau 
împreună la Araci .  Tanti Ana, una din vecinele 
casei părinteşti, îşi amintea, în vara anului 
2002, că admira frumuseţea Toniei, care 
mergea pe dealuri şi picta.  Cei doi au călătorit 
împreună în Spania, în 1927, apoi la Polul 
Nord, în 1 928. Căsn icia lor a durat şapte ani, 
n-au avut copi i .  Antonina şi-a păstrat numele 
Cioflec şi după d ivorţ, rămânând în bune 
relaţii cu fostul soţ şi cu fami l ia acestu ia. Cele 
două fi ice ale scriitorului au cunoscut-o şi 
vorbesc cu plăcere despre ea. s-a pensionat, 
ca profesor de liceu în 1939. A locuit în 
Bucureşti din 1940. Vara "fugea de canicula 
bucureşteană la Pucioasa, unde locuia cum
nata ei, Sania Gavriliţă'� În urma cercetărilor 
recente efectuate de Maria Vieru-lşaev, aflăm 
că în ultima parte a vieţii, a locu it la Pucioasa, 
unde s-a stins demn, la 24 octombrie 196045. 

Concluzii 
Profesorul şi scriitorul Romulus Cioftec, 

intelectualul ardelean din Araci, a fost legat 
sufleteşte de Basarabia şi de basarabeni .  S-a 
simţit bine între ei, şi-a făcut prieteni, a lup
tat pentru cauza lor, pe care o simţea şi a lu i .  
Pr in activitatea de aproape zece ani desfăşu
rată la Chişinău a dovedit că este un bun pri
eten al basarabenilor. 

În Statul personal completat de Romulus 
Cioflec la data de 28 iunie 1924, la rubrica 
,.Activitatea extraşcolară" se află scris :  
"Participarea la mişcarea naţională politică şi 
culturală de la Începutul revoluţiei În 
Basarabia până la venirea armatei române şi 
după aceasta '� Basarabenii I-au apreciat cum 
se cuvine. Din acelaşi document, la rubrica 
,.Ce recompense a obţinut", aflăm că scriitorul 
a primit deosebit de importante recompense: 

"1 .  Medalia "Bărbăţie şi Credinţă'� clasa I 
(Înaltul Decret nr. 341 1 din 15 noiembrie 
1918), pentru servicii in Basarabia inainte de 
Unire. 

2. Adresă de mulţumire din partea 
Ministerului Instrucţiunii Publice (nr. 47.233 
din 7 iunie 1921), pentru servicii aduse ideii 
naţionale in Basarabia" 46. 

Prin comunicarea noastră, am încercat să 
evidenţiem câteva din "urmele" lăsate de 
Basarabia şi de basarabeni în activitatea şi 
viaţa scriitorului Romulus Cioflec. Cercetarea 
trebuie s� continue, pentru a se ajunge la 
elaborarea unu i studiu substanţial privind 
această temă. 

Luminiţa Cornea 
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Resume 

"Les Traces" de Bessarabie dans la vie et l'activite 
de Romulus Cioflec 

Le professeur et i'�crivain �omulus Clo�ec, inteii�EtUI�I 8€! Tfi!R�ylv:mi�, n� � Ari!Ci, il �t� iltl:ilche a li! HeYiilriiBI@ @t 
il ses habildnls. Par son activite de rr<'�uc 10 ans ( 19 1 7- 1976) a Chişinău, i l s'est montre un bon ami des gens du lieu 
et 11 a parle d'eux dăiis �01'1 VOIUffl!! dg m�moirl:!!; Sur 1!!� Tri'IC!:'!i U� Be��arable ( 1927). 

Dans notre etude, nous pr�!;cntons la contribut1on de Romulus Cioflec au developpement du nlveau de culture des 
gcns de Ho>c;c;arable en les i!iddnl a imrrimer des publications cn Lilphabet latin. Il a rcallse cel<� en t<�nl que journiiliste 
et ecrlvaln, en tant que lecteur aux cours rour instituteurs de l'ete de 191/, en tant que lecteur a I'Umversile Populalre, 
en tant que membre de la Societe historico-litteraire « B.P.Ha<;(jpu », ainsi que en tant que professeur de roumain au 
Lycee numero 1 de gan;ons ( 19 18-1919) et au Lycee numero 2 de gan;ons ( 19 1 9- 1 926) de Chişinău. 
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Romulus Cioflec a ete apparente a la Bessarabie non seulement par des multiples liens spirituels mais aussi par son 
mariage avec Antonina Gavriliţă, mil itant pour les droits nationaux en Bessarabie sous la domination des tzars russes. 

Pour les services rendus a la Bessarabie avant I'Union, Romulus Cioflec a ete recompense par la medaille « Bărbăţie 
şi Credinţă >> (Vai l lance et foi) I ere classe et par diverses adresses officielles de remerciements. 

Poza 1. Chişinău - Primăria municipiului - arh itect A. Bernardazzi (1831- 1907) 

Pnn• 2. Chi�ini<u - Biserica wcccasctl .. Sf. Pzmteh?.in " '" .. 
- arhitect A. l:lerncrde�zzi ( 1831-1907) 

2 2 1  
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Doc. 4 - 4. Lista membrilor Societătii 
Istorico-literare ,.8. P. Haşdeu", in ordine 

alfabetici'\, din Buletinul Societăţii istorica-lit
erare ,.B.P. Hăjdeu", Chişinău, 1 922- 1 923, 

pag. 34 1 

Poza 3. Chişinău - Biserica ,.Sf. Ierarh Nicolae" 
- arhitect V. N. Ţâganko (sfinţită în 1 90 1 )  

- - 3 1 1 -
ia\a au fosl a p robate ele M i n i�tcrul  de 

B��arabia la 1 4  Apri l ie  1 9 1  � 
:• Iust inscris<! la T r i b u n a l u l  Chişinau ,  i �r  

i a u  fost ;, rrobatc in �cdin\-3 publ ica 
t i � i n a u ,  sec!ia a 1 1 -a ,  <i i n  2<: I a nuar ie  

c )  L i s : a  mcn1br i lor  S o c i e t /\ l i i  Is i r ;  · o · l i te u r e  
• �- P !i"jd • · u", in o r dinlol ., J f  ·. b �e ! ică  

Augt:sUn 1 .  locot ; i\sicvschi 1 . d iacon ;  Hrate scts N .  i n -
5t i tulor;  fluzdug�n 1 .  deputat ;  Bârca Feodosic, pubi icist 
Ban ci u Altx. pt of<osor; Bot ncmi�.a S. rwfrsor; fl(Jga T. 
Lcon, p rofesor; fl<JrLareu Gh. inginer; H ranza Luca. ad
vocat ;  Ralam:•cc Ep.  delegat teh n ic i l !  Basa r�bia; B ic io la 
1 . zi arist; Ba lce�tJ Şt. publicist; 13uznia Eugeni� .  profe
soare; Bou rcan: t  Et:gen i u , publicist C u j ba Strg iu , publi
cist; C h i uleanu S tm ion , i n vaţator; C i orne i N. student ;  
Cadere M. D. profesor ; Curtovici Aurcl subdj rector;�Cioba
nu Şt. pro�sor ; Ca priţa 1 .  profesor; poflecR. praf. Cu ,caAp, 
i nst t tutor; Crist ran Mircea, econom ist ; Constantint scu· A. · 
N. profesor; Ci,Oflec C'. -prbfe5or;; Codrea C. revizor şto·: 
Iar; Gll. Colea n u ,  doctor; Covata V . . advocal ;  Crenianu 
C.  ingi ner; Caza J iu Qr. deputat;  Conta N. Locot. Col, 
Cazacu 1 .  profesor; Cri ll .�n P.· i nslitutor: Car.1aru 1. stu
dent; Constant i nescu Gr, p reot; Du<n i t r iu  C Ion; Das� 
calcscu C h r. proksor; Dobrescu A. doctor; Dragomiresct.i' 
Iu l iu ,  ad vocat; Dobiaş Gh. Advocat; Ua u ş  Ludovic, advo
cat ; Dl nize Eugr n, advocat; Dasca lescu P. 1 .  teolog.;. 
Da n i lcscu Gavril ;  Erhan Di.omisie, Eoisco;J; Erhan Pant. 
profesor; Frâţi man 1. p ufesor; FrilptÎJ;;n N.; F!o ri a n V .  
preot; Fraţ i m an Sinc l i t ich ia,  învc.ţa tor: ftdil lu  /VI; publi
cist; Gulea A ndrei, student; Geor�cscu S. genera l ;  u uglea Gh.  profesor; Gcorgcscu-Vr!lncea C. m;,g,st , a t; Grosu 
Pavel ,  medic veterinar; Greci uc V .  profesor; Oropa D. notar; Ghica T. 1 Gheorghiu An • .  lnv:.ja!. Ghtbu O profesor; Oure Paul , t .  P. 5. Sa G urii'; l laneş r. Hancş V. H.�rea V. ! l arner  M · profeso r; Hal i  pa N. p. deputat; . Ho•ban Şl 1 nva1ator; Hondru V. profesor; loncu Tcodora, 
studenta; lm broanc Avram, preol ;  Ion Teuf i l  deputat; 
Iov D. publ icist; Ionescu Mari a, prefesoara; I t i  eseu Pan-
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Doc. 5. Buletinul Societăţii Istorica-literare 
.,B.P. Haşdeu", Chişinău, 1922-1923 
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R O M A N I A  

Doc. 7 - A.N.R.M., fond 1772, 
inv. 8, dosar 1 188, fila 1 
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Lumea văzută prin ochii unui  român:  
Romulus Cioflec "cutreierând Spania" 

În anul 1988, la 60 de ani  după publicarea 
primei ed iţi i ,  la Ed itura Sport-Turism a apărut 
cartea Cutreierând Spania. Impresii de călă
torie a scriitorului Romulus Cioflec, într-o 
lucrare îngrijită şi prefaţată de Nicolae Jula. 

Aşa cum aflăm din Cuvântul Înainte semnat 
de editor, reeditarea lucrării lui Romulus 
Cioflec "este, mai întâi de toate, o restituire" 

- un act necesar, de justiţie l iterară, care 
impune recuperarea unor pagini valoroase de 
literatură, condamnate la o nedreaptă u itare 
de către critica literară a veacului trecut. Actul 
recuperator, de restitui re a operei realizate de 
scriitorul Romulus Cioflec în prima jumătate a 
secolulu i  XX, este motivat prin cal itatea neîn
doielnică a paginilor de l iteratură scrise de 
autorul ardelean - fie că aparţin creaţiei 
memorialistice, fie că fundamentează l inia 
tradiţională a l iteraturii realiste, continuând 
seria deschisă de prozatorii Ioan Slavici şi Ion 
Agârbiceanu. Din această perspectivă, publi
carea volumului Cutreierând Spania este un 
eveniment ed itoria l  semnificativ în viaţa 
culturală românească . Cartea scriitoru lu i  
covăsnean "Îmbogăţeşte literatura de călăto
rie, exprimând un punct de vedere propriu, 
original şi lipsit de complexe faţă de o temă -
Spania - ce a preocupat minţile cele mai 
luminate ale lumii antice, medievale şi 
contemporane': spune N .  Jula în prefata 
volumului .  

Alcătuită din 13  capitole, al căror titlu indică 
etapele călătoriei întreprinse de Romulus 
Cioflec în anul 1927, lucrarea ne oferă imagi
nea inedită a unei Spanii de la începutul seco
lului XX, recuperând o istorie recentă a ţării pe 
care lectorul de zi o cunoaşte foarte puţin .  

Scriitorul se apropie de realităţile înfăţişate 
operând un demers subtil de distanţare 
obiectivă şi receptare subiectivă, filtrând 
informaţiile transmise prin prisma sensibil ităţii 
auctoriale, ceea ce dă scrierii sale un caracter 
deopotrivă - plastic şi dinamic. 

Surprinde în textura cărţii lu i  Romulus 
Cioflec modernitatea relatări i .  Fără a încărca 
bagajul informaţional cu amănunte excesive, 
autorul abordează dintr-o perspectivă p�rşQ
nală rea l itătile descrise, exprimând atitudinea 
intelectualului român la contactul cu o civi l i
Taţie fascinantă. 

Calităţile de ziarist şi de reporter îi permit 
acestuia să imprime un ritm alert relatării, 
adoptând unghiuri d iverse de abordare a 
relaţiei trecut-prezent, fapt care conduce la o 
reconstitu i re fidelă a lumii înfăţişate, cu 
peisajul uman şi social specific marilor aglo
merări urbane moderne. 

Scriitorul studiază cu un ochi atent şi 
iscoditor aspecte ale lumi i spaniole, mereu 
atras de amănuntele care dau notă distinctivă 
acesteia, fără a pierde din vedere viziunea de 
ansamblu .  "Privirea" care îl ajută să pătrundă 
în interiorul realităţilor înfăţişate este deo
sebit de importantă. Când gravă, când ironic
surâzătoare, ea dezvăluie un Eu auctorial 
sensibil la amănuntele insolite, o inteligenţă 
vie, gata să recepteze noul, ineditu l sau 
specificul .  Cartea ne relevă o prezenţă umană 
vie, extrem de sensibilă în faţa frumosului ,  
dar şi conştiinţa intelectualului confruntat cu 
problemele majore ale lumi i moderne. 

În prim-planul atenţiei călătorului român se 
află aspectele genera l-umane ale lumi i  
descrise, printr-o permanentă raportare a 
acesteia la istoria naţională şi universală .  Cu 
discernământ, scriitorul decontează judicios 
elementele de specific naţional care dau con
tur istoriei unu i  popor. Punctul de plecare al 
observaţiei memorial istului este o temă fasci
nantă : Spania, cu momentele ei de înălţare şi 
de cădere, contrastul dintre bogăţie şi sără
cie, amestecu l de bucurie şi de tristeţe ca au 
hrănit imaginaţia locuitorilor ei şi a celor ce au 
cunoscut-o direct sau indirect. 

Sintetizând un bogat arsenal de cunoş
tinţe, autorul român simte nevoia să genera
lizeze: "Între popoarele latine ale Europei, 
spaniolii au ajuns Întru-un fel de apatie de pe 
urma capricioaselor Încercări -ale sorţii lor 
bune [. . .  ] De fapt, ei nu sunt un popor obosit 
de trăire şi de Îmbătrânire. Au mulţi copii, au 
şi credinţă, ca şi setea de a-şi mai spune 
cuvântul În lume, cumva, şi poate altfel decât 
odinioară . . .  " 1 . 

Subiectele abordate de memorialist intro
duc cititorul într-un univers pl in de viaţă, în 
care istori� vech� a Span iei se 1mpleteşte în 
chip firesc cu cea contemporană. Fie că 
descrie monu mente sau muzee celebre, 
incluse în orice ghid turistic, ori surprinde 
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peisajul  stradal şi mulţimea care umple 
arterele largi ale bulevardelor, fie că 
înfăţişează zonele centrale ale oraşelor sau 
cartierele lor periferice, locuite de o populaţie 
săracă, autorul găseşte de fiecare dată supor
tul pentru observaţia realistă, ce îi permite să 
investigheze psihologia socială şi comporta
mentală a spaniolului :  "Piaţa Zacodover, fără 
să aibă ceva monumental şi prea caracteristic 
În arhitectură, cu clădirile ei de atâtea ori se
culare şi cu arcadele sprijinite pe coloane . . .  
este În intregime un muzeu. E un muzeu În 
care se Întâlnesc urme de trecerea a atâtor 
lumi de peste munţi şi mări, un muzeu În care 
s-a furişat şi viaţa de azi, cu asinul şi cu 
catârul şi cea de totdeauna, cu aceleaşi ani
male. [. . .  ] Şi tot aşa, alături de invechiţii stâlpi 
de bătrâne galerii, se arată micile cafenele de 
azi, cu stâlpii lor, cărora limpiabotas 2 le caută 
picioarele pe sub mese. Ca la Madrid - ca În 
celelalte oraşe" 3 ,  

Autorul identifică notele d istinctive a le 
spaniolului contemporan înfăţişat prin prisma 
pasiuni lor sale. Acestea sunt în număr de trei :  
gheata - ogl indă (care explică prezenţa la tot 
pasul  a l u stragi i lor), loteria şi corridele. Ele 
a p r 0 1 1 ie S i ' '' n iolu l  aristocrat de omul obişnuit, 
s inktizând un peisaj uman extrem de d ivers. 

Pentru europeanul ajuns în zona extremă a 
IJ t in ităţii, împ let irea civil izaţi i lor care s-au 
pcrindat de-a lungul  istoriei prin spaţiul spa
nio l  este sp; :ctaculoasă. Ea şi-a pus amprenta 
asupra psiholog iei unui popor, defin ind o civi
l izaţie materială copleşitoare prin frumuseţea 
şi exntism u l  ei . Un  astfel de exemplu este 
Tok:clo, descr is sugestiv de autor: "bătrânul 
oraş. . .  simbolul Spaniei şi pivotul În jurul 
cJwia s-au Învârtit douăzeci de veacuri 
iberice, locul unde s-au prins În Încleştare 
atâtea seminţii, ca să-i brăzdeze zbuciumatul 
trecut şi să ne lase o Spanie totuşi latină. Căci 
s-au ciocnit aici iberii cu fenicienii şi cu 
cartaginezii, şi iarăşi Roma cu vizigoţii. Mereu 
lume din două Asii, din Europa aservită Romei 
şi din Africa rivală ei. Mai târziu . . .  se Încleştară 
aici maurii din Africa şi din Asia cu moşteni
tarii Romei. [. . .  ] E muzeu şi cimitir, Încins cu 
ziduri de la goţi şi mauri, dar şi cel mai iubit 
Qraş al spaniolilor. [ . . . ] El este atrăgător prin 
bătrâneţea lui adJncă şi multiplă" � .  

Punctele de  referinţă în popasul călătorului 
ajuns în locurile încărcate de istorie ale 
Spaniei oferă memorialistulu i  român prilejul 
unor evocări valorase: El Escorial, Mesquita 
("Bagdadul apusului'), Sevi l la, cu vestita 
Curte a Portocali lor, ce conservă bibl ioteca 
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familiei lui Columb, decorul fabulos al grădi
n ilor maure din Alcazarul regilor spanioli, 
Granada cu palatul Alhambra şi vestitele sale 
curţi, a Mirţilor şi a regi lor. 

Scriitorul atestă o reală vocaţie descriptivă, 
îmbogăţită prin erud iţie şi sensibil itate: 
"Trecut de poarta de la care incepe viaţa cea 
cu gelozie tăinuită a potentaţilor orientali, te 
pomeneşti Într-o lume aparte. [ . . .  ] Te simţi pe 
o altă latitudine, una geografică a vremii, 
combinată cu a altor veacuri. [ . . .  ] E şi imbina
rea mereu nouă de linii ale arabescuri/ar, de 
culori, de lumină şi de verdeaţă cu miste
rioasă umbră, este şi evocare de viaţă. [. . .  ] 
Alipită de Palatul lui Carol al V-lea, o intrare 
se deschide in Curtea Mirţi/ar. În mijloc, un 
mare havuz de marmură, cu apă proaspătă . . .  
Ea oglindeşte şirul albe/ar coloane şi al 
mirţi/ar dimprejur, Încremenite toate in taini
ca şi indelungata singurătate; in dulce umbră, 
galeriile tăinuite de lume, pereţii incondeiaţi, 
căptuşiţi În haina arabescuri/ar, cu evocan 
emoţionante in fiecare piatră, in fiecare 
colţişor din ia tac" s. 

Aceeaşi privire sensibilă surprinde peisajul 
span iol a l  câmpiilor întinse, dogorite de soare, 
care îl îndemnă pe autor să compare vege
taţia cvasiafricană a ţării cu cea a României. 
Prin contrast, ţara natală îi apare călătoru
lui ca o "exuberantă grădină, cu năvalnică 
vegetaţie'� 

Paleta peisagistică bogată a Andaluziei, 
"scena principală a istoriei spaniole" - incită 
atenţia călătorului . Aici " . . . natura, clima şi 
omul sunt schimbate. Rasă de oameni voinici 
- mai arămie şi mai bogat sprâncenată - rasă 
de oameni tăcuţi, serioşi şi senini. [. . .  ] Gonim 
prin valea tot mai largă, mai Îmbelşugată, a 
Guadalquivirului Îndărăt, cu agave brumării 
de-a lungul liniei, agave În foi mari şi grase şi 
in tulpini lungi şi drepte ca nişte candelabre, 
gonesc şi viile şi livezile de măslini şi de por
tocali. Mai gonesc În urmă vile şi conacuri 
albe şi sure" 6. 

Contactul d irect cu populaţia u rbană a 
Spaniei îi relevă autorului amănunte inedite 
pentru psihologia unui popor definit prin con
traste frapante. Călătorul român este cucerit 
de pol iteţea şi curtoazia spaniolilor, de firea 
lor paşn ică : "e greu să Întâlneşti doi oameni 
sfădindu-se ori clătin�ndu-se ăe r<JEhiu, �i tot 
aşa ca să vezi părinţi bătându-şi copiii" 7. 

"8/ândeţea de moravuri" a spaniolilor con
trastează flagrant cu pasiunea lor pentru 
11GOrrida de torros': plăcerea de a vedea ani
malele sacrificate în arenit EvocCirea unui  
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asemenea spectacol sângeros face loc unei 
reflecţii grave a autorului ,  care condamnă cu 
tărie domnia materiei şi a simţurilor asupra 
spiritu lu i :  "spaniolul mediocru şi mijlociu 
ajung să-I abandoneze pe Cervantes . . .  rămân 
la emoţiile tari, pe care le pot furniza brutali
tatea şi riscul'� Scriitorul caută resorturile 
unei asemenea înclinaţii sangvinare în psi
hologia ancestra lă a popoarelor care perpe
tuează "o manie colectivă": "ca şi la box, ca şi 
la fotbal, ca şi la lupte de cocoşi, să apuce 
spectatorul o emoţie mai puternică, fără efor
turi provocate de un Shakespeare oarecare"s .  

Tonul critic, acuzator, i ronia amară exprimă 
profundul umanism al scriitorului ,  atunci când 
acesta descrie chinurile animalului încolţit în 
arenă, dar şi când evocă zonele mărginaşe 
ale oraşului, locuite de o populaţie ce trăieşte 
la l imita sărăciei :  "preocupările serioase ale 
vieţii s-au răsfrânt asupra chipurilor. . . aici, la 
Barcelona, mişună multă lume din armata de 
rezervă a muncii fără patrie şi fără un mâine 
a marelui port. Pe Întinderea de aproape un 
kilometru, de-a lungul coastei se aliniază 
aceste tăinuite cuiburi de crunta mizerie 
umană, fie angajaţi, fie şomeri" 9. 

Reflecţi i lor asupra luxului copleşitor al 
oraşelor vizitate l i se adaugă meditaţia amară 
a scriitorului ce se doreşte să fie "un econo
mist dublat de un filosof, ca să caute o for
mulă de viaţă pentru fiecare, fără distrugerea 
de mărfuri pentru păstrarea preţurilor şi fără 
distrugerea de oameni odată cu mărfurile" 10 . 

Patosul unor sentimente amare, inspirate 
de soarta celor mulţi şi umi l i  însoţeşte dese
ori evocarea autorului român, care inserează 
în cadrul naraţiei meditaţii grave pe tema bar
bariei, a cruzimi i  şi a lăcomiei celor puternici . 
Sol idaritatea sa cu cei . defavorizati de soartă 
este evidentă . 

Aceasta explică interesul pe care autorul îl 
arată faţă de o personalitate a Spaniei con
temporane pe care îşi propune să o viziteze la 
plecarea din ţară . U ltimul capitol al cărţii este 
dedicat întâlnir i i  cu Dan Miguel de Unamuno, 
profesorul, savantul şi scriitorul cu idei l ibe
rale surghiunit de dictatură în Ţara Bascilor. 

Relatarea întâlnirii celor doi intelectuali din 
ţări aflate la extremele latinităţii este făcută 
prin prisma emoţi i lor trăite de călătorul 
român. Scriitorul mărturiseşte temerile care îl 
încearcă înainte de a poposi în Hendaya, 
oraşul de exil al savantu lui spaniol : "pe drum, 
m-am tot gândit ce să fac: să mă opresc, să 
nu mă opresc. . . În ce calitate şi cu ce mc;t 
să-/ deranjez pe acest om ?. . .  Când Însă mă 
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apropiam de Hendaya, am fost cuprins de 
nelinişte . . . '� 

Odată înlăturată stânjeneala începutului, 
discuţia celor doi decurge firesc, axându-se 
pe marile probleme care frământă epoca şi 
situaţia specifică din România, la scurt timp 
după primul război mondial şi constitui rea 
statului naţional un itar. 

După N icolae Iorga, Romulus Cioflec este 
al doilea român pe care savantul spaniol îl 
cunoaşte îndeaproape. Atitudinea scriitorulu i, 
care în finalul discuţiei îi adresează lu i  Miguel 
de Unamuno invitaţia de a conferenţia la 
Bucureşti, întâlnindu-se cu cercul de simpati
zanţi din ţara sa, reflectă o optică specifică, 
comună spiritelor luminate ale timpulu i .  Ea 
exprimă dorinţa de contacte culturale cu per
sonal ităţi ale secolulu i  lor, actul de solidaritate 
a intelectuali lor europeni angajaţi în lupta 
împotriva tiraniei şi dictaturi i , a exploatării 
sociale. Scriitorul român este însuşi un expo
nent al acestei categorii de gânditori vizionari . 

În ansamblul ei, cartea Cutreierând Spania 
invită la o lectură incitantă, fapt care se 
datorează, neîndoielnic, impl icării profund 
umane a unui scriitor plin de francheţe care 
se distanţează de subiect prin i ronie şi 
autoironie, printr-o relatare devenită când 
acidă, când l i rică. Ea nu reuşeşte doar să 
informeze, fami l iarizând cititorul cu aspecte 
inedite ale ţării surori, ci şi să surprindă lec
torul prin caracterul captivant al naraţiei .  
Tonul relatări i  degajă prospeţime ş i  natu
raleţe. Detaşându-se de sentimentalismul 
origini lor comune, pentru a obţine distanţarea 
obiectivă, autorul păstrează, în subtext, legă
tura cu ţara natală, pentru mai buna integrare 
în contextul narativ a realităţilor spaniole tre
·cute sau contemporane. 

Extrem de modernă rămâne, însă, tehnica 
relatării .  Dezvăluirea realităţilor istorice cunos
cute de scriitorul român în Spania anului 1927 
este proiectată pe o imagine de fond, care 
descrie Spania eternă, cu tradiţiile ei milenare. 

Chiar dacă imaginea de astăzi a ţării nu 
mai corespunde celei descrise de călătorul 
român la începutul secolului XX, importantă 
este cealaltă ţară - Spania eternă, cu tradiţii 
străvechi, inegalabilele ei opere de artă, cu 
poporul ei cald şi ospitalier, aşa cum îl 
înfăţişează scriitorul român, "o ţară pe care 
autorul o descrie cu sufletul, găsind asemă
nări cu patria natală in eroismul, patriotismul 
şi mai ales, in inaltul gest cotidian faţă de 
pă.c;trarea propriei fiinţe naţionale" 1 1 . 

Maria Stoica 
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Abstract 
The world seen by a Romanian:  

Romulus Cioflec "scouring" through Spain 

The dissertation offers a n  extra argument for the reconsideration of some precious l iterary pages, beginning with the 
reading of the book Travelling ali over Spain, by Romulus Cioflec. 

The analytic steps undertaken reveal two aspects of the memoir's writing: the image of Spain noticed by the writer, 
Romulus Cioflec, at the beginning of the 20th century and the clearly defined elements of his writing. 

Especially, it is followed the individualization of the Transylvanian author's own style, the identification of the marks 
which define the features of Romulus Cioflec's work. 

The distinct note (mark) of the book is given by the synthesis between erudition and sensibil ity, the interweaving of 
the realistic observation with what certifies the belonging to l i terary genre, the pictural desertive passages empharising 
the virtues of a gifted artist. 

The using of the quatations from the critica! examination of the volume is useful as an argument to motivate the invi
tation to an urging reading that the book offers. 

The present work can be considered an introduction into the universe of a attractive book, which informs an delights 
a modern reader, poiting out the new aspects of a country and the wealthy valences of an author still insuficiently 
unknown. 

The support-text was made up by the publishing of the work Travelling ali over Spain in 1988, edited by the Sport
Tourism Publishing house, with preface and notes written by N. Jula. 
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Într-o carte mai veche, Die Logik der 
Dichtung (Logica creaţiei), netradusă în l imba 
română şi apărută la editura Ernst Klett, 
Stuttgart, 1957, cercetătoarea germană Kăte 
Hamburger repune în discuţie, d in perspec
tivă l ingvistică, mai vechiul şi controversatul 
concept de "mimesis" al lui Aristotel. 

Studiul se sprijină pe mecanismele logicii 
care stau la baza procesu lui complex de 
enunţare orientat spre construirea enunţului 1 
enunţurilor generator 1 generatoare de texte 
nonficţionale şi ficţiona le. După cum se poate 
intui, lucrarea menţionată se circumscrie pe 
de-o parte pragmaticii l ingvistice care dă 
seama de contexturile în care se produc 
enunţurile, de factorii impl icaţi în comunicare, 
de feed-back-ul permanent dintre enunţător 
şi enunţiatar, de condiţi i le şi efectele actului 
de enunţare şi de receptare a textelor. 

În al doilea rând, interesul cercetătoarei se 
focalizează asupra a ceea ce mai târziu în 
pragmatică se va numi "vericondiţionalitatea 
enunţurilor'� adică a cond iţi i lor în care 
enunţurile pot fi considerate adevărate sau 
false. 

Porn ind de la resursele l imbi i ,  Kăte 
Hamburger demonstrează că subiectul vorbi
tor constru ieşte antropologie două tipuri de 
structuri l ingvistice, pe care ea le numeşte 
"Struktur als ob" ("structura ca şi cum") şi 
"Struktur als" ("structura ca '), prin care tre
buie înţeles că un  enunţ poate fi construit "ca 
şi cum ar numi ceva adevărat" sau "ca enunţ 
cu valoare de adevăr'� ultimul având prin 
urmare pretenţia de a numi un referent pe 
care enunţatorul îl apreciază drept adevărat. 

Deplasând direcţia în planul poeticii, Kăte 
Hamburger propune o reevaluare a conceptu
lui de "mimesis" în accepţie aristotelică . 

Istoria esteticii europene este dominată 
secole întregi de o anume confuzie privitoare 
la înţelegerea imitaţiei ca principiu fundamen
tal în artă, probabil datorită poziţiei antino
mice a celor două poetici consacrate ale anti
chităţii g receşti :  cea a lui Platon şi cea a lui 
Aristotel .  Dacă pentru Platon, poetu l epic, l i ric 
sau cel dramatic imită real itatea fenomenală, 
imperfectă, rezultatul fi ind o copie nefericită 
de rangu l al doilea, inuti lă sau chiar pericu
loasă vieţii de agoră, pentru Aristotel imitaţia 

229 

în artă trebuie înţeleasă ca reprezentare, ca 
impresie de adevăr pe care artefactul o 
induce, mai cu seamă atunci când este vorba 
de "poesis'� de creaţia l iterară . Imitarea 
rea lului trebuie însă subordonată regul i lor 
estetice severe, potrivit cărora opera trebuie 
să producă plăcere estetică prin impresia de 
echilibru, simetrie, adevăr, condiţi i esenţiale 
în artă, ca şi efectul de catharsis, toate dic
tate de principiul verosimil ităţi i .  

Analizând fundamentele gândiri i  aristo
telice, Kăte Hamburger demonstrează cu 
eleganţă că pentru poeticianul antic opera 
l iterară nu este un text care simulează a numi 
ceva adevărat, cu corespondent în rea litatea 
imediată, ci chiar numeşte o lume propusă a 
fi adevărată, respectiv ea este un construct 
logic guvernat de legi l ingvistice şi estetice 
asumate de către creatorul de artă şi impuse, 
în mare măsură, de contextual cultura l .  

Credem că studiul luat în discuţie dă 
răspunsuri interesante la o serie de teme pe 
care şi le-a formulat teoria literaturii şi care 
au constituit baze ale unor polemici construc
tive, în atmosfera cărora s-au format nu doar 
cercetători de vârf, ci şi scriitori de prim rang 
din l iteratura europeană şi cea nord-ameri
cană. 

În primul rând, concluzi i le cercetătoarei 
duc la o conciliere între teoreticieni i adepţi a i  
literaturii ca imitare a realului ş i  cei care pro
movează ideea potrivit căreia textul este "o 
lume posibil de locuit" pentru cititorul angajat 
în actul lecturi i .  Teoria "lumilor posibile" con
struite de artă şi de ştiinţă îşi are sorgintea în 
filosofia lui Leibniz, regândită şi reformulată 
de antropologia filosofică a secolului al XX
lea . A gândi textul ca "o lume posibilă" 
înseamnă pe de-o parte, să existe un subiect 
creator, constructor al unui univers estetic 
purtător de sens imanent, care prin subtile 
jocuri de limbaj să alcătuiască o lume virtu
ală, credibilă pentru cititor, iar la rândul său 
cititorul să fie determinat, prin forţa textu lui, 
să se angajeze în aventura descoperiri i unei 
lumi virtuale. 

Înţelegerea textului "ca realitate'� "ca lume 
posibilă'� lucru garantat de logica l imbii şi a 
creaţiei, este cu atât mai valoroasă cu cât 
studiul lui Kate Hamburger apare într-un 
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moment cultural în care încep să se contureze 
tot mai clar teorii care postulează caracterul 
i l imitat al "operei deschise': aptă a fi inter
pretată la infinit, teorii potrivit cărora sensul 
nu este imanent textului, ci se construieşte în 
actul lecturi i .  Bazele acestor teorii se află în 
"estetica receptării" lui Hans Robert Jauss, 
care deplasează atenţia de la "intentia auc
toris" şi "intentia operis" pe "intentia lectoris': 
şi îi acordă cititorului funcţia absolută de a 
conferi oricărui text sens sau sensuri. În 
deceniu l  a l  şaselea al secolu lu i  trecut, 
Umberto Eco se va situa şi el pe această 
poziţie şi îşi va construi argumentele pe con
ceptul de "opera aperta" ("operă deschisă'}, 
interpretabilă la infinit. Cercetătorul ital ian va 
reven i  însă treizeci de ani mai târziu asupra 
teoriei sale de tinereţe, pe care o va corecta 
în l ucrarea "Limitele interpretării': unde 
pledează pentru imanenţa sensului operei ş i  
reechil ibrează raporturile dintre ceea ce chiar 
el numeste "intentia auctoris': "intentia 
operis" şi "intentia lectoris': Umberto Eco 
vorbeşte acum de un "autor ideal" care con
struieşte sensurile subtile ale operei şi căruia 
trebuie să-i corespundă un "cititor ideal': apt 
să interogheze la infinit textul .  Limitele inter
pretării sunt impuse, arată cercetătorul, de 
cele trei n ivele ale textului ,  cel semantic, cel 
sintactic şi cel pragmatic, care dau seama de 
sensul d isipat în opera literară .  

Tot într-o lucrare mai  nouă, "Şase plimbări 
prin pădurea narativă': Umberto Eco înţelege 
mai cu seamă textul epic drept un spaţiu, o 
lume comparabilă cu o pădure pl ină de cărări, 
bifurcaţii şi capcane pe care cititorul trebuie 
să le depăşească pentru a accede la sens şi 
pentru a putea contempla astfel "lumea posi
bilă" pe care i-o oferă opera . 

Revenind la polemica legată de statutul 
textulu i  ca imitare a realului sau ca propunere 
de lume posibilă, investită cu sens de către 
autor, sau i l imitată sub aspectul sensurilor, 
trebuie arătat că îndeosebi fenomenologia şi 
mişcările poststructural iste de idei care au 
culminat cu deconstructivismul american au 
contribuit la deteriorarea importanţei autoru
lui şi a voinţei lui de a construi prin operă un 
mesaj dirijat spre cititor. 

Astfel, fenomenologia nu este interesată 
de textul propriu-zis ca artefact, pe care, de 
altfel, îl pune în parantezi:l, în sch imb, 
"privirea fenomenologică" este foca l izată 
asupra "comprehensiunii" şi "interpretării" 

cititoru lu i .  
Reprezentanţii mişcării de pe lâng� revista 
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pariziană Tel Quel, în frunte cu Iu lia Kristeva, 
scot cu totul d in discuţie intenţia auctorială şi 
declară textul l iterar ca "practică semnifican
tă': respectiv ca spaţiu de actualizare la infinit 
a sensurilor. Altfel spus, textul este descom
pus la infinit de către fiecare cititor, orice 
enunţ generand o intertextualitate nelimitată, 
cititorul introducând în respectivul text sen
suri decelate din celelalte texte citite anterior. 
Deconstructivismul american, fundat pe ideile 
filosofice ale lui Jacques Derrida, dezvoltă 
chiar tehnici curioase de dezmembrare totală 
a textului  si de injoncţiuni i l imitate, rezultatul 
fi ind un text "sfărâmat': a idoma unei "con
stelaţii" sau "galaxii': în terminologia lu i  
Rol land Barthes d in stud i i le sale post
structural iste. 

Un risc major al unei atari înţelegeri este 
negarea tacită a valabil ităţii oricărui criteriu 
estetic axiologic şi taxinomic, aşa încât, d in 
perspectiva aceasta, operele l iterare se uni
formizează valoric, nu mai există nici o difer
enţă între capodopere şi nonvalori, şi se dis
truge chiar conceptual de "operă" ca produs 
finit, ca o rea litate în sine, autonomă în raport 
atât cu autorul concret cât şi cu cititorul con
cret. Se neagă, în egală măsura, legitimitatea 
criticii, istoriei l iterare, a poeticii sau a altor 
d iscipl ine de cercetare a literaturi i .  

Istoria ideilor l iterare cunoaşte apoi o 
etapă de căutări de a reargumenta prezenţa 
autorului  în text în cal itate de instanţă cre
atoare a unei lumi investite cu sens, iar 
aceasta din urmă trebuie să formeze obiectul 
lecturii şi, implicit, să dea seama de valoarea 
operei. 

Astfel, concluzii valoroase i-au fost oferite 
teoriei l iteraturii de numeroase discipl ine cum 
ar fi : l ingvistica, retorica, semiotica, pragma
tica sau naratologia. 

"Teoria actelor de vorbire'� formulată de 
Searl şi de Austin, investigaţiile din domeniu l  
comunicări i şi al pragmaticii, au dus la ideea 
că orice text este un mesaj circumstanţial, 
este "ocurenţă comunicativă': care are la 
bază un context, o situaţie de vorbire, este 
construit de cineva şi adresat cuiva şi are în 
vedere o serie de efecte asupra celui destinat 
a-1 recepta, enunţatorul uzând de strutegii ale 
retoricii pentru a-şi persuada enuntiatarul .  
Acestea sunt ş i  condiţiile constituiri i textelor 
literare de ficţiune. Mai mult decât atât, aces
tea se înscriu într-o istorie l iterară permanent 
marcată de istoria ideilor. 

Studi i  valoroase privind reconsiderarea 
importanţei autorului şi a idei i că textul este 
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"o lume posibilă" sunt cele semnate de 
cercetătorul american Wayne Booth ("Reto
rica romanului'), lucrări teoretice d in  ultimi i  
douăzeci de ani  ale lui Umberto Eco, cărţile lui 
Mihai l  Bahtin sau cele ale lui Matei Căl inescu . 

Se acreditează din ce în ce mai mult astăzi, 
în domeniul cercetării l iterare, ideea potrivit 
că reia orice text este "o lume posibilă" oferită 
cititorulu i  într-un anume context cultural ,  iar 
d in punctul de vedere al semiotici i , textu l este 
un macrosemn pentru lumea pe care o 
desemnează . În special romanului îi este 
atribuit acest statut de naraţiune despre o 
lume în toată d iversitatea ei. 

Ne-am permis această lungă introducere în 
istoria cercetării l iterare din ultimele decenii 
d intr-o raţiune în care credem, aceea că orice 
text critic actual, orice judecată sau d iagnos
tic literar, nu are voie, în principiu, să fie d ic
tat de subiectivism, de di letantism sau de 
veleitarism, ci trebuie să ţină cont, în măsura 
posibi lă, de contextul ideologic, de finalitatea 
intervenţiei sau d iscursului critic, în numele 
justei aprecieri a operelor literare în plan 
naţional şi universal .  În fond, criticu lui  literar 
îi revine misiunea de a hotărî, măcar şi pen
tru un publ ic-cititor restrâns, dacă o operă 
este un real ori peren act de cultură, sau dacă 
este o încercare mai mult sau mai puţin 
reuşită de a i lustra ideea de literatură naţio
nală şi universală. 

Obiectul discuţiei pe care o propunem este 
examinarea romanului românesc interbelic, 
i lustrat şi de Romulus Cioflec, despre care 
s-a vorbit sporadic, adeseori cu condescen
denţă, în virtutea ideii că atenţia criticului tre
buie să se orienteze în principal spre creaţii 
de rangul întâ i .  Se omite în felul acesta însă 
un adevăr, acela că adeseori creaţii modeste 
oferă teoreticianului, criticului şi istoricului 
l iterar teme interesante de reflecţie privind 
istoria formelor l iterare, devenirea acestora, 
raportul d intre scriitori şi l iteratura naţională 
şi cea un iversală, geneza, ontologia şi 
receptarea operelor. 

Ne va interesa, de aceea, romanul  
" Vârtejul" de Romulus Cioflec sub mai multe 
aspecte: poziţia lu i  în istoria romanului româ
nesc interbelic, ca rezultat al unei poetici 
neformulate teoretic de scriitor, dar cu putinţa 
de decelat din chiar textul romanului  în dis
cuţie, ca o lume posibilă propusă cititorului ,  şi 
felul în care acest text poate sau nu satisface 
orizontu l de aşteptare a l  lectorului  actual sau 
al celu i viitor. 

Dup� cum se ştie, istoria romanului româ-
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nesc este i lustrată, până în perioada interbe
lică, de creaţii puţine, fenomen explicat de 
special işti cu argumente istorice, sociologice, 
culturale. Mai cu seamă condiţiile istorice 
româneşti au fost defavorabile sincronizării 
culturii noastre în raport cu cea europeană, 
ceea ce face ca o serie de mişcări de idei să 
pătrunda la noi mai târziu, sau curente este
tice importante să fie împied icate a fi preluate 
de cultura autohtonă. Prelungirea feudal is
mului, cu impact puternic asupra structuri i 
sociale, d ivizarea în cele trei principate 
istorice, câştigarea târzie a independenţei, au 
fost cauze obiective care au generat desin
cronizări succesive ale culturii noastre în 
raport cu cea occidenta lă. Cum cultura este în 
permanenţă legată de factorii istorici, eco
nomici, politici, social i  sau de natură rel i 
gioasă, este firesc a se  naşte în  timp diferenţe 
care pe de-o parte favorizează specificul 
naţional, pe de altă parte se cer depăşite în 
modernitatea europeană în numele sincronis
mului şi al i lustrării spiritu lui european. 

Înainte de 1920, an de referinţă în istoria 
romanului românesc prin publicarea capodo
perei "Ion" de Liviu Rebreanu, existau doar 
câteva creaţi i româneşti rezistente în timp şi 
anume : "Istoria ieroglifică" de Dimitrie 
Cantemir ( rămasă aproape necunoscută până 
în secolul XX datorită caracteru lu i  său para
bolic şi a trimiterilor savante masive la cultura 
medievală), "Ciocoii vechi şi noi" de Nicolae 
Fi l imon, "Mara" de Ioan Slavici (creaţii le 
romantice şi sentimentale ale lu i  Dimitrie 
Bolintineanu şi Vasile Alecsandri sunt sortite 
arhivei culturale, iar romanul "Geniu pustiu" 

al lui M ihai Eminescu n-a fost receptat decât 
în cercuri restrânse, datorită prest ig iu lu i  
poeziei eminesciene) . La acestea se adaugă 
"Ciclul Comăneştenilor" de Duiliu Zamfirescu, 
" Viaţa lui Ştefan cel Mare" de tânărul pe 
atunci (în 1904) Mihai l  Sadoveanu, care s-a 
impus în primele două decenii ale secolulu i  
trecut mai a les prin proza sa scurtă. 

După cum arată special iştii, cele câteva 
creaţii de mai sus n-au putut asigura o 
tradiţie propriu-zisă a romanului românesc, 
dacă îl raportăm pe acesta din urmă la istoria 
europeană a formei ("speciei'} în discuţie. 
Deşi socotit multă vreme "gen vulgar" ( desti
nat adică celor din clasele de jos), şi aceasta 
datorită prestig iu lu i  îndelungat al poeticii aris
totel ice, potrivit căreia singurele .,genuri 
inaltP." sunt tragedia şi epopeea, totuşi, 
romanul occidental cunoaşte o evoluţie spec
t<Jculoasă, începând cu Antichitatea latină şi 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



MARIANNE ILIESCU 

continuând cu celelalte epoci culturale: cu 
Evul Mediu, Renaşterea, Secolul Luminilor, ca 
apoi sa devină forma hegemonă în secolele 
XIX şi XX. 

Evoluţia firească, stadială, de-a lungul 
veacurilor, a făcut ca romanul occidental să-şi 
diversifice formele de exprimare, tematica, să 
caute permanente strategi i  şi mecanisme de 
relatare şi de persuadare, să înglobeze în 
structura sa şi alte forme literare (povestirea, 
comedia, tragedia, drama, jurna lul, memori
ile, eseul), să se adapteze istoriei ideilor, să se 
alinieze filosofiei, artei şi epistemelor veacu
rilor. Aşa se face că, în timp, romanul a 
devenit o naraţiune fundamentală despre om 
şi lume. "Muzeul imaginar" (în accepţia lui 
Andre Malraux),  ce reuneşte creaţi i le 
romaneşti este, în fond, o arhivă uriaşă 
despre istoria civil izaţiei .  

Există o l iteratură impresionantă despre 
roman şi istoria sa, în care s-a încercat 
schiţarea unei poetici a acestei forme etero
gene, în permanentă metamorfoză, care a 
sfidat întotdeauna orice normă estetică, 
relevându-şi făţiş caracterul proteic. 

În cartea "Aventura formelor. Geneza şi 
metamorfoza «genurilor» ': Ion Vlad selec
tează câteva opin i i  ale unor teoreticieni 
prestigioşi care definesc, măcar şi în termeni 
de mare genera l itate, această formă epică ce 
refuză a se lăsa închisă în definiţi i rigide şi în 
taxonomi i .  În esenţă, aceste trăsături ale 
romanului pot fi şi repere largi, credem, care 
să conducă la un d iagnostic critic obiectiv, 
menit a da seama de valoarea operelor 
concrete prin care această formă (specie) se 
concretizează. 

Cercetătorul zăboveşte asupra ideii formu
late de Iulia Kristeva, potrivit căreia romanul 
se caracterizează printr-o vastă intertextual i 
tate, în sensul în care în textul romanesc apar 
permanent interferenţe sau ecouri ale altor 
texte, ceea ce în opinia noastră este semnalat 
de o serie de coduri ce dau seama de aria cul
turală în care se formează scriitori i ,  ·de lec
turile, de opţiunile lor estetice, de modelele 
uti lizate, aşa încât orice roman de referinţă 
este un uriaş palimpsest. 

Ion Vlad subl iniază apoi ideea cercetă
toarei că romanul este opera în care este 
recuperat mitul prin "unităţi mitice': lucru ce
l aprop ie de epopeea din  care s-a ni:lscut şi a 
cărei nostalgie o va avea mereu. 

Oprindu-ne asupra acestei aserţiuni, tre
buie să precizăm că aici se face trimitere la o 
mai veche teorie a esteticianului  Gyorgy 
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Lukacs, în gândirea căruia romanul ia locul 
epopeii, după dispariţia ei ca formă literară în 
cultura europeană. Cum epopeea este un 
macrotext care vorbeşte despre o colectivi
tate în manifestările ei esenţiale, uzând de 
naraţiuni arhetipale ( istorii exemplare, care 
sunt miturile), tot aşa romanul a aspirat întot
deauna spre totalitate, spre construirea unor 
lumi în care cititorul va descoperi retălmăcirea 
unor mituri mai vechi sau mai noi despre om 
şi lume. De altfel, această idee este şi funda
mentul criticii arhetipale, teoretizată pe larg 
de cercetătorul american Northrop Frye în 
lucrarea sa "Anatomia criticii': 

Autorul "A venturii formelor" acordă apoi un 
spaţiu larg reflecţii lor despre roman a le pres
tigiosului cercetător rus Mihai l  M. Bahtin .  
Acesta semnalează, de asemenea, în  lucrările 
sale, mai a les în ,,Probleme de literatură şi 
estetică" trăsături ale romanului  cum ar fi 
caracterul proteic, cel eterogen, reprezen
tarea lumi i  ca totalitate (cosmos), intertextu
al itatea la care se adaugă polifonia, pluri l ing-.. 
vismul, reg imul dialogic, toate subordinate 
unei viz iuni compoziţionale, fără de care 
romanul nu poate fi conceput. 

Ne simţim datori să aducem aici câteva 
precizări legate de poetica romanului  d in 
perspectivă bahtiniană. Mai întâi, o temă 
ined ită pe care o formulează cercetătorul, 
pornind de la romanele lui F.M .Dostoievski, şi 
pe care o extinde apoi asupra romanului ca 
formă epică, este aceea a uregimului dialogic" 
al textu lu i ,  ceea ce vrea să spună că orice 
text romanesc este o orchestrare a vocilor 
tuturor instanţelor, naratorul dialoghează cu 
fiecare personaj în parte, iar acestea, la rân
dul lor, sunt angajate în dialoguri a idoma 
instrumentelor muzicale dintr-o compoziţie 
polifonică. În felul acesta, lumea romanului işi 
relevă diversitatea, naratorul nu mai constru
ieşte destine, ci vorbeşte despre ele în cal i
tate de narator participant la spectacolul uriaş 
al l�mi i .  Regimul dialogic generează pluri l ing
vismul romanulu i ,  prin care se înţelege 
atragerea în text a unor l imbaje foarte 
d iferite, care determină mobil itatea discur�u
lui, varietatea scriiturii, care confirmă ş i  ea că 
romanul s-a vrut dintotdeauna a fi "imago 
mundi': 

Revenind la romanu l  românesc, este demn 
de amintit că, în absenţa unei tradiţii, În 
perioada interbelică, respectiv în doar două 
decenii ( 1 920- 1940), asistăm la apariţia unui 
număr impresionant de creaţi i romanesti de 
prim rang şi care, în acest interval scurt de 
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timp, creează şi recuperează istoria formei în 
discuţie în spaţiul nostru cultural .  Ne referim 
aici mai cu seamă la romanele lui Liviu 
Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Carnii Petrescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, George Căli
nescu, Mateiu I. Caragiale, Max Blecher, Anton 
Holban, Gib Mihaescu, tânărul Mircea Eliade. 

Acest fenomen a fost explicat în varii mo
duri : ca o consecinţă a celebrei polemici d in 
epocă generate de întrebarea lui Miha i  Ralea : 
"De ce nu avem roman?': şi care a creat o 
adevărată emulaţie pentru roman,  a dezvoltat 
gustul pentru această "specie': şi a antrenat 
nu doar esteticieni, critici şi istorici literari, ci 
şi scriitori, admirabi l i  cunoscători ai romanului 
european şi ai teoriei romanului .  

Polemica privind orientarea romanului nos
tru interbelic înspre cel obiectiv sau subiectiv, 
înspre cel rural sau citadin, a avut, de aseme
nea, o importanţă hotărâtoare în destinul 
formei epice în d iscuţie din aria noastră cul
turală. Meditaţi i le despre roman cristal izează 
poetici bine articulate în plan teoretic: este 
cazul teoriilor despre roman ale lui Carni i  
Petrescu, George Călinescu, Anton Holban, 
Garabet Ibrăileanu, Mihai l  Sebastian sau idei 
despre roman întalnim în jurnalele, inter
v iuri le sau articolele d in  presa vremi i .  
Pledoari i le pentru tradiţie sau pentru moder
n itate se dovedesc şi ele a fi fertile întru 
evoluţia spectaculoasă a romanului românesc 
care recuperează istoria "genului" şi ope
rează, în mare măsură, conectarea literaturii 
române la cea occidentală. 

Dacă uni i apreciază ca romanul nostru 
interbelic s-a născut prin raportare la cel occi
dental d in perioada care ne interesează, 
exista şi opinia că el ar fi o consecinşă a dez
voltări i  epicii scurte românesti, mai ales a 
nuvelei, pentru care scriitorii români au avut 
o adevărată vocaţie încă din perioada paşop
tistă. Un adept al acestei poziţii teoretice este 
cercetătorul Liviu Petrescu în lucrările sale 
mai vechi . În schimb, în " Vârstele romanului" 

sau în "Poetica postmodernismului': teore
ticianul priveşte romanul românesc interbelic 
în man ifestările sale de vârf ca parte inte
grantă a celui european care, la rândul său, 
este un produs al epistemei veaculu i .  

În ceea ce ne priveşte, suntem adepţii a 
ceea ce numim "poetică de recuperare" sau 
"de compensaţie'� Concret, în perioada intP.r
belică, romanul românesc, in numele legiti
mităţii sale, reface istoria "genului'� mergând 
înspre izvoarele sale, recreează avatarurile 
formei româneşti, experimentează formule 
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încercate anterior în alte culturi . Demersul 
acesta rezultă din nevoia parcurgerii în spa
ţiul românesc a etapelor esenţiale ale roma
nului ca formă literară şi din aceea de a-şi 
crea, la modul organic, o istorie proprie la 
care să se raporteze şi în felul acesta să se 
poată sincroniza cu cel european. Polii funda
mental i  al acestei poetici îi reprezintă concep
tul de "cultură organică': autohtonă, în versi
unea lu i  Titu Maiorescu şi cel de "sincronism" 

al lui Eugen Lovinescu . 
Este de precizat apoi că, datorită condiţi i lor 

istorice exista la noi un vid de forme literare 
pe care romanul european le asimilase în 
structura sa şi care i-au marcat puternic onto
logia, cum ar fi epopeea, tragedia, romanţul, 
forme ale l iteraturi i ironice etc. O atare situ
aţie de criză i -a determinat pe romancierii 
noştri interbelici să caute soluţii compensative 
întru fundamentarea romanului românesc şi 
întru umplerea interstiţi i lor culturale generate 
de istorie. 

Aşa după cum demonstrează Mihai l  Bahtin 
în "Problemele poeticii lui Dostoievski': 
romanul poate şi a contopit mereu în sub
stanţa sa elemente eterogene care aparţin 
unor forme d iferite şi cu desăvârşire străine 
între ele, fără ca acest lucru să-i afecteze uni
tatea . Astfel, romanul lu i  Fedor Mihailovici 
Dostoievski este o îmbinare de confesiuni 
filosofice cu aventuri criminale, de dramă reli
g ioasă cu fabu laţia unei povesti ri bule
va rdiere, cu "Cartea lui Iov': cu texte 
evanghelice ş.a. Acelaşi teoretician susţine, în 
"Probleme de literatură şi estetică': ideea 
potrivit căreia romanul, prin prestigiul său de 
formă hegemonă, poate compensa forme 
l iterare absente într-o cultură. 

Din punctul nostru de vedere, romanul 
interbelic românesc nu recuperează doar 
avataruri d in istoria formei căreia îi aparţine, 
ci reface invarianţii unor forme, cum ar fi 
eposul sau tragedia în numele al inierii fireşti 
la va lori le occidenta le .  Această ipoteză 
inval idează teoria conform căreia romanul 
românesc ar  fi o creaţie a celui european, 
susţinută, printre alţ i i ,  şi de N icolae 
Manolescu în "Arca lui Noe'� 

Dincolo de diferenţele specifice pe care le 
relevă romanul lu i  Mihai l  Sadoveanu, cel al lu i  
Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, 
Camil  Petrescu, Anton Holban, George 
Căl inescu, Mircea Eliade, Max Blecher, Mateiu 
I. Carugiale ş.a.  se poate schi�a o paradigmă 
a romanului nostru i nterbel ic.  Aceasta 
presupune: 
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1 .  reconstitui rea, în romanele scriitori lor 
interbelici, a codurilor unor "specii" asimilate 
de cel european în devenirea sa (epopeea, 
tragedia, romanţul, povestirea morală, episto
la, jurnalul) şi, deci, asumarea unor achiziţii în 
planul narativităţii şi al configurării romanului 
ca document ontologic şi gnoseologic; 

2. refacerea în spaţiul romanului românesc 
modern a unei tipologii romaneşti din istoria 
trecută a formei, cum ar fi : romanul cava
leresc, cel picaresc, Bildungsroman-ul, cel 
epistolar, cel de famil ie, romanul-cronică, cel 
de inspiraţie istorică, cel filosofic. Acest lucru 
favorizează umplerea interstiţii lor create de 
perioadele marcate de asincronie şi institui rea 
unei istorii fireşti a romanului nostru; 

3. preluarea în spirit critic a unor modele 
occidentale şi regândirea, resemantizarea lor. 

Dincolo de aceste probleme teoretice, 
marele roman interbelic românesc izbuteşte a 
fi de fiecare dată o "lume posibilă': o "imago 
mundi': 

Dacă, de exemplu, M iha i l  Sadoveanu 
reface în creaţi i le sale mitul, epopeea, roma
nu l  cavaleresc, cel popu lar, cel rel ig ios, 
picaresc, de familie, în virtutea exploatări i 
povestir i i  ca arhetip a l  epiculu i ,  Liviu 
Rebreanu atrage în romanul său elemente de 
epos şi de tragedie, într-o viziune modernă. 
În toate marile romane interbelice pot fi 
descoperite codurile culturale configurate în 
romanul european în deven i rea sa d in  
Antichitate până în secolul XX. Cum însă 
obiectul d iscuţiei noastre nu este opera con
cretă a "constructorilor" 

romanului românesc 
mai sus amintiţi, ci opera acestora este pen
tru noi acum doar temeiul  pentru presupoziţia 
existenţei unei paradigme a "poeticii de recu
perare" 

sau "de compensaţie': credem că 
cele două exemple sunt suficiente, cititorul 
posibil al acestui eseu fi ind invitat a proba 
leg itimitatea aserţiun ilor noastre teoretice 
prin relectura creaţii lor romaneşti în cauză . 

Propunem în continuare o lectură a roma
nului " Vârtejul" 

de Romulus Cioflec prin grila 
ideilor semnalate de noi până în acest punct 
al reflecţii lor noastre. 

Apărut în 1937, romanul în discuţie a fost 
distins in 1938 de c�tre Academia Română cu 
premiul  "Ion Heliade Rădulescu" la pro
punerea lui Mihai l  Sadoveanu. În ciuda aces
tui fapt, rcuqii le critice au fost relativ puţine 
şi reLervate, cu excepţi"a aprecicrilor de mai 
târziu ale lu i  Perpessicius, cu ocazia apariţiei 
romanului "Pe urmele destinului': în 1943 şi 
care, în cronica dedicată acestei creaţii vor-
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beşte şi de romanul " Vârtejul" 
pe care îl 

numeşte unul "viguros': apreciind în ambele 
faptul că prozatorul desprinde "crâmpeie de 
umanitate" 

din nebuloasa anonimă şi nedi
ferenţiată a vieţi i de toate zi lele, dar 
amendează uşor morala în general a textelor 
autoru lu i ,  mult prea evidentă la capătu l 
oricărei naraţiuni semnată de acesta . 

Într-adevăr, tend inţa moral izatoare a 
prozelor lu i  Romulus Cioflec cenzurează 
permanent fluxul epic, constrânge scenariul şi 
personajele construite nu atât pentru a pro
pune o lume în manifestările ei multiple, ci 
pentru a demonstra o idee morală. Aşa se 
face că lipseşte dramatismul conflictelor şi 
compoziţia arhitectonică, mai ales a romanu
lui " Vârtejul': care dă seama de statutu l de 
"lume posibilă': de viaţă autentică, eroii n-au 
vigoare, acţiuni le lor sunt previzibile, impresia 
generală fi ind aceea a unei lumi cenuşii în 
care omul se abate nici mai mult n ici mai 
puţin conştient de la morală, fără puterea de 
a trăi la mari intensităţi erorile sale ontologice 
şi în cele din urmă va fi pedepsit de autorul
moralist. Recunoaştem a ici, de altfel, codul 
eticii sămănătoriste, la care a aderat scriitorul 
până la un punct şi care postulează idea de 
"artă cu teză ': concept preluat de la 
Constantin Dobrogeanu Gherea. La aceasta 
se adaugă influenţa prozei ardeleneşti de la 
finele secolului al XIX-lea şi de început de 
secol XX, cu permanente deschideri spre 
povestirea morală. Comentatorii operei lu i  
Romulus Cioflec au semnalat deseori influ
enţa lui Ioan Slavici din acest punct de 
vedere, dar trebu ie adăugat că autorului 
romanului " Vârtejul" 

î i l ipseşte forţa de a crea 
personaje memorabile, ca cele ale creatorului 
"Morii cu noroc': capabile de trăiri la l imita cu 
tragicul şi care sfidează codul moral popular, 
care se dovedeşte inadecvat mari lor frămân
tări existenţiale. 

Deopotrivă, Romulus Cioflec nu are vocaţia 
subtilă a lui Ioan Slavici de a converti poves
tirea morală despre abaterile de la normele 
etice şi pedepsirea acestui "hybris" într-o 
meditaţie filosofică asupra raportulu i  om
lume, lucru admirabil real izat de autorul 
"Marei" în prozll sa de referinţă, "Moara cu 
noroc': pe care noi o socotim un micro
roman. Credem că mai a le::; dceastă nuruţiunc 
sli\vir.iani;i 1-a innuenţat pe Romulus Cioflec în 
construirea sensului ("intentia auctoris" şi 
"intentia operis') romanului în d iscuţie. 

Dacă protagonistul lui Ioan Slavici nu crede 
de la bun început în valabi l itatea ideilor 
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morale ale codului ţărănesc, folosit ca argu
ment de soacra sa, potrivit căreia "liniştea 
colibei tale te face fericit" şi încearcă să-şi 
depăşească situaţia de "paria" în numele 
socializării fami l iei sale, Mitrea Căuş apare în 
incipitul romanului în ipostaza celui care nu se 
îndoieşte de puterea codului moral şi de 
famil ie de a regla viaţa individului şi a colec
tivităţii .  Toate evenimentele epice care for
mează d iegeza romanului sunt construite 
pentru a sublinia eroarea aceasta a protago
nistului care, atunci când va înţelege divorţul 
d intre ideile şi practica morală, va comite un 
lanţ de încălcări a le codului în  care crezuse 
cândva şi va ajunge astfel o victimă a unei 
societăţi înstrăinate lu i  pe care nu o va putea 
înţelege. Viaţa lui se transformă progresiv 
într-o rătăcire, într-un labirint, iar moartea sa 
d in  finalul romanului este o ultimă pedeapsă 
cinică a unei lumi în care omul este o victimă 
a unor mecanisme obscure şi cărora ind ividul 
nu l i  se poate sustrage. 

După cum se poate vedea, sensul imanent 
al romanului trimite nu doar la "Moara cu 
noroc" a lu i  Slavici, ci la numărul impresion
ant de naraţiuni  ale secolului a l  XIX-lea şi a le 
secolului XX despre eşecul fiinţei într-o lume 
înstrăinată, adeseori monstruoasă, ca în 
reprezentările vizionare ale lu i  Franz Kafka. La 
o lectură atentă, pot fi descoperite în textul 
romanului urme ale prozei lui Cehov şi Gogol, 
creatorii unor lumi alveolare, închise, unde 
realitatea banală se transformă halucinatoriu 
într-un topos labirintic ce striveşte vieţi şi 
oameni .  

Dacă ar  fi să rezumăm sensul romanului în 
spiritul criticii arhetipale, potrivit căreia orice 
text epic este, în esenţă, o re-rostire a unei 
naraţiuni  fundamentale ("mitos'), atunci am 
putea spune că "Vârtejul" este o versiune a 
naraţiuni i  arhetipale despre eşecul omului 
într-o lume pe dos. Ridicarea acestui "mitos" 
al l iteraturii universale în romanul lu i  Romulus 
Cioflec se �ace, din păcate, uneori cu o anu
mită stângăcie, care diminuează valoarea 
estetică a acestei creaţii, altfel interesantă 
mai ales pentru accentuarea permanentă a 
rupturii d intre protagomist şi lumea în care 
acesta evoluează. 

Toposul romanului îl reprezintă satul arde
lenesc Tîrna, iar temporal acţiunea este 
plasată în jurul Primului Război Mondial . 
Atenţia naratoru lui  nu se îndreaptă d in 
păcate, prea mult, asupra Hinterland-ului, 
respectiv asupra spaţiului conflictual şi aceas
ta fi indcă, spre deosebire de Liviu l{ebreanu, 
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Romulus Cioflec nu are o viziune epopeică 
asupra lumii şi nu este interesat prea mult de 
manifestările vieţii în datele ei fundamentale, 
ci de aventura existenţială a protagonistului 
său. 

La începutul romanului, Mitrea Căuş, flăcău 
de 15 ani "se socotea stăpân pe jumătate din 
pământul părintesc, stăpân şi cu drept de a
şi primi jumătatea chiar la insurătoare" [pag. 
29] ! Cum averea părintească era "destul de 
frumuşică': tânărul trăieşte un timp i luzia unei 
vieţi care pare una tihnită, îşi face planuri de 
viitor, alături de fata pe care o iubeşte, într-o 
colectivitate în care protagonistul se simte 
deocamdată socializat, preţuit de ceilalţi pen
tru hărnicia şi pentru cal ităţile sale morale. 
Încrezător în valorile etice, tânărul leagă 
frăţie de sânge cu Ghiţă Haidamai, de care îl 
va lega o adâncă prietenie şi pe care nu-l va 
deconspira n ici atunci când viaţa lu i  va deveni 
o aventură a înstră inării de sine însuşi şi de 
valorile morale. 

Plecat în armată, va afla la întoarcerea sa 
că tatăl său îi dăduse drept zestre fiicei sale 
vitrege (din a doua lu i  căsătorie) o parte din 
pământurile lu i  M itrea, care acum rămâne 
doar cu câteva petece de pământ şi cu locul 
unde este îngropată mama sa. Se revine în 
numeroase rânduri asupra sentimentu lu i  
profund al personajului pentru mormântul 
mamei sale, dragostea lui pentru defunctă şi 
prietenia constantă pentru Ghiţă Haidamai 
traducând, din punctul de vedere al  naratoru
lui ,  conflictul etic generat de ruptura dintre 
valorile morale în care crede multă vreme 
personajul şi comportamentul moral al celor 
din jur. 

Rămas sărac, Mitrea Căuş este părăsit şi de 
iubită pentru un flăcău cu pământ mult, con
fl ict tipic ţărănesc, dar care nu ia proporţii le 
rebreniene, fiindcă eroii lui Romulus Cioflec 
nu cunosc patimile atavice generatoare de 
tragism, ci sunt fiinţe cehoviene strivite de o 
lume cenuşie şi care jevine treptat un spaţiu 
înstrăinat omului care, la rândul său, se aban
donează unor acţiuni  pe care refuză a le ana
liza şi care vor sfârşi prin a-1 transforma pe 
ind ivid într-o victimă fără n ici o şansă exis
tenţială. 

Mitrea Căuş se căsătoreşte cu o fată 
săracă, dar harnică, dintr-un sat vecin, devine 
tatăl a doi copii, încearcă să-şi întreţină fami
l ia din muncă cinstită, nemulţumit însă de 
nedreptatea care i se făcuse în privinţa 
moşteniri i .  

Ca şi cum şi-ar putea răzbuna umil inţele 
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îndurate şi ca un gest de sfidare a moralei în 
care crezuse cândva, la sugestia lu i  Ghiţă 
Haidamai, intră în afaceri dubioase cu acesta, 
ca apoi să devină hoţ şi negustor clandestin 
de cai .  Este prins în urma furtului a trei cai d in 
grajdurile grafului d in apropiere de Tirna ş i  
condamnat la trei ani de închisoare. După un 
an de detenţie este trimis pe front, unde 
Mitrea Căuş se comportă eroic, este decorat 
chiar de împărat şi speră ca în felul acesta să
şi răscumpere în ochi i  celorlalţi greşel i le din 
trecut. Va înţelege în scurt t imp că rămâne 
acelaşi "paria ': respins de ceilalţi . Copleşit de 
revoltă şi de umi l inţă, se retrage în locuri sin
guratice, trece în ochi i  celorlalţi drept un 
haiduc periculos, în timp ce el, de fapt, 
trăieşte o vreme asemeni unui pustnic, cu 
gândul de a se că lugări şi de a-şi vedea şi 
famil ia la adăpostul unei mânăstir i .  Este 
împuşcat de jandarmi, spre nedumerirea lu i  
care nu înţelege nici înainte de moarte ce 
hybris a comis în raport cu lumea care 1-a 
respins din totdeauna. 

Romanul este, prin urmare, istoria drama
tică a eşecului omului într-o lume pe dos, 
tema aceasta putând invita, credem, pe citi
torul contemporan la lectura textului, chiar 
dacă acesta rămâne modest din punct de 
vedere estetic. 

Caracterul d ia log ic, pol ifonia, plur i l ing
vismul, tendinţa de reprezentare a lumii ca 
totalitate (cosmos), intertextualitatea nu sunt 
puternic evidenţiate de romanul lui Romulus 
Cioflec şi acest lucru arată că romanul nostru 
interbelic are el însuşi o istorie interesantă, că 

forma epică în discuţie este înţeleasă foarte 
diferit de scriitorii care o i lustrează. 

Un fenomen care atrage atenţia este d is
cursul romanesc, l ipsit de oarecare mobil itate 
şi care împiedică polifonia şi pluril ingvismul, 
în accepţie bahtin iană. Naratorul simulează 
permanent l imbajul protagonistu lui şi al celor
lalte personaje (care nici ele nu se d iferenţi
ază cu voci distincte) prin utilizarea masivă a 
sti lului indirect l iber. Probabil că intenţia unui  
astfel de d iscurs naratorial este crearea 
impresiei de verosimil itate, de "istorie ade
vărată': ca şi cum naratorul, deşi este unul 
obiectiv, ar aparţine lumi i pe care o evocă . Ş i  
totuşi, efectul este de simpl ificare, de redu
cere excesivă a înţelegerii vieţii strict din per
spectiva personajului .  Recunoaştem aici d in 
nou influenţa lui Ioan Slavici, doar că autorul 
"Marei" foloseşte sti lul indirect l iber doar spo
radic, cu scopul de a sugera relaţia d intre 
narator şi personajele sale în d iferite 
momente ale existenţei acestora, după cum 
precizează N icolae Manolescu în eseul său 
masiv despre romanul românesc "Arca lui 
Noe': în capitolul rezervat lu i  Ioan Slavici. 

Apoi, Romulus Cioflec uzează prea mult de 
l imbajul ardelenesc, recurge adeseori la o sin
taxă greoaie, după model german, ceea ce 
scade din plăcerea lecturi i .  

Romanul său rămâne unul trad iţional, 
dovadă codul poeticii sale figurat chiar în text, 
construit prin recuperarea povestiri i morale, 
dar poate trezi interesul pentru evocarea unor 
destine strivite de o lume figurată ca labirint 
existenţial. 

Marianne Iliescu 
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Relectura romanului românesc interbelic: Vârtejul - de Romulus Cioflec 

Abstract 
The re-reading of the inter-war novel. Vârtejul, from Romulus Cioflec 

The Romanian inter-war novel acknowledges a series of embodiments in point of typology, structure, discourse and 
the world it puts forward. The text legitimising it can be perceived as one which makes a synthesis of two apparently 
contradictory concepts, that of organic culture, elaborated by Titu Maiorescu, and that of synchronism, developed by 
Eugen Lovinescu. It is worth mentioning that these concepts prove themselves to be i rreconcilable differences only on 
the level of polemica! theoretical statements, and not in the writing practice. More exactly, the esthetical ideas of Titu 
Maiorescu express an unfolding tendency of the Romanian l iterature towards the western literature, whereas Eugen 
Lovinescu's critica! studies approve of the works that i l lustrate the Maiorescian concept of organicism. 

We believe that at each an every of its "ages'; the Romanian novel bears the marks of both opening and closing, of 
both adopting and rephrasing different poetics renowed in the history of the European noevel. At the same time, the 
Romanian novel crystallizes its own poetics, the poetics of compensation, which can be alternatively termed as poetics 
of restoration. Thus, in the name of its legitimacy, the Romanian novel reconstructs the entire history of this «genre» in 
the inter-war period, starting from its springs, recreating then the avatars of the novelistic form, experimenting formu
las tested previously in other cultures. This approach originates in the need to cover al i  the essential stages in the 
evolution of the novel as a l iterary species and also in that of creating an individual history to which it can refer. 

Since the history of the Romanian novel is relatively limited in time, the lack of autochthonus tradition drove our inter
war novelists into recreating, within their own works, the prior stages of the European novel which have not been illus
trated in our literature. Thus, they attempted firstly to fiii in the white blanks and then to become able to engage in a 
fertile dialogue with the western navei contemporary with them. Moreover, due to historical conditions, a void of lite
rary forms is manifested in the Romanian navei of the time. Such forms have been incorporated in the structure of the 
European navei, and they are represented by the epic, the tragedy, the romance or by forms of ironica! l iterature, etc. 
A crisis of this type persuaded our inter-war novelists to search for new compensatory solutions aiming at the founda
tion of the Romanian novel and at the removal of the cultural interstices generated by the history. 

As Mihail Bahtin has proved in The problems of Dostoievski's Poetics, the novel can blend in its substance heteroge
neous elements pertaining to different forms and completely d istinct from one another, without letting this fact affect its 
unity. Thus, Feodor Mihai lovici Dostoievski 's novel is a mixture of philosophical confessions and murderous adventures, 
of religious drama and the fiction of a cheap story, of The book of job and evangelic texts. In The problems of Literature 
and Aesthetics, the same theoretician asserts the view according to which the navei, as a hegemon1c species, is 
capable to compensate for the literary forms lacking within a certain culture. 

The present paper aims to give arguments in favor of the hypothesis that our inter-war novel does not only restore 
avatars from the history of the form to which it pertains, but it also recreates the invariant aspects of a form, such as 
the epic of a tragedy, and thus compensates for their absence in the Romanian literature. Such a creative approach has 
not been determined by a complex of the cultural type, but by the natural attempt to accede to the western values. This 
assumption 1nvalidates the theory according to which the Romanian novel is considered as a creationof the European 
one, a theory supported, among others, by Nicolae Manolescu in his essay Noah's Ark. 

A certain paradigm of the Romanian inter-war navei can be distinguished beyond the specific differences existing 
between the novels of 1'1ihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Carnii Petrescu, Anton Holban, 
George Călinescu, Mircea Eliade, Max Blecher, Mateiu I. Caragiale, etc. Such a paradigm assumes the following elements: 

1. the re-creation of the cades specific to the species that have been assimilated by the European novel throughout 
its development, such as the epic, the tragedy, the romance, the moral short-story, the epistle, the diary and, thus, the 
adoption of certa in acquisitionson the levels of the narrative and of the novel configuration as an ontologica! and gnose
ological document; 

2. the re-formation within the modern Romanian novel of a novelistic typology existent in the history of the species, 
such as: the chivalry romance, the picaresque novel, the family novel, the chronicle novel, the historical novel, the philo
sophical novel . This fact favours both the removal of the interstices created in the periods marked by a a-synchronisa
tion and the institution of a natural history of our novel; 

3. the critica! assimilation of certain occidental patterns and their reconsideration. 
Our essay is also a meditation over the navei Vârtejul, by Romulus Cioflec, a meditation that takes into consideration 

the epoch of its appearance and also the h istory of the novel, in its quality as an epic form. We will analyse the essen
tial characteristics of the "genre" and we will establish in what way the navei written by Romulus Cioflec illustrates these 
characteristics within our inter-war novel. 
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ANGVSTIA, 1 1 ,  2007, Istorie, pag . 239-248 

Literal itate şi Literaritate in scrieri le 
teologului  cărturar Nicolae Colan 

Stilul scrieri lor rel ig ioase ale 
Mitropolitului Nicolae Colan 

Mitropol itul N icolae Colan a făcut din scris 
- aşa cum spune unul d in d iscipol i i  săi, pr. 
Ilarion Felea, "o vie plăcere, o datorie şi o 
necesitate; o plăcere fiindcă simţea În el 
obligaţia morală de a-şi pune talenţii În servi
ciul aproapelui; necesitate fiindcă a scris din 
prisosinta inimii" 1 . Totodată această muncă 
de condei a făcut din el un veritabil profesor 
teolog şi cărturar. A încerca să expl ici, să 
anal izezi sau să comentezi operele ,Jiterare 
sacre"ale lui N icolae Colan, fără să stăpâneşti 
bine acest teritoriu de special itate mi s-ar 
părea un adevărat sacrileg iu, motiv pentru 
care, în rândurile următoare mă voi l imita în 
a scoate în evidenţă unele dintre valenţele 
sti lu lu i  scrierilor religioase ale înaltului ierarh 
bisericesc. 

Una din lucrările de pe tărâmul Stud iului  
Noului Testament care evidenţiază sti lul teo
logului-cărturar Nicolae Colan îl reprezintă 
lucrarea "Sf. Pavel către Filimon. Creştinismul 
şi sc/avia" (Sibiu, p. 34). În această lucrare 
exegetică, autorul tratează una d intre cele 
mai triste probleme ale epocii primare a creş
tinismului, sclavia, prin tă lmăcirea Epistolei 
Sf. Apostol Pavel către Fi l imon. Explicarea 
acestei epistole este făcută într-un ales stil 
l iterar, curgător şi fermecător. Autorul îi 
acordă un caracter inedit prin faptul că 
încearcă o reconstitui re evocatoare a întâln iri i  
sclavului Onisim cu Sf. Apostol Pavel la  Roma. 
Această descriere în care este prezentată 
întâlnirea la Roma dintre Pavel şi sclavul fugit, 
Onisim, este relevantă pentru măiestria lite
rară a autorului ,  cât şi pentru sti lu l  scrierilor 
sa le: "Într-una din zile, iscoditorii ochi ai lui 
Pavel se opriră asupra unui oaspete nou al 
casei sale şi a lui Dumnezeu. Figura-i era 
cunoscută. Îl mai văzuse undeva demult. Îşi 
aducea aminte ca prin vis că-I mai Întâlnise 
undeva, În tovărăşia unui prieten din Îndepăr
tatele meleaguri ale Răsăritului. Dar 
amintirea nu-/ slujea destul şi nu putu lămuri 
Împrejurările În care-/ văzuse; nici numele nu 
i-1 putu ghici. 

Privirea lui blândă şi iscoditoare Însă nu 
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slăbi deloc pe noul oaspete. În casă erau 
mulţi din cei ce veneau să-şi ia merinde 
sufletească de la Pavel. Noul ucenic sta retras 
mai la o parte, ascultând supus cuvintele de 
mângâiere şi de Îndemn ale Învăţătorului şi 
rugile În psalmi cântaţi de toată adunarea. 
Ceasurile erau Înaintate şi ucenicii trebuiau să 
plece pe la treburile lor. Înviforaţi şi plini de 
nădejde Îşi Îndreaptă paşii spre ieşire. Numai 
noul oaspete nu se-dura să iasă. Zăbovind În 
urma celorlalţi, se apropie de Pavel cu sfială 
şi smerenia pe care ţi-o inspiră totdeauna o 
taină mare; şi vai, ce taină mare-i frământa 
inima lui Onisim! Căci el era: Onisum, robul 
lui Fi/amon din Colose. Apostolul Îşi aduce 
aminte de acest nenorocit la care, desigur, nu 
se mai gândise de multă vreme. Privirea sa Îl 
Îmbrăţişă mirată, dar cu atâta bunătate părin
tească, Încât "fugarul" prinse a grăi cu 
Îndrăzneală şi a se spovedi cu toată Încre
derea pe care i-o strecurase În suflet privirea, 
ca din altă lume, a lui Pavel"- " Viu din Colose 
intrasem În păcat: furasem de la stăpânul 
meu parale şi pietre scumpe. Le-am risipit şi 
temându-mă de străşnicia pedepsei ce m
aştepta" 2 . (  . . .  ) 

Un alt fragment edificator pentru modurile 
de expunere folosite este : 

"Şi casa pleoştită, În care soarele cu greu 
putea pătrunde, se făcu astfel adăpostul 
luminii cele negrăite, care ca un râu de viaţă, 
izvora curată şi puternică În gândurile sale, să 
fie o nouă peşteră din Vifleem, la care să se 
pogoare "cei Însetaţi după dreptate" şi piaţa 
unghiulară a Bisericii lui Hristos din metropo
la lumii romane" J.  

Textul este narativ, dezvăluie plasarea în 
timp şi spaţiu a întâmplări i .  Locul acţiuni i  este 
"casa pleoştită" din "metropola lumii 
romane': iar timpul îl reprezintă perioada 

"captivităţii a Apostolului Pavel la Roma': 
Fragmentele de text prezintă şi personajele 
întâmplări i :  Ap. Pavel şi Onisim .  Sunt folosite 
ca moduri de expunere naraţ iunea şi 
descrierea, verbele fiind folosite atât la timpul 
prezent, cât şi la timpul trecut, în special la 
persoana a treia singular: aduse, g5ndise, 
strecurase, văzuse, întâlnise etc., dar şi la 
persoana 1: furasem, am risipit, temându-mă 
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etc. Pornind de la aceste considerente putem 
afirma că : Desfăşurarea naraţiun i i  la per
soana a III-a obiectivizează planul semantic 
al textului  implicând atât scriitorul şi cititorul 
în aparent aceeaşi activitate de asistare d is
cretă la "curgerea textului'� spre finalul frag
mentului  interferează naraţiunea la persoana 
I, în planul semantic al persoanei a III-a se 
"dizolvă" şi persoana I, a emiţătorulu i-scriitor, 
astfel că, întâmplarea nu stă numai sub sem
nul verosimilului sau imaginarului, ci mai ales 
sub cel al dezvoltări i unor semnificaţii simbo
lice. Prezentul narativ; timpul narării ( enun
ţări i) se suprapune peste timpul naraţiunii 
(textului), iar timpul lecturii se sincronizează 
cu amândouă în desfăşurarea procesului de 
comunicare estetică. Toate acestea trezesc în 
cititor "emoţii puternice" 

şi îl îndeamnă spre 
reflecţie. Sti lul scrierii este clar, cu o înlănţui re 
logică aproape perfectă, punând în evidenţă 
şi latura psiho-emotivă a personajelor, conţi
nutul ideilor este accesibi l ,  autoru l folosind 
cele mai potrivite cuvinte pentru exprimarea 
ideilor şi transmiterea mesajului, cuvinte sim
ple, fără neologisme, cuvinte extrase parcă 
din graiul popular "viu din Colose': furasem, 
intrasem, parale, nu-şi putu, Vifleem. 
Construcţia sintactică este riguroasă şi corec
tă din punct de vedere gramatical, predomină 
enunţurile enunţiative şi exclamative, mărin
du-se astfel funcţia poetică, dar mai ales, 
funcţia referenţială a textu lui .  Autorul uti l i
zează mai multe mijloace stilistice pentru a 
reda atât atmosfera (descrierea spaţiu lui  
întâmplări i) cât şi emoţia (semnificaţia acti
vităţii Apostolului Pavel şi căinţa lu i  Onisim), 
care va deveni "frate Întru Hristos'� Epitetele 
sunt numeroase "iscoditorii ochi': "bunătate 
părintească'� Ele redau un portret moral al 
Apostolului Pavel, de propovăduitor al Învăţă
turii lu i  Hristos, care prin ca lităţile şi harul său 
îl fac pe "fugar" 

să se spovedească . 
Comparaţia "Îşi aducea aminte ca prin vis" 

sugerează ideea sensibilităţii, dar şi r:�isiuni i  
Apostolului Pavel . 

Metaforele "să-şi ia merinde sufletească" şi 
"Privirea sa Îl Îmbrăţişă mirată'� "adăpostul 
luminii cele negrăite" 

şi "cei Însetoşaţi după 
dreptate"; redau intr-un mod plastic, dar sim
plu, cu un grai frumos, faptul esenţia l .  Casa 
lui Pavel şi munca sa vor pune "piatra" 
Bisericii Creştine la Roma. Concentrat într-un 
l imbaj suplu, graţios simplu, care merge la 
inima cititoru lu i ,  are şi o anumită l ibertate, o 
anumită topică subiectivă re!;pectând însă cu 
stricteţe normele gramaticale şi ortografice, 
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lucru la care Mitropol itul Nicolae Colan ţinea 
foarte mult, el fiind şi fi lolog. Aceste frag
mente sunt revelatoare pentru stilul calofil şi 
naturaleţea l imbii folosite, îmbinarea cuvântu
lui simplu cu graiul "Îmbisericit" 

dar şi cu spiri
tul de analiză şi cel critic, care emite judecăţi 
de valoare, valenţe ce se vor regăsi în partea 
a doua a lucrării "Sfântul Pavel către Filimon, 
Creştinismul şi sclavia '� chiar în toate lucrările 
sale religioase. 

Deşi în l in i i  generale, atributele stilu lui  indi
vidual al M itropol itului N .  Colan se regăsesc şi 
în Pastoralele sale, totuşi apar şi alte ele
mente semnificative ale interferenţei dintre 
"oral-scris'� acestea dau noi nuanţe mesajului  
şi a formelor de expresie şi expunere a textu
lui ,  fapt ce conduce la lărgirea paletei sti l istice 
în opera sacră a scriitorului teolog . 

Pastora lele le trimitea preoţi lor din cuprin
sul eparhiei spre a fi citite în toate bisericile în 
cadru l  Sfintei Liturghii cu ocazia celor două 
praznice împărăteşti : Naşterea şi Învierea 
Mântuitoru lu i4 •  Aceste pastorale sunt 
redactate într-un stil oratoric sintetic, ca ld şi 
curgător, într-o l imbă aleasă, exprimând idei 
profunde în termeni aleşi, dar accesibi l i  tutu
ror, aşa încât mesajul  lor pătrunde deopotrivă 
în sufletele deschise, atât ale celor care simt 
nevoia transmiterii mesajulu i  evanghelic, într
un veşmânt cultural mai ales, cât şi al celor 
mai modeşti d in  acest punct de vedere . În 
elaborarea lor, autorul respectă părţile struc
turale ale unui discurs :  exodul - câştigarea 
bunăvoinţei auditoriu lu i  (de obicei chiar for
mula de deschidere familiară a pastoralelor 
"Iubiţii mei fii sufleteşti') propoziţiunea sau 
tema (Naşterea sau Învierea Domnulu i ) ;  
diviziunea părţilor d iscursulu i :  (cuprind teme 
sociale, politice, istorice, culturale) ideile prin
cipale, tratarea, argumentarea şi încheierea, 
care se realizează cu o formulă unică şi fami
l iară "Al vostru, a! tuturor, de tot binele 
voitor, Nicolae" - Episcop sau arhiepiscop şi 
mitropolit (în funcţie de perioada scrierii pas
toralei). Pe lângă sti lul oratoric, pastora lele 
cuprind şi varianta famil iară conversaţiei. Ea 
se caracterizează "prin actualizarea pro
cedeelor stilistice În condiţiile predominării 
funcţiei expresive, mai ales În ipostoza ei 
emotivă, uneori până la totala trecere in 
umbră a acţiunii referenţiale" s .  Deşi funcţia 
expresivă predomin� datorită constructiei 
echi l ibrate, a l imbajului folosit, pastoralele 
ierarhului N icolae Colan evită acest lucru . 
Sintetizând, putem arăta că de exemplu :  
Pastoralele la Naşterea Domnului încep prin a 
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Literalitate şi Literaritate În scrierile teologului cărturar Nicolae Colan 

exprima bucuria adevărată şi netrecătoare ce 
ne învăluie pe toţi la această mare sărbă
toare, pentru că adevărată şi veşnică este 
iubirea lu i  Dumnezeu faţă de noi, izvorul 
acestei bucuri i .  Este o bucurie tainică ce "vine 
de dincolo de tăriile cerului şi de dincolo de 
hotarele vremii'� Continuă apoi arătând 
motivul şi scopul întrupării Domnului . Motivul 
întrupări i este iub i rea nemărg inită a lu i  
Dumnezeu faţă de lume, manifestată chiar şi 
în starea de cădere a omulu i .  Creat după 
chipul lu i  Dumnezeu, omul a fost zidit spre a 
se împărtăşi de viaţa şi iubirea lui .  "Fără 
această mireasmă a Lui Hristos, pe care sun
tem chemaţi să o răspândim pretutindeni şi În 
tot locul, lumea va rămâne ceea ce este Încă 
În parte: o "vale a plângerii'� cu toate 
necazurile pe care le rodeşte păcatu/'f>. Astfel, 
într-un l imbaj poetic ales, dar pe înţelesul 
tuturor, d istinsul ierarh reuşeşte să strecoare 
în sufletele ascultătorilor pastoralelor sale 
învăţătura creştină profundă că adevărata şi 
depl ina l ibertate se dobândeşte numai într-o 
viaţă trăită în Duhul Său, care ne eliberează 
din orice robie. Sti lu l  pastora lelor sale, ca şi a 
tuturor pred ici lor sale se caracterizează 
printr-o l imbă îngrijită, un vocabular ales, 
bogat şi variat. Fără să altereze conţinutul, 
figurile de stil împodobesc într-o frumoasă 
mantie textele, dând acestora expresivitate şi 
elocvenţă . A reuşit prin conţinutul pastora
lelor sale să satisfacă atât d imensiunea 
revelaţionară a învăţături i , cât şi cerinţa de 
claritate şi frumos a ascultătorilor. Sti lul clar, 
natural şi precis al predicilor (pastoralelor) 
ierarhulu i  Colan, cuprind numeroase 
metafore şi comparaţii şi chiar minunate 
asemănări. Învălu irea logică a expunerii înlă
tură prolixitatea şi d igresiunea, conferind 
acestora unitate şi o exprimare de comun 
acord cu modul firesc de a gândi şi a simţi al 
sufletului omenesc. Ca moduri de expunere, 
foloseşte istorisi rea (naraţiunea) şi descrierea 
cre3nd multe imagini vizuale, i lustrative. 

Prezentând credincioşilor starea de umil ire 
a Mântuitoru lui ,  plecând da la textul Fi l ipeni 
2,8, foloseşte Istorisirea? : 

"Sarcina pe care i-a dat-o Tatăl, a purtat-o 
cu ascultare desăvârşită de la naştere până la 
moarte. S-a smerit născându-se În iesle de 
dobitoace, În tovărăşia mioare/ar şi a cioba
nilor. S-a smerit crescând În micul Nazaret, 
din care lumea se Învăţase u crede că nu 
poute ieşi nimic bun. S-a smerit Înconjurân
du-se de ucenici fără ştiinţă de carte şi vreo 
Înaltă obărşie. 5-a smerit stând la masă cu 
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păcătoşii. S-a smerit răbdând ocara jidovilor, 
toată batjocura lor şi răstignirea pe cruce. 
Aşa s-a smerit ca să şteargă păcatul intrat În 
lume prin trufie's. 

I lustrând minunea Naşterii Domnulu i ,  
foloseşte o frumoasă ş i  atractivă descriere: 
"cu câtă smerenie se vor fi Închinat păstorii 
adunaţi din preajma Betleemului În staulul În 
care s-a născut Mântuitorul. Cât de adânc se 
vor fi plecat nu numai cu trupul, ci şi cu sufle
tul Învăţaţii magi care, venind din depărtatul 
Răsărit, şi-au depus lângă leagănul 
Dumnezeiescului Prunc darurile aduse: aur, 
tămâie şi smirnă! Şi cât de măreţ va fi răsunat 
umplând văzduhul cântarea Îngerilor: Slavă 
Întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ 
pace Între oameni, bunăvoire'9. Preocupat 
îndeaproape de studiul l imbii, a căutat ca în 
pastoralele sale să folosească cuvintele de 
orig ine românească, evitând neologismele, 
considerând că ,,Împestriţează" l imba şi dena
turează sensurile adânci pe care vrea să le 
expr ime. Preferă şi foloseşte cuvintele 
străbune pe care le consideră autentice în 
expresivitate şi sensuri .  Ex: obârşie, obşte, 
gl ie, d iregătorie, grai, nefăţărit, dosărit etc. 

În cuvântarea rostită la Academia Română 
în 3 iunie 1938, ierarhul îndeamnă stăruitor la 
însuşirea unei vorbiri alese, zicând "Graiul 
poetic e un dar de la Dumnezeu, graiul 
limpede şi corect e un rod al osteneli/ar căr
turăreşti. El poate fi Învăţat de la profesori şi 
din cărţi''!o. 

Pe lângă faptul că s-au bucurat de o mare 
popularitate prin naturaleţea, claritatea şi 
accesib i l itatea lor, pastora lele ierarhulu i  
Colan, din punct de vedere stil istic, deţin o 
certă valoare l iterară şi artistică . 

Uterarit:atea în saierile w caracter laic ale 
teologului cărturar Nicolae Colan 

Deşi scrierile teologice sunt predominante 
în scrierile teologului  cărturar N icolae Colan, 
datorită preocupărilor şi erudiţiei sale, putem 
vorbi şi de o operă laică a îna ltului ierarh, cele 
mai multe scrieri la ice au fost publ icate în 
diferite periodice, ele reprezintă "Publicistica 
lui Nicolae Colan ': orizontul tematic al acestor 
scrieri este complexă şi d iversă, ele cuprind 
teme: culturale, morale, economice, politice, 
sociale, educaţionale etc. Desigur, publ icistica 
lu i  Nicolae Colan cuprinde numeroase scrieri 
teologice (majoritatea), ins� în aceste rân
duri, voi încerca să prezint câteva elemente 
ale scrierilor sale ,)aicc ': Abordarea sus-men-
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ţionată, porneşte de la întrebarea : Publicistica 
poate fi considerată gen literar, cuprinde ca l i
tăţi specifice unei opere l iterare? Evident, 
răspunsul la această întrebare este greu de 
dat; răspunsul,  cu orice argumentaţie cuprins 
în el, nu poate fi decât unul subiectiv. 

Mai ales că uni i  special işti nu numai că îi 
contestă caracteristicile proprii, ci, chiar, exis
tenţa. Primi i  consideră că nu d ispune de 
trăsături specifice proprii, îl consideră o 
interferenţă a resurselor celorla lte sti luri, 
predominând unul sau altul în funcţie de 
specia publ icistică abordată. Alţi specialişti, ca 
Ion Coteanu, încadrează sti lul publ icistic în 
cadru l stilu lu i  ştiinţific sau juridica-admin is
trativ. Însă uni i  special işti extind aria speci ilor 
sti l istice, susţinând existenţa sti luri lor politica
administrativ, a l imbajului poetic, susţinând 
existenţa sti lu lu i  sportiv. Există şi specialişti 
care consideră că, chiar datorită acestor 
atribute de abordare a unor ari i vaste de 
teritori i ,  se formează caracteristicile proprii 
ce-l d iferenţiază de celelalte varietăţi stilistice. 
Având o ind ividual itate deosebită mai ales 
datorită formelor bogate şi variate de expre
sie, ea se apropie cel mai mult de sti lul 
beletristic. Unele specii ale genului publicistic 
sunt încadrate în cadrul aşa-numitei 
"Literatură de masă" (de ex. foiletonistica) l l .  
Într-o defin iţie din 1 92 1  a l u i  Roman 
Iakobson se spune: "Obiectul ştiinţei literare 
nu este literatura, ci literaritatea, adică ceea 
ce face dintr-o operă dată o operă literară" 1 2. 

Literaritatea înseamnă, prin urmare, 
specific, trăsături caracteristice, diferenţă, 
totalitatea însuşirilor care diferenţiază textul 
artistic de celelalte tipuri de texte. 
Literaritatea îmbracă două aspecte : pe de-o 
parte, ea poate fi prezentă în orice fel de 
texte ( inclusiv în cele şti inţifice sau publicis
tice) care constituie un material potenţial 
pentru l iteratură; pe de alta, ea poate fi 
identificată in textele l iterare ca atare sub 
forma procedeelor, a structurilor specifice. 
Concepţia asupra l iterarităţii e variabilă; ea se 
modifică de la o epocă la alta în func�ie de 
sti luri, curente, mişcări .  Astfel multe scrieri 
non-l iterare au devenit cu timpul specii lite
rare (scrisoarea, jurnalul, telegrama, ex; ca 
modele nara tive ined i te la Caragiale). 
Postmoderniştii au integrat în operele lor 
citatele şi autoreferen�ial itatea, deci prin 
analogie vorbind, multe dintre speciile sti lului  
publ icistic ar putea fi considerate specii l ite
rare moderne. Într-un studiu din 1924, i ntitu
lnt "Faptul literar'� Iuri Tinianov (reprezentant 

al Şcol i i  Formale Ruse) constata : "Definirea 
literaturii poate fi finalizată numai in evoluţie. 
Cu această ocazie vom descoperi că propri
etăţile literaturii care ni se par fundamentele, 
primare, se schimbă in continuu şi nu carac
terizează literatura ca atare. Aşa ar fi noţi
unea de estetic in sens de frumos. Se 
dovedeşte a fi o calitate trainică ceea ce ni se 
pare Înţeles de la sine şi anume, că literatura 
este o construcţie verbală, Înregistrată tocmai 
ca o construcţie, cu alte cuvinte literatura 
este o construcţie "lingvistică dinamică" n. 
Pornind de la aceste considerente voi evita să 
emit judecăţi de valoare, mă voi mărgini în a 
prezenta elemente de literaritate in publicis
tica marelui ierarh. Probabil că cea mai 
importantă încercare l iterară d intre scrierile 
lui N icolae Colan, o constituie opera autobi
ografică "Medalioane': publ icată la Cluj în 
1940, în Colecţia "Cărţile Vieţii". Această carte 
prezintă figuri i lustre ale Bisericii şi ale nea
mului nostru : Andrei Şaguna, N icolae Ivan 
ş .a . ;  despre Ortodoxie şi Renaşterea naţiona
lă, fami lie şi naţiune, însă cele mai reprezen
tative fragmente din punctul de vedere a lite
rarităţii "Medalioanelor" lui N icolae Colan o 
reprezintă cele care descriu perioada de 
şcoa lă şi cea a "Diktatului" de la Viena. Iată 
câteva pasaje sugestive în acest sens: 

"Cea dintâi iarnă, din prima clasă liceală a 
trecut destul de bine şi de repede. Se apropia 
sfârşitul anului şcolar, când intr-o zi de primă
vară tata se infăţişă la direcţiune pentru a 
achita jumătate din taxa de Întreţinere În 
internat (de cealaltă jumătate eram scutit). 
După ce a stat de vorbă - destul de pe
ndelete - cu directorul colegiului, interesân
du-se de purtarea mea, În pauză a coborât În 
curte, unde il aşteptam. M-a luat de mână şi, 
după câţiva paşi făcuţi in tăcere, mi-a spus cu 
oarecare gravitate: Domnul director m-a asi
gurat că anul viitor n-o să am nici o cheltu
ială. Eu am izbucnit in plâns, parc-aş fi avut o 
tragică presimţire. Tata m-a Înţeles şi m-a 
mângâiat cu vorbele: Nu plânge, dragul tatii; 
tu ştii că n-am copil de vânzare . . .  Şi de oi şti 
de bine c-o să trebuiască să-mi trag de la 
gură ultima bucăţică de pâine şi tot te duc la 
toamnă la gimnaziul românesc din Braşov! 
Spunând aceste vorbe Îşi Împinse căciula de 
pe-o parte a capului pe cealaltă, iar din traista 
de piele care-i atârna la şold a scos două 
mere aduse de acasă şi mi le Întinse Învăluin
du-mă Într-o privire caldă, pe care n-o s-o uit 
nicioddlă. Din această cllpi1 şcoala româ
nească din Groaverii Braşovului a devenit a 
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doua mea casă părintească. Ea m-a Înzestrat 
cu cea dintâi armură ştiinţifică pentru lupta 
vieţii; ea mi-a aprins În inimă flacăra sfântă a 
iubirii de neam şi ea mi-a adâncit În suflet 
credinţa ortodoxă, Întru care fusesem crescut 
şi până atunci de grija iubiţilor mei părinţi. Ea 
mi-a tras hotărâtoarele linii ale stilului de 
viaţă creştinească şi românească, pe care 
aveam să-I desăvârşesc În restul vieţii mele. 
Iată neasemănat de preţioasa zestre 
sufletească, pe care am dus-o cu mine când 
am plecat de la liceul şagunian de sub Tâmpa 
Braşovului - şi care am dus-o desigur, toţi 
acei fii ai neamului cari au avut norocul să se 
adape la izvorul de lumină al acestui 
Ierusalim al culturii româneşti de dincoace de 
Carpaţi" 14. 

Rămas după Dictatul de la Viena în mijlocul 
"turmei" pe care o păstorea, fi ind singurul  
ierarh ortodox român care a rămas în 
Transilvania de Nord ocupată, N icolae Colan 
constata : "neamul nostru n-a umblat. .. nicio
dată. . .  şi capteze şi să deznaţionalizeze prin 
prigoane şi silnicii pe fiii altor naţii. N-a Închis, 
n-a schingiuit, n-a tras pe roată şi n-a ars pe 
rug pe nimeni pentru limba sau legea lui . . .  
câtă vreme neamul românesc a avut o soartă 
tocmai Întoarsă În istoria sa: a fost prigonit 
până la moarte de alte naţii pentru legea şi 
limba lui. Poate de aceea şi-a iubit aşa mult 
aceste comori preţioase ale sufletului'� 

Aceste două fragmente sunt elocvente 
pentru literaritatea şi expresivitatea volumului 
cu caracter autobiografic "Meda/ioane". 
Primul  fragment te duce cu gândul la 
''Amintirile" lui Creangă, mai ales la fragmen
tul părăsirii satului, aici situaţia este inversă : 
dacă Nică d in  Aminti ri, se luptă să rămână în 
satul natal, însă trebuie să facă voia mamei, 
şi să plece la Socola, tristeţea lui se transfor
mă în final în ironie, acest demers al mamei 
sale îi va influenţa decisiv destinul .  "N ică" din 
Medalioanele lu i  Colan, va reuşi să-şi îndu
plece tatăl să-I d-::a la gimnaziul românesc din 
Braşov, iar tristeţea lui se transformă într-o 
bucurie nemărg inită, decizia şi în cazul său îi 
va marca decisiv destinul .  Limbajul  simplu şi 
direct ascunde o fineţe în alcătuirea propoziţi
ilor şi asigură chiar o melodicitate textului  
narativ, autorul foloseşte în demersul său atât 
o naraţiune cu un registru stilistic variat, cât 
şi descrierea tatălui său în mod direct prin 
gesturile şi vorbele sale, chiar dacă foloseşte 
cuvinle simple, predominilnd oral itatea textu
lu i ,  creează imagini artistice, majoritatea 
enunţurilor sunt propoziţii enunţiative carac-

243 

terul cuvintelor îmbină sensul conotativ cu cel 
demonstrativ creând simbol şi emoţie, 
folosind figuri de stil ca epitete: "privire 
caldă': "flacără sfântă': superlative expresive 
ca : "Iată neasemănat de preţioasa zestre 
sufletească" şi nu în ultimul rând metaforele 
pl ine de mesaj simbolic şi semnificaţii care 
arată admiraţia ierarhului  faţă de tatăl său şi 
faţă de Liceul ortodox "Andrei Şaguna" d in  
Braşov : "Şi de-oi ştii bine c-o să trebuiască 
să-mi trag de la gură ultima bucăţică de 
pâine''; ",zvorul de lumină al acestui Ierusalim 
al culturii româneşti de dincoace de Carpaţi"
cum caracteriza Nicolae Colan liceul şagunian .  
Folosirea naraţiuni i  la  persoana I-a măreşte 
subiectivismul textului, conferindu-i epicului 
din text chiar o aură de lirism. 

Al doi lea fragment transmite un l irism 
desăvârşit, deşi textul este constatativ şi 
exclamativ, deplângând soarta naţiei cu 
mijloace expresive l irice, iar punctele de 
suspensie reflectă starea de tristeţe (de 
pătimire) dar şi de meditaţie, de contemplare 
a istoriei şi suferinţelor naţiei sale, finalul 
textului, chiar dacă este constatativ, prin 
construcţia sa exclamativă transmite bucurie 
şi speranţă, mesajul find acela : suferinţa 
măreşte credi nţa pentru va lori şi spir it 
naţiona l :  "Poate de aceea şi-a şi iubit aşa de 
mult aceste comori preţioase ale sufletului'� 
Această frază concentrează în ea multe 
simboluri ş i  semnificaţi i, exprimate plastic, 
mai ales prin metafora "comori preţioase ale 
sufletului"! 

Scrieri le publicistice ale ierarhului N icolae 
Colan exprimă şi puncte de vedere şi atitu
din i  având un grad mare de persuasiune; 
mesajul său adresându-se unei categorii largi ,  
aceste trăsături fi ind specifice genului publi
cistic. Între preocupările sale de mediatizare 
şi comentare a evenimentelor o constituie, pe 
lângă multe altele, şi fenomenul l i terar. 
Semnificative în acest demers al publ icistulu i  
Nicolae Colan de comentcre a fenomenului 
literar sunt articole cum ar fi : Cărţi bune şi 
cărţi rele, Eclipsa nuvelei, Ce să facem cu 
Eminescu, Despre poezia trăsnită, Pomenirea 
lui Caragiale ş.a. Foarte actuală este proble
ma pusă de Episcopul N icolae Colan în 
perioada când era Min istrul Educaţiei 
Naţionale şi Cultelor; într-o cuvântare cu 
titlu l :  Despre limba românească, publicată în 
periodicul "Renaşterea" XVI (1938, nr. 24, p. 
2), Min istrul de atunci şi-a pus fireasca între
bare (valabi lă şi astăzi) unde să înveţe tinere
tul graiu l  cel corect, l impede. ŞI r�spunde: 
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"Fireşte, in şcoală, dar in şcoală Învaţă la 
limba română istorie literară, filozofie Înaltă şi 
alte lucruri - toate literare şi inalte - numai 
lucruri simple, elementare nu par a le Învăţa, 
ori nu le Învaţă indeajuns. Cu toate că de aici 
ar trebui să Înceapă. Aşa se Întâmplă, că 
bacalaureaţii noştri - nu toţi fireşte - se opin
tesc să caracterizeze epoci literare şi uită in 
expunerea lor să acorde subiectul cu predi
catul; sau să se pună la curent cu ultimele 
noutăţii literare ( . .  .) dar nu-şi bat capul cu 
problema punctului sau a virgulei''. 
Recomandă atunci să se dea mai multă 
importanţă g ramaticii în şcoală, să se 
pornească de la "graiul miresmuit al scrip
turi/ar sfânte': de la )imba veche şi Înţeleap
tă" a cronicarilor noştri lS .  

O tematică asemănătoare abordează şi 
articolele: Eclipsa nuvelei şi Ce să facem cu 
Eminescu, ambele articole semnate cu 
pseudonimul Dinu Pajură .  Primul a rticol, 
Eclipsa nuvelei vorbeşte despre un fenomen 
literar. Poate părea sau poate că este un arti
col de critică l iterară, însă în esenţă este un 
articol care descrie o realitate a l iteraturii 
vremii sale; construcţia ei este interesantă, 
îmbină reliterarea unei real ităţi l iterare cu 
forma de redare, care seamănă foarte mult, 
parcă, cu o schiţă a lu i  Caragiale (de ex. : 
Pedagog de şcoală nouă), l ipsind aici ironia 
lu i  Caragiale, ea fi ind compensată de judecăţi 
de valoare foarte tranşante, l imbajul este 
unul expresiv, specific ficţiuni i ,  care interfe
rează şi alternează cu cele specifice textului  
non l iterar. Deşi autorul vrea să devină un 
narator martor, narând o întâmplare în centrul 
căruia se află un profesor, şi care cu ocazia 
unu i  examen de bacalaureat îşi expune 
părerile, eu cred, că de fapt personajul prin
cipal este fictiv şi de fapt prin intermediul lui 
autorul îşi expune păreri le. Naratorul 
deschide scrierea prin fixarea locului  şi timpu
lui întâmplări i :  o şcoa lă, examenul de 
bacalaureat. Urmează o mică caracterizare a 
personajului principa l :  "Profesorul de specia
litate, un bătrânior simpatic, işi Învălui candi
daţii Într-o privire părintească"16. Începe des
făşurarea, adică examinarea candidatulu i ,  
deşi ca formă seamănă cu o schiţă de 
Caragiale, ironia l ipseşte, dar desfăşurarea 
fi rulu i  epic m-a făcut să fac această asociere: 
d ialogu l este complectat de desr.riere; se 
descriu ge�lurile şi trăirile în special ale e le
vului examinat dar şi al profesorului examina
tor, însă d incolo de textul narativ incepe şi un 

demers argumentativ, constatator. Astfel, cu 
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întrebarea "Numeşte-mi tinere, câţiva nuve
lişti români comtimporani" se declanşează 
ambele demersuri : cel narativ (poetic) şi cel 
anal itic, critic constatator: "Tânărul schiţă o 
mişcare ( . . .  ) inghiţi in sec, apoi - plecându-şi 
capul spre pământ - după o scurtă meditare 
zise: 

- Costache Negruzzi. 
- Costache Negruzzi este nuvelist, dar nu e 

comtimporan ( . . .) . 
Candidatul aprobă supus; făcu o mişcare 

nervoasă, de ciudă că n 'a . . .  reţinut cu destulă 
precizie intrebarea profesorului, apoi - senin 
şi triumfător: 

- Liviu Rebreanu! 
- Mda, Liviu Rebreanu e contimporan, dar 

nu e numai nuvelist. Dumnealui va trece În 
istoria literaturii române mai mult ca romanci
er. Cel puţin asta-i părerea mea. 

- Da, domnule profesor, el a scris 
romanele ,,Ion" şi "Pădurea spânzuraţilor" 

E. . ( )17 - 1, vez1. . .  . . . . 
Tânărul Îngălbeni. Nu mai ştia cum s-o ia 

din loc. Din fericire profesorul, după o scurtă 
pauză continuă (Începe demersul analitica
critic): - Nu mă mir că n'o prea brobodeşti cu 
răspunsul. Căci nuveliştii români contimpo
rani sunt aşa de puţini, că trebuie să-i cauţi 
cu lumânarea prin reviste. Par'că le-a pierit 
sămânţa. Sau par'că nuvela ar fi un gen lite
rar de-a doua mână. Par'că a scrie nuvele ar 
fi Îndeletnicirea literară minoră. Şi nu e. Căci 
Într-o nuvelă de câteva pagini poţi concentra 
mai multă poezie, mai multă artă decât in zeci 
sau sute de pagini de-ale unui roman 
lăbărţat. Costache Negruzzi şi Caragiale şi 
Delavrancea şi Vlahuţă şi alţi ca ei n'au fost 
romancieri. Au fost "numai" nuvelişti. Cu 
toate acestea rămân În literatura noastră 
( . .  .). Ar fi putut scrie şi ei romane. N'aveau 
decât să-şi Întindă nuvelele cum Întinzi o 
armonică, să le dilueze până la lungimea 
Îndătinată a romanelor şi treaba era gata. Iar 
dacă printre pagini ar mai fi strecurat şi câte
va scene mai deochiate, succesul lor ar fi fost 
pe deplin asigurat. Poate că ar fi ajuns chiar 
oameni Înstăriţi prin tirajul romanelor lor. 
Fiindcă aşa fac cei mai mulţi Jomancieri" (cei 
fără de ghilimele sunt aşa de puţini!), fac 
nuvele lungite până la leşin şi le zic romane. 
Fac dintr-un blid de supă bună un castron de 
zc,"Jmă proastă. Şi ca să-i dea gust - arunâi'n 
ea uneori câteva boabe de piper" 1s.  În finalul 
demersului  său critic dă totuşi şi două nume 
pe care le consideră pi lde pentru nuvela con
Mmporan� lu i �  Victor Ion Popa si Victor 
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Papi l ian. "Doi victori - tot atât de . . .  victorioşi 
În genul romanului, ca şi'n al nuvelei 
româneşti'19. Iar în finalul scrierii se întoarce 
la scrierea narativă, naratorul care este şi 
personaj reflector termină nararea tot simbo
lic "Ceea ce ştiu e, că profesorul ţinuse, fără 
să-şi dea seama o foarte bună lecţie. Vorbise 
cu căldură: cum Îi şade bine totdeauna unui 
profesor, vorbise despre nuvela română con
timporană care nu se mai scrie decât foarte 
rar, fiindcă după cum Românu/ se năştea 
odată poet, astăzi se vede că se naşte 
romancier . . . " 20. 

Citind această scriere îţi pui întrebarea : 
este un articol publicistic critic sau o scriere 
cu caracter l iterar (schiţă)?' Sau, poate, e un 
pic din amândouă ! Un lucru este sigur, orice 
comentariu despre acest text este de prisos, 
conţinutul ei comunică prin "sine" pe "sine"; 
plastic şi metaforic, fi ind o îmbinare de litera
ritate şi expresiv. În articolu l  epi log comemo
rativ Ce să facem cu Eminescu, abordează 
problema studiulu i  poeziei în şcoală, având ca 
punct de porni re "Împlinirea celor cincizeci de 
ani de la moartea celui mai mare poet pe care 
/-a zămislit până astăzi neamul românesc" şi 
constată că "Tot ce s'a făcut În legătură cu 
pomenirea semicentenarului morţii lui 
Eminescu e bun şi frumos şi de toată lauda 
vrednic" 21 . Are totuşi regretul că "Mi se pare 
totuşi că'ndeosebi tineretul nostru a uitat un 
lucru esenţial, pe care trebuia să-I facă, la 
Îndemnul dascăli/ar lui: să citească şi 
recitească opera poetică a lui Mihai Eminescu 
şi să Înveţe pe de rost măcar o parte din 
comoara de frumuseţi a acestei opere. Căci, 
În definitiv, dacă vrei să cunoşti frumuseţea şi 
buna mireasmă a florilor te duci În grădină 
sau ieşi la câmp. Numai pentru cunoaşterea 
florilor exotice te mulţumeşti cu chipurile şi 
lămuririle manualului de Botanică" 22_ Mai 
ales că află faptu l trist pentru el� că poeziile 
nu se învaţă ci se anal izează. In partea a 
doua a articolului face pledoarie pentru studi
ul şi cititul poeziei, în special, a poeziei lui 
Eminescu, actual itatea problemei, dar mai 
ales căldura şi credinţa demersului argumen
tativ al autorului, care crede cu fermitate în 
necesitatea lecturii şi învăţării poezi i lor, ne dă 
de gândit asupra problemei şi după aproape 
şaptezeci de ani  de la scrierea articolului, 
având şi răspuns în final la întrebarea din 
titlu :  "Eu cunosc un distins profesor universi
tar - de geologie - care recitează, cu o uimi
luare uşurinţă şi pasiune aproaoe toate oer
lele poetice ale lui Eminescu, Coşbuc, Goga şi 
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Ştefan Octavian Iosif. De câte ori Îl Întâlnesc 
mi-aduc aminte - prin contrast - de trista 
deficienţă sufletească a tineretului nostru de 
astăzi, care nu mai citeşte şi nu mai recitează 
poezii, nici chiar când ele sunt ale lui 
Eminescu. Şi vai, cât de frumos Îi şade unui 
tânăr să aibă pasiunea poeziei! 

Ştiu: Pedagogii vor spune, că'ntr'o zodie de 
surmena} general şi de regalitate a 
Învăţământul tehnic, e inuman să mai sileşti 
pe tineri să-şi Încarce cu nume şi date istorice 
pe cari şi-aşa le uită. Cred că această pasiune 
de a protegui memoria tineretului nostru este 
cel puţin exagerată. Fiindcă atunci când 
memoria lui nu este pusă la treabă prin 
asemenea Îndeletniciri, ea-şi caută de lucru În 
altă parte: adună numele tuturor aşilor 
fotbalişti, sau ale tuturor stelelor de cinema. 
Şi vom recunoaşte cu toţii� că e mai ziditoare 
de suflet o poezie, decât pomelnicu/ unor cât 
de celebri fotba/işti. 

Deci, acum după ce l-am comemorat un an 
de zile În Întreg cuprinsul ţării, ce să facem cu 
Eminescu? Să facem un lucru foarte simplu: 
Să-i citim şi să-i recităm poeziile. Şi - vorba 
sfintei Evanghelii - toate ce/ăla/te se vor 
adaoge nouă" 23. 

Textul are foarte bune şi multe valenţe 
oratorice, a rgumentarea este excelent 
real izată, folosind cuvinte bine alese, care să 
impresioneze şi să mărescă efectul mesajulu i, 
în acelaşi t imp, textul demonstrează cal itatea 
de fin anal ist al rea l ităţi i  t impului  său,  
descoperim în acest mod o nouă faţetă a 
marelui ierarh cărturar. Deşi textul este prin 
excelenţă un text publ icistic, în care domină 
persuasivul, autorul foloseşte câteva epitete 
"buna mireasmă a florilor': "uşurinţă uimi
toare''; metafore ca "ziditoare de suflet o 
poezie': comparaţia asociativă "e mai zidi
toare de suflet o poezie, decât pomelnicul 
unor cât de celebri fotbalişti"; inversiuni  
"buna mireasmă a florilor': "trista deficienţă''; 
şi propoziţia "Şi vai, cât de frumos Îi şade unui 
tânăr să aibă pasiunea poeziei! ': 

Sintagmă exclamativă, care împreună cu 
celelalte elemente ale registrului stil istic al 
textu lu i ,  conferă mult l i rism şi expresie 
scrieri i .  Un articol semnificativ asupra ·  
concepţiei scriitorului N icolae Colan, asupra 
menirii cărţii o reprezintă articolul Cărţi bune 
şi Cărţi rele, articol publ icat în revista "Tribuna 
Ardealului", Cluj, 1943 sepl. 16, Anul IV. Nr. 
859, p. 2, inc lus şi în volumul "Teologie şi 
Spiritualitate Ortodoxă - Stud i i ,  Articole, 
Traduceri", Cluj ,  1998. Articolul începe cu 
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întrebarea; Ce este cartea? Urmată de altele 
derivate din prima "Este numai o bucată de 
hârtie Împăturită În nişte scoarţe tari? E 
numai un ciup alb presărat la Întâmplare cu 
nişte bobiţe ce se numesc litere? E cartea o 
simplă materie? Sau este mai mult decât 
toate acestea? De nu cumva toate acestea 
sunt numai arătări ale cărţii, chipuri pentru 
cei ce nu o Înţeleg, iar adevărata ei valoare 
stă in altceva?" 24 . 

După atâtea întrebări, articolul continuă cu 
accepţiunea pe care o dă autorul termenului 
de carte, cu deosebire în latura ei spiritua lă. 
"Fără Îndoială, valoarea şi puterea unei cărţi 
nu stă În ceea ce se vede; Ea nu se poate 
judeca după măsura cantităţii, pentru că nu 
este un obiect mort. În ea este altceva care 
trăieşte. Cartea este forma superioară şi com
plexă de expresie a sufletului. În ea stă cea 
mai aleasă, ori cea mai pătimaşă frământare 
a sufletului. Cartea e ca o sabie, cucereşte ori 
dărâmă. Ea Înalţă, Înalţă În concepţii de viaţă. 
Astăzi cartea a ajuns un adevărat "suveran" 

al vieţii. Nici nu ne putem inchipui progresul 
şi viaţa fără sprijinul ei. Pentru cultură cartea 
a Însemnat vehicolul cel mai insemnat de 
susţinere a progresului cultural. Ea a hotărât 
atâtea revoluţii, a adus atâtea binefaceri şi tot 
prin ea sB aruncat sămânţa atâtor primejdii şi 
prăbuşiri" 2s. 

În ultima parte a articolului, autorul vor
beşte despre importanţa şi menirea cărţilor: 
"Dacă atât de mare este rostul cărţii pentru 
această viaţă, pentru progresul ei, pentru 
descoperirile ştiinţifice, pentru transmiterea 
bunurilor spirituale de la o epocă la alta, prin 
afirmarea năzuinţelor şi idealuri/ar unui 
popor, de ce oare nu ar putea fi cartea şi un 
instrument tot atât de preţios În slujba celui 
mai mare ideal pe care il poate avea omul, În 
slujba implinirii destinului său, veşnic, mân
tuirea? Cartea bună prin tot ceea ce produce 
in suflet contribuie la Înălţarea şi dezvoltarea 
omului. Din nefericire, cartea nu a stat tot
deauna in slujba binelui, adevărului, ci a 
servit şi minciunii şi imoralităţii. Sunt cărţi 
care poartă microbii disoluţiilor şi decăderii. 
Acestea sunt cărţile aducătoare de moarte. 
Ele Înşeală pe om cu ÎnvăţJturi greşite cu 
Îndemnuri pătimaşe, cu chemări josnice. Nu 
tot ceea ce se scrie este in slujba desăvârşirii 
omului. Puterile intunericului au pătruns În 
livada scrisului şi au .<>�dit lângă flori şi 
buruieni. Uneori aceste "buruieni" sunt În 
ÎnfJţişare mai arătoase, cresc mai repede şi 
ademenesc pe căutăfofii de frumos şi adevăr 
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in câmpul lor. Dar ele ameţesc, lâncezesc 
puterile bune ale omului, slăbesc rezistenţa 
lui in faţa celui rău, chiar Îl fac prizonier. Aşa 
că după cum am scris cu admiraţie despre 
binefacerile cărţii bune, amintim cu Îngrijo
rare despre primejdia cărţii rele. Aşadar 
cartea poate fi un prim factor de susţinere a 
moralităţii, după cum tot ea poate fi element 
de destrămare a ei. Peniţa În mâna scriitoru
lui este sau bisturiul care vindecă, sau pum
nalul asasin. Când pui mâna pe o carte, iubite 
cititor, Întreabă-te dacă ea deschide sufletului 
zări de lumină sau Îl strânge in chingile pati
mi/ar - criteriul cel dintâi al valorii unei cărţi 
este acela dacă ne ajută sau nu să ne Împli
nim mai bine rostul pe lume. Cartea trebuie 
să stea in slujba mântuirii sufletului, in slujba 
desăvârşirii şi Înălţării vieţi� şi nu În slujba 
decăderii şi a pierzaniei. In marea bătălie 
dintre bine şi rău, un sector Însemnat il ocupă 
cartea. Scriitorii sunt sau apărătorii sau 
atacatorii mântuirii oamenilor. Ei sunt sau 
apostoli sau asasini" 26. 

Structurat pe antiteza : cărţi bune - cărţi 
rele, textul articolului ,  deşi presărat pe alocuri 
cu neologisme şi chiar termeni ştiinţifici, are 
un l imbaj poetic metaforizant, mesajul pl in  de 
semnificaţii face din acest text, o construcţie 
poetică în proză, ian în chintesenţa sa o odă 
adusă cărţii, cărţii bune! 

Concluzii 

Desigur, rândurile anterioare au prezentat 
doar o parte infimă din scrierile şi articolele 
publicistice ale marelu i  învăţat N icolae Colan, 
numărul lor depăşind cu mult cifra de o mie, 
în acelaşi timp ea se caracterizează prin o 
varietate bogată tematică şi stil istică de 
realizare. Ele pornesc de la teme religioase şi 
ajungând până la teme de cultură universală, 
toate având în miezul lor învăţătura evanghe
lică a "binelui". Apar chiar articole care au ca 
temă poveţe bibl ice şi sociale pe care N icolae 
Colan, în cal itatea sa de ierarh, le-a adresat 
credincioşilor săi, îmbrăcate sub forma unor 
articole ca : Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu, 
Trei lucruri urâte, Cei şapte ani de acasă, 
Graba strică treaba, Calul neinvăţat şi fiul slo
bod. Scrise sub forma unui amestec de pi lde 
şi aforisme, folosind un l imbaj simplu dar 
atrăgător, autorul dă srdlur i şi trage concluzii : 

"Pe omul chibzuit il cunoşti Îndată după 
privire, dupJ vorbă, după intreg felul lui de a 
se purta'� "Omul repezit îndeobşte calcă-n 
străchini. Fiindcă graba <Jtrică treabe ': 
-------------- ----
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Literafitate şi Literaritate În scrierile teologufui cărturar Nicolae Colan 

"Un cal neÎnvăţat nu numai că nu-ţi aduce 
nici un folos, dar el Îşi poate primejdui viaţa. 
Când ţi-e lumea mai dragă se sperie, Îşi arată 
toate năravurile, sau ia câmpii. Şi nici că se 
poate astfel, dacă nimeni nu 1-a lecuit de 
năravuri, nimeni nu i-a făcut "şcoală'� nici cu 
frâu!, nici cu pintenii, nici cu sfârcul biciului. 
Nimeni nu 1-a mângâiat cu privirea, nu 1-a 
netezit cu palma sau nu /-a Îmbunat cu mân
care bună. A crescut În voia lui ca un sălbatec 
- şi sălbatec a rămas. 

Cam aşa stă treaba şi cu creşterea copilu
lui. Dacă nu-l Îndrumezi de la Început, dacă 
nu-i Înfrânezi pornirile rele şi nu i le struneşti 
pe cele bune, creşte strâmb, se sălbăticeşte şi 
ajunge o primejdie pentru sine şi pentru alţii. 
Dacă-/ laşi slobod sa facă ce vrea, să meargă 
unde-i place, s-o ia razna, ajunge de la o 
vreme să nu mai ştie nici de frică, nici de 
ruşine. Şi asta-i din cale afară de rău. 

De aceea să luăm aminte: Cel ce Învaţă pe 
fiul său, Întărâtă pe vrăjmaşi şi Înaintea prie
tenilor se va bucura de e/" (Isus Sirah 30,3)27. 

Aceste "poveţe" ale marelu i  ierarh se 
caracterizează, ca şi restu l scrierilor sale, 
printr-un l imbaj simplu dar ales, mesaj uşor 
de descifrat dar plin de semnificaţii profunde, 
plin de un fond tradiţional sănătos şi expresiv, 
specific sufletului românesc. Apar multe figuri 
de stil care au ca rol creşterea semnificatiilor 
textului fără însă a-i ştirbi din mesaj şi conţi
nut. Toate scrierile sale sunt cuprinse de harul 
"literar" cu care era înzestrat Nicolae Col an, el 
considera că "graiul simplu şi frumos" chiar 
Jmbisericit" merge la sufletul omulu i : 
"Literaritatea " fi ind un atribut specific 
publicisticii lui N icolae Colan, aceasta regăsin
du-se chiar şi în a doua parte a testamentu lui 
său :  "Mulţumesc bunului Dumnezeu pentru 
toate câte mi-a rânduit mie În viaţă. 
Mulţumesc clerului şi poporului din Eparhia 
Clujului şi din Arhiepiscopie că m-a ascultat În 
slujba mea de ierarh. 

Mulţumesc părinţilor şi fraţilor mei după 
trup pentru jertfa lor, ca şi profesorilor şi 
colegilor şi prietenilor mei de oriunde pentru 
dragostea frăţească cu care m-au cinstit. Voi 
fi Înmormântat În preajma bisericii de la 
Mănăstirea Brâncovenească, În dreapta bise
ricii, ca să fiu şi după moarte aproape de 
neuitatul Mitropolit Nicolae, cu care am fost 
Împreună toată viaţa noastră. Înmormân
tarea să fie cât se poate de simplă. Tuturor 
celor ce m-au iubit le las dragostea mea 

Întreagă. Pe cei ce mi-au greşit Îi iert 
creştineşte, ca şi Dumnezeu să mă ierte. 

Doamne al Îndurării primeşte-mă În cor
turile Tale cele veşnice şi fereşte-mi ţara şi 
lumea de toată reaua Întâmplare! Amin ''la . 

Deşi a fost înmormântat la Răşinari, Î . P.S. 
Antonie Plămădeală i-a îndepl init "testamen
tul" şi astfel Mitropolitul Nicolae Colan îşi 
doarme somnul de veci alături de Mitropolitul 
Nicolae Bălan, fi ind reînhumat în Mănăstirea 
Brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, aşa 
cum i-a fost u ltima dorinţă . 

Expresivitatea textu lui ne aduce parcă 
aminte de elegia eminesciană Mai am un 
singur dor sau de l irismul testamentu lu i  
ciobanului din Mioriţa. Un lucru este cert, 
toate scrierile lui Nicolae Colan, indiferent de 
tematica abordată şi de registrul sti l istic 
variat, combinând "oralul" cu sti lu l "scris", 
ul iterarul " cu "nonl iterarul", au va loare 
artistică certă . 

Mitropolitul Nicolae Colan, prin opera şi 
activitatea sa religioasă şi culturală, se înscrie 
în galeria marilor personal ităţi a le neamului 
românesc şi în special a celor ardeleni . 

Puţin i  sunt cei care dau stră lucire şi 
prestigiu funcţiei pe care o ocupă, Nicolae 

· Colan a fost unul dintre ei. A fost ierarh al 
Bisericii, care şi acum ne face să vibrăm la 
auzul numelui său .  Personal itate complexă, 
complexitate derivată parcă din mai multe 
"euri" adunate într-un "eu colectiv", l iantu l lor 
a fost harul, elementul care a asigurat trans
figurarea acestora . Toate aceste "euri" Î .P.S. 
Nicolae Colan le-a pus în slujba lui Hristos, a 
Bisericii şi a Patriei, publicistica sa fiind una 
din căi le de transmitere a acestor demersuri 
valoroase într-o l imbă românească frumoasă, 
simplă şi corectă, pentru Nicolae Colan l imba 
naţională se confundă cu însuşi fi i nţa 
naţională : "Fără Îndoială, limba este În primul 
rând cel mai de căpetenie mijloc de Înţelegere 
Între fii aceleiaşi naţii. 

Dar limba naţională este mai mult decât 
atâta. Ea ascunde În sine, ca Într-o cutie 
magică, Întreaga viaţă a unui popor, cu 
trecutul lui cel mai Îndepărtat, cu pământui 
care 1-a hrănit şi care i-a Încântat privirea, cu 
Împrejurările sociale În care a vieţuit, cu 
Îndeletnicirile lui zilnice, cu credinţa care 1-a 
mângâiat În vremuri de restrişte şi care i-a 
Îndrumat năzuinţele, cu toată civilizaţia şi 
cultura la care a izbutit să se Înalţe, din 
treaptă, in treaptă de-a lungul veacurilor" 2CJ. 

Alexandru Surdu 

247 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ALEXANDRU SURDU 

Note 

1 .  Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1993), 
Cluj, Ed. Arhidiecezană, 1995, p. 36 

2.  NICOLAE COLAN, Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă 
Studii, Articole, Traduceri, Ed. Presa Universitară 
Clujană, 1998, p. 36 

3. Ibidem 
4.  Ibidem, p. 67 
5. DuMITRU IRIM!A, Structura Stilistică a Limbii Române 

Contemporane, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1986, p. 82 
6. Pastorală la Naşterea Domului, Cluj, 1947 
7. Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1993), 

Cluj, Ed. Arhidiecezană, 1995, p. 73 
8. Ibidem 
9. Idem, p. 74 
10. Idem, p. 75 
1 1 .  GHEORGHE CRĂciuN, Introducere in teoria literaturii, 

Ed. Magister, 1997, p. 49 
12. Idem, p. 20 
13.  Idem, p. 22 
14. N ICOLAE COLAN, Medalioane, Cluj, 1940, p. 106- 107 
15 .  Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1 993), 

Cluj, Ed. Arhidiecezană, 1995, p. 193 
16. Eclipsa nuvelei, în ., Viaţa ilustrată'; 1938, V, nr. 2, 

p. 1-2 
1 7. Ibidem 

18. Ibidem 
19. Ibidem 
20. Ibidem 
2 1 .  Ce să facem cu Eminescu, în .,Viaţa ilustrată'; 

1939, nr. 1 1, p. 5-6 
22. Ibidem 
23. Ibidem 
24. NICOLAE COLAN, Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă 

- Studii, Articole, Traduceri, Ed. Presa Universitară 
Clujană, 1998, p. 101 

25. Idem, p. 102 
26. Idem, p. 103 
27. Articolele Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu, Trei 

lucruri urâte, Graba strică treaba, calul neinvăţat şi fiul 
slobod au fost publicate în .,Renaşterea" XXVII (1949 
numerele 3-4, 7-8, 5-6 şi 17-18) sub pseudonimul Dinu 
Pajură şi reluate in volumul .,La răscruce de vremi, o viaţă 
de om; Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului şi 
Clujului 1936-1967'; Cluj-Napoca, 1989, de Pr. Prof. Dr. 
ALEXANDRU MORARU, p. 593-597 

28. Testamentul lui Nicolae Colan, publicat in volumul 
.,La răscruce de vremi, o viaţă de om; Nicolae Colan, 
Episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului 1936-1967'; Cluj
Napoca, 1989, de Pr. Prof. Dr. ALEXANDRU MORARU, p. 128 

29. Ibidem, p. 571 

Abstract 
Literacy and l iterality in the writings of the theological scholar 

Nicolae Colan 

The metropolitan bishop Nicolae Colan made out of writing - as one of h is disciples, priest Ilarion Felea once said -
"a living pleasure, a duty and a necessity; a pleasure because he felt the moral obligation ta put his talent in the 
service of fellow men; necessity because he wrote out of the abundance of his heart': At the same time this art of 
writing made him become a true theologian teacher and scholar. 

Besides the fact that ali the writings of Hierarch Nicolae Colan were very popular through their naturalness, clarity 
and accessibility, stylistically they behold a real literary and artistic value. Though the theological works are predominant 
among his writings, due to his preoccupations and his erudition we can also speak about a laic work of the eminent 
hierarch. Most of his laic writings were published in different periodicals, representing "The Journalism of Nicolae Colan'; 
the thematic horizon of these works being very complex and varied, comprising cultural, moral, economica!, politica!, 
social, educational and many other themes. The journalist works of hierarch Nicolae Colan express points of view and 
attitudes with a higher grade of persuasiveness, his message being addressed to a wide range of public, these features 
being characteristic for the journalist writings in general. Among his preoccupations for promoting and commenting 
different events, the literary phenomenon has an important place. 

Trough his religious and cultural written work and activity Bishop Nicolae Colan joins the gallery of the great 
personalities of the Romanian nation, and especially of the Transylvanian one. Complex personality, it seems like it 
derived from several "egos" gathered in a "collective eao'; bonded by his grace, the one element that assured their 
transfiguration. Î.P.S. Nicolae Colan used ali these "egos

-" in serving Christ, the Church and the Country, his journalism 
being one of the ways of transferring his valuable measures into a beautiful Romanian language, simple and accurate. 
For Nicolae Colan the language becomes identica! with the national being. Without any doubt the language is firstly the 
main way to understanding among the sons of the same nation. 
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Activitatea Asociaţiuni i  Transilvane pentru Cultura şi 
Literatura Poporului  Român În judeţul Treiscaune În anul 

1939, din documentele de la Arhivele Naţionale ale 
României, filiala judeţului  Covasna 

În decursul veacuri lor, românii din acest 
spaţiu geografic, denumit astăzi "Covasna", 
au avut o existenţă extrem de zbuciumată, 
fi ind supuşi d iferitelor vicisitudini ale istoriei . 
În lupta dusă de românii, din reg iunea aflată 
sub stăpânirea secuiască, pentru păstrarea 
identităţii naţionale, alături de biserică şi 
şcoală şi-a adus aportu l prin întări rea 
redutelor culturii şi Asociaţiunea Transilvană 
pentru Cultura şi Literatura Poporu lui Român .  
Aceasta a luat fiinţă l a  1861  prin purtarea de 
grijă a cunoscutu lu i  mitropolit ardelean 
Andrei Şaguna. În aceeaşi perioadă venea în 
fruntea protopopiatului ortodox din Trei-sca
une, cunoscutul cărturar braşovean, proto
popul Ioan Petric, care a revigorat viaţa 
bisericească, şcolară şi culturală a români lor 
din zonă. 

Primele cercuri culturale ASTRA s-au con
stituit încă din 1861 în Valea Mare, Covasna, 
Breţcu, Întorsura Buzăului ş.a., mai precis în 
acele comunităţi în care românii erau majori
tari sau în fruntea lor se aflau oameni de 
cultură preocupaţi de soarta românismulu i .  
Pentru o lungă perioadă de timp, respectiv 
până la sfârşitul secolului trecut, activitatea 
ASTRE! din judeţul Treiscaune a fost strâns 
legată de cea din judeţul Braşov, amândouă 
judeţele formând în singur despărţământ l .  

Adunările aveau loc în d iferite local ităţi d in  
cele două judeţe. Apelul lansat cu ocazia unei 
adunări generale, în staţiunea Vâlcele (jud . 
Covasna) a membrilor asociaţiuni i a fost 
foarte sugestiv privind scopurile asociaţiei "să 
conlucrăm domnilor şi fraţilor la răspândirea 
luminei şi moralităţii Între poporul român. Să 
ne ajutăm noi Înşine şi Dumnezeu ne va 
ajuta" 2. 

Direcţia judeţeană Covasna a Arhivelor 
Naţionale păstrează documente ale asociaţit,J: 
n i i  din centrele de la Sfântu l Gheorghe şi Tg . 
Secuiesc din deceniu l  al X-lea al secolului a l  
XX-lea, care dovedesc o bogată activitate cul
turală pusă în slujba omului de rând şi nu 
numai. Procese le verbale ale înlruniri lor scot 
la iveală etortu l conslant depus de cei care s
au strâns 'in jurul asociaţiunii în cal itate de 
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simpli membri ori în funcţi i le de conducere, 
din care făceau parte prin rotaţie, (nu de 
puţine ori găsim un nume semnat la preşe
dinte iar apoi la secretar ori ca simplu mem
bru, real itate păstrată până în zilele noastre în 
rândul asociaţi ilor culturale din zonă). 

Din procesele verbale şi alte documente 
păstrate din acea epocă, distingem progresu l  
făcut de societatea românească după unirea 
de la 1918, prin aceea că instituţi i le statulu i  
aflate acum sub patronajul societăţii româ
neşti care le conducea, se acorda un sprijin 
deosebit activităţii asociaţie şi nu numai, în 
demersul ei pentru cultural izarea maselor, 
proces susţinut cu acrivie şi de suverani i 
români, mai cu seama de regele Carol al Il
lea . 

Dările de seamă, devizele, invitaţi i le sunt 
de un pitoresc deosebit, datorat exprimării 
caracteristice perioadei dar şi faptului că 
acestea sunt documente redactate de mână, 
cu caractere foarte îngrijite. Din ele răzbate 
efortul depus de o mână de oameni care cu 
timp şi fără timp au lucrat pentru recuperarea 
românilor maghiarizaţi, a instituţiilor româ
neşti marg inalizate, pentru recuperarea 
prestigiului şi a demnităţi lor. Din aceleaşi 
documente rezultă şi o bună conlucrarea cu 
comunitatea maghiară din zonă, care a găsit 
sprijin în asociaţii le româneşti. Astfel într-o 
adresă, transmisă preşedintelui asociaţiei din 
Sfântul Gheorghe, Eugen Sibianu, Biserica 
Reformată din localitate, prin asociaţia sa de 
bărbaţi împreună cu foşti i elevi ai Colegiului 
Reformat "Szekely Miko" dorea "să aranjeze 
În seara zilei de 4 febroarie 1 939 În sala 
festivă a oraşului o seară dansantă cu 
program" 3. În continuare, se cerea scutirea 
de plată a chiriei pe sală deoarece venitul 
realizat urma a fi folosit în scopuri fi lantro
pice4. Asociaţiunea le răspunde prin preşe
dinte, care îi anunţă de faptul că "la petiţi
unea dumneavoastră avem onoare a vă face 
cunoscut că vă acordăm gratuit sala cine
matografului pentru seara zilei de 4 tebr. 
1939. . .  urmeazif să suporta ţi cheltuielile cu 
luminatul, Încălzitul şi personalul" s .  
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O a ltă adresă primită de preşedintele 
ASTRA din partea Reuniuni i de binefacere a 
femeilor din Sfântu Gheorghe, care doreau de 
asemenea, să organizeze la 24 februarie o 
serată dansantă sub genericul "Marţea 
grasă'� În acest scop, doreau să închirieze 
Sa la festivă a oraşu lui, aflată în administrarea 
asociaţiuni i .  Reuniunea cerea o taxă mai mică 
pentru sa lă, sublini ind faptul că scopul reuni
uni i  era strângerea de fonduri pentru aju
torarea săracilor, spunea preşedinta Ianka 
Kovacs6. Documentul care vorbeşte despre 
acordul Asociaţiunii Transilvane nu s-a mai 
păstrat, dar adresa de mulţumire adresată de 
aceeaşi reuniune ne duce la concluzia ca 
această cerere a fost soluţionată favorabil şi 
mai mult decât atât. Documentul exprimă 
profunda recunoştinţă a acestor femei de 
etnie maghiară care şi-au găsit sprij in printre 
români ". . . Reuniunea noastră prin prezenta 
vă exprimă viile sale mulţumiri pentru nobila 
faptă ce aţi manifestat faţă de Reuniune, 
punându-i la dispoziţie În mod gratuit sala 
festivă a oraşului . . .  binecuvântarea Domnului 
să va conducă toate faptele. Primiţi va rugăm, 
Domnule preşedinte, asigurarea distinse/ar 
noastre consideraţiuni" 7 .  

Au fost însă şi situaţii mai puţin plăcute, în 
care primăria oraşului Tg. Secuiesc anunţa pe 
preşedintele asociaţiuni i să oprească repre
zentaţia maghiară, pe motiv că membrii tru
pei teatrale "nu au fost verificaţi, (şi) că sunt 
revizionişti" a. Documentele nu menţionează 
cum s-a rezolvat diferendul, dar arată o real i
tate caracteristică perioadei interbelice, în 
care existau diferite tipuri de popu laţie, care 
înţelegea să se comporte normal, colaborând 
cu populaţia românească şi oameni care nu 
erau d ispuşi să recunoască o rea l itate 
politică, cum de fapt se întâmplă şi astăzi . 

Faima de care se bucura asociaţiunea se 
reflectă şi în aceea că se eliberează o auto
rizaţie permanentă pe seama ASTRE! şi a cer
curilor sale culturale, pentru organizarea " . . .  
balurilor, festivaluri/ar şi a oricăror manifes
taţiuni culturale şi sportive. . .  - fără vreo 
autorizare specială - prezenta fiind mnside
rată autorizaţie permanentă" 9, pentru a nu-i 
stânjenii în nici un fel activitatea. Autorizaţia 
era semnată de prefectul judeţului  Col .  Petrini 
şi Şeful Serviciu lu i  Adminislrativ E. Sibianu 
(care avea şi funcţia de preşedinte al 
asociaţiei). 

O c:ircu lară adresată preşedinţilor de asoci
aţie, trimisă de la Sibiu, atrage atenţia asupra 
concurenţei pe care o făceau celela lte 
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aşezăminte culturale din Transi lvania " . . .  
nesocotind sincera noastră dorinţă de colabo
rare, ne concurează pe teren, provoacă 
divizare . . .  Într-un domeniu şi . . .  o provincie 
unde cu atât mai dureroase sunt urmările 
neunirii" 10 .  Se hotărăşte, pentru aplanarea 
diferendului, organizarea de serbări în toate 
despărţămintele şi cercurile culturale, a doua 
zi de Rusalii (21 iun ie), pentru a se expune 
publicului programul ASTRE! şi necesitatea de 
a rămâne solidari în domeniul cultural .  Se 
recomandă organizarea de serbări până la 30 
iunie. Se insistă asupra importanţei culturale 
de la sate. La oraşe se apelează la o strategie 
privind atragerea în comitetul ASTRE! a 
"copii(lor) locali al bisericii naţionale, şefii 
autorităţii militare şi civile locale, conducătorii 
de instituţii economice financiare, reprezen
tanţi ai meseriaşi/ar şi comercianţilor şi alte 
personalităţi. . .  al căror concurs este cerut În 
interesul reuşitei acţiunei'' 11 _ 

Un mijloc de propagandă şi de educare, 
deosebit de important pentru acea vreme a 
fost şi cinematograful, unde se proiectau 
filme cu conţinut educativ, de tipul celor patri
otice, fi lme inspirate d in l i teratură etc. 
Asociaţiunea ASTRA din Sfântul Gheorghe a 
ajuns în posesia cinematografului din local i
.tate. Adresa care aducea la cunoştinţă 
Ministerului de Finanţe acest fapt cuprinde şi 
programul asociaţiun i i, caracteristic pentru 
acea perioadă "În actuala structură ideologică 
a statului şi mai ales prin Înfiinţarea serviciu
lui social, asociaţiunea "ASTRA " are menirea 
să poarte cu mai mare virtuozitate flacăra cul
turii naţionale, care să Încălzească permanent 
sufletele Îngheţate de viscolul dominaţiei 
maghiare, ale românilor din această regiune 
secuizată " 12 .  Aceeaşi adresă cerea reducerea 
cu 50% din impozitul pe spectacole " Totodată 
este şi interesul Ministerului de Finanţe şi 
anume: reducerea impozitului . . .  putea men
ţine tariful redus şi chiar putea fi micşorat; 2. 
Datorită acestui fapt, inovărilor ce le-am adus 
locaşului . . . Încasările s-au mărit şi se vor 
mări necontenit . . . " n, semnatarul petiţiei 
este desigur preşedintele asociaţiei Eugen 
Sibianu şi secretarul Cristoloveanu, aceştia 
subliniază importanţa menţinerii unui preţ 
redus la bi lete, care nu vor aduce decât 
beneficii atât asociaţie cât şi ministerului ,  prin 
aceea că printr-o frecvenţă mai mare se 
aduceau mai muri benefici, decât un preţ ridi
cat şi u rrecvenţă redusă, cnrc avea să aibă şi 
urmări negat1ve în reromânizart!a populaţiei.

· 

Alt document ne mărturiseşte faptul că 
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Ministerul a rezolvat favorabil cererea privind 
taxele de sală, se hotăra deci ca veniturile să 
rămână şi pe mai departe afectate scopuri lor 
culturale ale asociaţiei, şi pentru organizarea 
serviciulu i  social 14. 

Procesul verbal din data de 2 ianuarie 1939 
cuprinde organizarea foarte minuţioasă a 
cinematografului ,  aproape toţi funcţionarii 
fiind membrii ai asociaţiunii, s-au stabi lit 
bi lete gratuite sau cu titlu rezervat pentru ofi
cial ităţile oraşului , câte două locuri pentru 
comenduirea pieţei, primărie, poliţie, pom
pieri şi pentru serviciul social un loc, o loja 
rezervată pentru primar, prefect "şi dacă mai 
rămân locuri 2 locuri pentru ASTRA . . . s-au 
fixat şi preţul abonamente/ar" 1s . 

O adresă trimisă prefecturii, tribunalului , 
judecătoriei, primăriei, revizoratului, Fabricii 
"Kiinger", căminului Muncitoresc "Iacov", şi 
Reuniun i i  Femeilor Reformate se anunţa 
reducerea tarifu lu i  la 23 de lei pe bi let "pen
tru ca şi funcţionarii publici cu salarii derizorii 
să poată lua parte la spectacole'� Se anunţa 
totodată, că în perioada 17-19 ianuarie de la 
orele 8,30, va rula fi lmul românesc "Doamna 
de la etaju l  II"16. 

Pentru elevi, preţul bi letelor era şi mai 
redus, conform unei circu lare trimise la 
Gimnaziul de băieţi, Gimnaziul de Fete, Liceul 
de Artă şi Gimnaziului de Fete Reformat, prin 
care erau anunţaţi că preţul biletului era de 7 
lei pe grup şi 14  lei pentru elevii care vizionau 
în regim particular. Se rula un fi lm pentru 
tineri "Tigrul a lb"17, iar în alte cazuri rulau 
fi lme cu priză, la aceeaşi categorie de vârstă 
cum ar fi "Căpitani i Curajoşi", "Aventurile lu i 
Rabin Hood" 1a. 

O a ltă adresă, de data aceasta din partea 
Ministerului de Interne, Subsecretariatul de 
Stat al Propagandei, Direcţiunea Cinemato
grafică, adresată Antreprizei Cinematografu lu i  
Central Târgu Secuiesc, judeţul Treiscaune, 
ce are însă caracter de valabi l itate pentru 
toat� cinematografele din ţară, atrăgea 
atenţia că se vor trimite de la Bucureşti săp
tămânal unul sau mai multe filme culturale, 
pe care cinematograful era obligat să le 
difuzeze şi să le plătească. Preţul varia între 
100 şi 1000 lei săptămânal (unele săl i  2 .000 
şi cele din Bucureşti 5 .000) în funcţie de cate
goria din care făcea parte cinematograful 19. 
Cinematografele din regiune au cerut uneori 
sa fie trecute intr-o categorie inferioară, pen
tru a plăti un impoz it mai mic, motivând că 
impozitul mare ar genera creşterea preţului la 
bilete, iar această acţiune, ar îndepărta clien-
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tela de la vizionarea de fi lme, această activi
tate fiind una din puţinele pe care intelectuali i 
români şi le puteau permite. Cinematograful 
din Târgu Secuiesc, aflat tot în patronaju l  
ASTRE! din local itate, preşedinte fiind vred
nicul de pomenire preot Ioan Rafi roiu, inter
veneau pe lângă ASTRA Sfântul Gheorghe, să 
reducă preţul pentru filme, motivând că se 
mai plătea pentru aparatul de rulat, chiria 
să l i i  era destul de costisitoare iar încasările nu 
depăşeau suma de 3500 lei uneori chiar mai 
puţin .  Dintr-o notă marginală aflăm ca cere
rea s-a rezolvat favorabii20. 

Uneori, sala cinematografului era conce
sionată gratuit, cum a fost cazul Căminului 
Meseriaşilor, care avea ca scop strângerea de 
ajutoare pentru azi lu l meseriaşilor bătrâni21, 
apoi Centuria a III-a a Gimnaziului de băieţi, 
ce îşi propunea ajutorarea elevilor nevoiaşi 
ş.a.m.d . 22 .  Mulţumirile erau întotdeauna pline 
de recunoştinţa celor care beneficiau de 
bunăvoinţa conducerii cinematografului şi a 
preşed intelu i  ASTRE! : "Adânc mişcaţi de 
bunăvoinţa cu care ne-aţi acordat preţiosul 
Domniei Voastre concurs, străjerii Centuriei a 
III-a vă trimit mulţumirile lor cele mai calde . . .  
vă facem cunoscut că am realizat un bene
ficiu de 1000 de lei şi vă rugăm ca şi pe 
viitor să ne acordaţi aceeaşi părintească 
solicitudine" 23. 

Cinematograful a fost şi sursa unui dife
rend a preşedintelui asociaţiuni i cu primarul 
oraşu lui, Dr. Crăciun. Aceştia schimbă, prin 
intermediul diferitelor adrese, replici acide 
unul la adresa celui lalt, ceea ce demonstrează 
o animozitate provocată poate pe principiul 
apartenenţei politice. Preşedintele ASTRE! îi 
scrie primarului după un control al angajaţilor 
primăriei, " . . .  nu fugim nici de o responsabili
tate, ne surprinde Însă şi de astă dată vigi
lenţa spontană manifestată de organele Dvs. 
de execuţie şi control . . . Vă rugăm deci din 
nou să dispuneţi ca să nu fim trataţi ca un 
chiriaş Îndoler.t strein, ci ca unul care-şi 
cunoaşte nu numai Îndatoririle, dar şi 
sarcinile . . . " 24 . 

Un rol important în cadrul manifestărilor 
pri lejuite de ASTRA 1-a avut corul asociaţiuni i , 
care cu pri lejul diferitelor manifestări cultu
ra le sau cu caracter social au interpretat 
diferite piese cu caracter religios sau laic din 
repertoriul naţional ori internaţional. O invi
taţie adresată corului de la T;!rgu Secuiesc 
cuprinde, pe lângă programul care urma să se 
desfăşoare şi numele coriştilor, care cuprin
dea 19 de membrii şi care "cu onoare sunt 
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rugaţi să binevoiască a participa la probele 
(repetiţi i le - n.n . )  carafe . . .  urmând ca În ziua 
(nu este menţionată - n. n.) februarie a.c. să 
se dea răspunsurile la Te-deumul ce va avea 
loc În Piaţa Regina Maria cu ocazia serbării 
deschiderii cursurilor premi/itare, eventual să 
se cânte Imnul Regal sau alte cântece" 2s . 
Membrii corului erau diferite personal ităţi 
locale sau persoane ataşate de ideea de 
naţională şi propăşirea culturii, astfel soprane 
erau doamna Stoianovici N. şi domnişoarele 
Gaiu C., Micu N . ;  a ltiste doamnele Mi luţa 
Nastase, Ana Rafiroiu, Brumă şi domnişoarele 
Ovirea? (numele este greu descifrabi l) Emilia, 
Braşoveanu Lenuţa, Bungărzau Ana; tenori 
domnii Ioan Dima, Ioachim Bodeanu, Gurău 
Nicolae, Mărcu lescu; başi domni i  Ionel 
Olteanu, Cosma Olteanu, Cosma Romulus, 
Tomoioagă, Rohan Ionel, Aran Glam26. 

Se mai păstrează şi o l istă a membrilor 
corulu i  din Sfântu Gheorghe care pare mai 
complex organizat, soprane erau doamna 
Minerva Becarion, şi domnişoarele Bucşa 
Maria, Costa Livia, Ciobotaru, Axente Maria, şi 
Ionescu Elena; a ltiste doamna Maria Trifescu 
şi domnişoarele Morvai Agneta Banciu Livia, 
Benţa Maria; tenori domnii Trifescu Nicolae, 
Grigorescu Gheorghe, Povanciu M ihail, Grosu, 
Nedelcu Nicolae, Nicolau Alex, Decu, Comşa 
Traian; tenor II domnii Cristoloveanu Andrei 
şi Axente Alexandru; bas domnii Popovici 
N icolae, Costa Carol, Berea Sabin, Vlădăreanu 
Aurel, Bu lhoc Fi l ip, Visan Constantin, 
Antonescu Mihai l , Ionescu Mihai, Restea, 
Bartoş Ştefan; având la înfi inţarea sa un 
număr de 30 de persoane27. Membrii corului 
erau convocaţi la diferite evenimente, după 
cum spuneam anterior, astfel d intr-o invitaţie 
adresată preşedintelui ASTREI, de Şcoala 
Primară d in comuna Ghidfa lău judeţul 
Treiscaune, datată 19 april ie 1939, se cerea şi 
intervenţia muzicală a corului asociaţiuni i cu 
diferite piese corale care vor fi susţinute în 
sala festivă a primăriei în data de 23 aprilie 
orele 3 p .m.  manifestare pri lejuită de sfinţirea 
Pavi l ionului Naţiona12s. 

De un real folos au fost şi şcoli le ţărăneşti 
organizate de aceeaşi asociaţie, prin care se 
încerca o eficientizare a agriculturii, a creşterii 
an imalelor !;ii o mai buna cunot:�ştcre şi 
folosire a tehnologiei moderne în prelucrarea 
pi!lmântului . Pe lânga materiile c:are se refe
reau strict la agricultură se aflau şi alte 
materii care aveau rolu l  de a contura perso
nalitatea cursantului şi de ai întregi i cultura 
literară, geografică, morală şi de ce nu şi 
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fizică, conform unui orar păstrat din acele 
vremuri. 

Unul din documentele păstrate de arhivele 
de la Sfântul Gheorghe ne relevă o cerere 
prin care erau ceruţi un anumit număr de 
elevi pentru şcoala ţărănească. Condiţiile ce 
se cereau îndeplinite erau :  "etatea 24 - 30 de 
ani, serioşi, cu armata satisfăcută, conducă
tori de gospodării sau cari vor rămâne În sat 
să conducă gospodăriile . . . să aibă o stare 
materială bunişoară pentru a putea pune În 
practică cele Învăţate" 29, elevii urmau să fie 
de religie ortodoxă sau greco-catolică, indife
rent dacă erau cunoscători de l imba română 
sau nu. Se puneau în vedere aceste condiţii 
pentru că se dorea ca fruntaşii agricultori care 
nu sunt tentaţi să ia drumul oraşelor să poată 
implementa învăţăturile pe care le primeau la 
această şcoală. Cursurile urmau să ţină trei 
săptămâni din 1 5  noiembrie până in 5 decem
brie. Se asigura cazarea, masa şi cursuri in 
mod gratuit şi in "condiţii bune': Materii le de 
studiu menţionate sunt: rel ig ia, istoria, 
geografia ţări i , drept, cooperaţie, igiena 
socială, educaţie fizică, agricu ltură, creşterea 
vitelor şi păsărilor, pomicultură şi albinărit. Se 
punea la dispoziţia elevilor bibl ioteca ASTREI 
iar ca mijloc de recreere excursii în oraş. 
Documentu l se încheia cu o rugăminte 
adresată destinatarilor: " Vă rugăm a fi În aju
torul nostru pentru a nu compromite ideţ!a 
acestei şcoli şi ASTREI, făcând un serviciu 
pentru binele ţării şi al Neamului Românesc 
din aceste ţinuturi" 3o. Localităţile din care se 
cereau cursanţi au fost trecute pe reversul 
documentu lui cu numărul de cursanţi pentru 
fiecare loca l itate, avându-se în vedere 
numărul de români din fiecare, astfel la Dalnic 
2, Cernatul de Jos şi Sus 5, Moacşa 2, Turia 
3, Poian 3, Lemnia 2, Breţcu 5, Ojdula 3, 
Mărtănuş 3 şi Poiana Sărată 5 cursanţi . 
Participanţii erau încurajaţi să meargă îmbră
caţi în costume populare. Acelaşi document 
exprimă dorinţa de 2 crea cursuri şi pentru 
femei şi fete3t . 

Interesul pentru promovarea unei agricul
turi mai eficiente în zonă dar nu numai este 
demonstrat de faptul că însuşi regele Carol a l  
II- lea oferă pe cheltuiala sa pluguri cu brăz
dare de fier ţărani lor fruntaşi, t:Jtilt celor de 
elnie română cât şi a celor maghiari37. 

Tot în domeniul educaţiP. avem un docu
ment ce vorbeşte despre conferinţa avută la 
Braşov cu reprezentantii ASTRE! din judetele 
secuieşti şi care cereau a se intervenii pc 
lângă guvernul  României pentru menţinerea 
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gimnaziului de  stat pentru fete, iar pentru a 
contrabalansa activitatea gimnaziului confe
sional romana catolic, să se reînfi inţeze gim
naziul de băieţi, care în anul 1932 a fost des
fi inţat, mai ales că are un local propriu şi a 
avut o existenţă de 30 de ani "cerem fiindcă 
oraşul acesta (Târgu Secuiesc - n .n)  este . . .  
cel mai unguresc oraş şi se află Într-un centru 
curat minoritar, de jur Împrejur având 57 
comune cari gravitează spre Tg. Secuiesc şi 
cari de asemenea sunt toate maghiare şi 
maghiarizate atât de mult Încât puţini români 
ce sunt acolo nu cunosc limba. Menţionez o 
cerem pentru că desfiinţându-se acest gim
naziu imediat confesiunea romano catolică va 
Înfiinţa un gimnaziu de fete luând elementele 
de la această şcoală şi procesul de 
maghiarizare ar urma şi pe mai departe iar 
oraşul nostru, faţă de Sf. Gheorghe este o 
citadelă Întărită de jur Împrejur de comune 
minoritare (ungureşti - n . n) cari au fost negli
jate În trecut de partea guvernului . . . " 33. 
Această cerere adresată guvernului României 
nu arată doar grija pentru învăţământul 
românesc a acestor oameni, ci şi drama trăită 
de aceste comunită�i româneşti, maghiarizate 
şi marginal izate de secole, şi care încercau 
acum să repare răul făcut de istorie prin rea
ducerea în sânul comunităţii româneşti a 
celor care d in diferite motive fuseseră smulşi, 
prin exerciţiu l  l imbi i al demnităţii şi al aparte
nenţei la o cultură şi civil izaţie cu nimic mai 
prejos decât aceea a conaţionali lor cu care 
istoria ne-a pus să convieţuim. 

În continuarea documentului se găseşte o 
l istă de cărţi donate de persoane particulare, 
bibl iotecii ASTRA, donatorii erau diferite per
soane din ţară, I. C. Teodorescu de la Liceul 
"Sf. Sava" din Bucureşti şi episcopul Ilarie 
Teodorescu de la Constan�a, profesor la 
acelaşi Liceu, "Sfântul Sava", şi director al 
Seminaru lui "Nifon Mitrpolitul", aceste perso
nal ităţi demonstrează legăturile de prietenie 
pe care personal i�ăţile din zonă, le aveau cu 
omologi din ţara şi care cunoşteau drama 
români lor de aici, încurajându-i prin diverse 
mijloace, de data această cu o donaţie de 
carte34. Printre donatori se numără şi preşe
dintele Academiei Române, din păcate nu se 
cunoaşte numărul de cărţi şi nici titlurile pe 
care le-a trimis, sursa informaţiile fiind un 
bilet de mulţumire " . . .  gestul dumneavoastră 
nobil, vă rugăm domnule Preşedinte să bine
voiţi a primi expresia sentimentului nostru de 
adancă recunoştinţf!f . . . primiţi v� rog . . .  
exprimarea deosebitei noastre consideraţiuni 

şi profund respect': adresat de preşedintele 
Asociaţiuni i N. Bidu3s. 

O altă categorie de binefăcători au fost cei 
care au oferit premii elevilor români din zonă . 
Liceul Laurian din Focşani, a instituit 10  pre
mii pentru elevii români care vor citi o carte 
din biblioteca ce se afla în proprietatea 
Căminului, carte care să fie rezumată ori cu o 
prezentare a părţi lor mai interesante ale 
aceleiaşi cărţi. Acelaşi liceu a donat cărţi în 
valoare de 4 850 de lei şi un aparat de radio. 
Liceul "Carmen Silva", din aceeaşi localitate, 
mai pragmatic, a donat căminulu i 1 1  000 lei 
pentru a se cumpăra 2 pluguri ,  sape, cas
male, furci şi coase acelor români deznaţio
nalizaţi care doresc să participe la acţiuni le 
româneşti. 

Liceul "Laurian" urma să între�ină şi trei 
elevi români în acel liceu iar Liga Culturală din 
local itate avea să întreţină o elevă la Şcoala 
de Ţesătoare din Bucureşti iar Liceul "Carmen 
Si lva" urma să întreţină de asemenea în pro
moţia 1934/1940, două eleve la liceu sau la o 
şcoală profesională şi o elevă la Şcoa la de 
Ţesătoare din Bucureşti36, Aceste legături au 
fost create prin intermediul Fundaţiei Cultu
rale Principele Carol, şi a Căminului Cultural 
"Dacia Felix" din comuna Bixad. 

Un eveniment deosebit a l  comun ităţii 
româneşti a fost instalarea preotului ortodox 
Gravu Nicolae în ziua de 1 6  iul ie 1939, când 
au fost invitaţi credincioşi Bisericii Ortodoxe şi 
Greco-Catol ice să participe la eveniment, 
dovadă a faptu lu i că nu se făcea diferenţă de 
confesiune, atâta vreme cât credincioşii erau 
români, erau chemaţi să se bucure împreună37. 
Un alt eveniment eclesiastic a fost comemo
rarea morţii primului patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, Miron Cristea, pentru care 
fiecare cerc cultural a trebuit să pregătească 
acţiuni prin care să se evoce marea persona
litate a patriarhului trecut la cele veşnice, prin 
servicii divine, rostirea de discursuri come
morative, şi organizarea de manifestă ri 
culturale3s. 

O circulară primită de la Sibiu făcea cunos
cut faptul că ASTRA fusese delegată de 
preşedintele Serviciului Social, praf. Dimitrie 
Gusti, prin Legea Serviciului Social, cu organi
zarea serviciu lui social în ţinuturile Someş, 
Timiş, Mureş39. Se face cunoscut că prin 
intervenţia comitetului central s-a hotărât ca 
ş i judeţele Braşov şi Treiscaune să fie încre
dinţate ASTREI pentru organizarea serviciului 
social4u. 

Articolul 8 stipula " . . .  se va realiza prin În fi-
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inţarea În fiecare sat a unui cămin cultural, 
căminul va avea trei secţii; 1 .  sanitară; 2. 
economică şi 3. culturală" 41 . În aceste 
cămine culturale îşi va avea sediul şi Straja 
Ţări i, premi l itari i , postmi l itar i i  şi orice 
organizaţie de cultură, educaţie şi muncă 
obştească . Comunele erau obligate prin lege 
să pună la dispoziţia Căminului terenul nece
sar construirii, în centrul satului . Urmau să fie 
organizate cercuri culturale în comunele unde 
existau cel puţin 10 români42. 

ASTRA de la Sfântul Gheorghe a trimis o 
circulară în toate comunele din judeţ cerând 
situaţia asociaţi i lor existente precum şi a sedi
i lor în care acestea îşi desfăşoară activitatea, 
indiferent de confesiune sau etnie. Astfel aso
ciaţia cu cel mai mare număr de aderenţi în 
cadrul comunităţii româneşti era ASTRA, apoi 
Fundaţia Culturală "Principele Carol", Reuniu
nea de femei ortodoxe şi Junimea. În cadrul 
comunităţii maghiare funcţionau mai ales 
asociaţii confesionale de femei, care aveau ca 
scop, îndeobşte, strângerea de fonduri pentru 
ajutorarea săraci lor, ori Asociaţia meseriaşilor 
din Târgu Secuiesc care deţinea şi un club cu 
caracter exclusivist, doar pentru membrii. 
Celela lte asociaţii nu dispuneau de localuri ori 
fonduri desfăşurându-şi activitatea pe bază 
de voluntariat ori prin donaţi i din partea 
comunităţii ori a diferitelor instituţii econo
mice sau de stat. 

Căminele culturale existente aveau deja o 
activitate foarte bogată de susţinere a activi
tăţi lor cultura le, vezi exemplul Căminului 
Cultura l  de la Bixad, care a primit de la regele 
Carol al Il-lea o diplomă semnată în autograf, 
precum şi suma de 4489 de lei, plus o dona
ţie de plug cu brăzdar de fier care să fie donat 
unui locu itor vredn ic43. 

Un a lt cămin cu activitate de invidiat a fost 
cel d in Midalău, unde îşi avea sediu l  aceeaşi 
Fundaţie culturală "Principele Carol", care 
reuşeşte să organizeze din 1932 până în 
1939, 176 şezători cultl..!�ale; 27 serbări pub
lice; 219  conferinţe la şezători şi serbări; 50 
de Şedinţe ale sfatu lu i ;  9 jocuri naţionale 
româneşti, 16 concerte corale printre care 
unul şi în Braşov, în sala ASTRA (corul număra 
60 de persoane); 589 cărţi, 20 de reviste şi 
145 ziare; a organizat de asemenea 50 de zile 
de muncă în folosul ob�Lii, antrenând 500 de 
locuitori care au adus 656 căruţe de n1s1p, 
piatră de construc�ie şi apă la casa Căminului  
Cultural .  A făcut o şcoală ţărănească a l  cărei 
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obiectiv principal era învăţarea l imbii române, 
ţinând cont de faptul că 85% din populaţia 
românească era maghiarizată, o secţie de 
pompieri, o secţie de sportivi, a dat pomi 
celor mai sârguincioşi elevi, a săpat şanţuri şi 
a construit podeţe. Datorită unei propagande 
deosebite făcute de membrii asociaţiei, s-au 
strâns numeroase donaţii pentru construirea 
căminului, care avea să fie unul dintre cele 
mai frumoase şi mari d in zonă . Regele Carol 
însuşi avea să trimită felicitări asociaţiei pen
tru activitatea deosebită44. 

Pe lângă activităţile cu caracter strict 
cultural se desfăşurau şi alte activităţi cu 
caracter distractiv cum ar fi petrecerile de 
tipul ceaiurilor dansante care aveau ca scop, 
pe lângă recreerea participanţilor, strângerea 
de fonduri pentru diferite necesităţi ale comu
nităţii, burse, ajutorarea copi ilor săraci, a 
famil i ilor nevoiaşe, etc.4s .  Aceste petreceri se 
organizau de către membrii ASTRA, în special 
doamnele se ocupau de donaţii în produse 
pentru organizarea cinei, a produselor de 
patiserie, cofetărie şi a băuturilor apoi se 
stabilea un preţ de bilet care includea cina şi 
consumaţia. În cazul în care mai rămâneau 
produse, acestea se vindeau u lterior dorito
rilor, şi aşa se satisfăcea nevoia de fonduri 
pentru diferitele probleme ale comunităţi i .  Pe 
lângă masă, se organiza şi un program artis
tic susţinut de corul ASTRA, sau piese de 
teatru, recitaluri de poezie, expoziţii, dansuri, 
tombole etc.46. Apoi un alt pri lej de bucurie a 
fost inaugurarea căminului cultural ASTRA de 
la Mărtănuş, când s-a organizat o serbare 
populară. Şi oraşul Sfântu Gheorghe era 
martora unei serbări câmpeneşti la km 4 spre 
comuna Vâlcele, unde aveau loc numeroase 
evenimente de la cântece populare coruri 
până la concursuri distractive (astăzi, Liga 
Cultural Creştină "Andrei Şaguna" a reînviat 
această tradiţie, iar poiana de la km 4 poartă 
denumirea de "Poiana Nedeii'')47. 

Privind retrospectiv activitatea P.sociaţiunii 
Transi lvane pentru Cultu ra şi Literatura 
Poporului Român, demersurile uriaşe pe care 
le-a avut alături de celelalte asociaţii din 
zonă, pentru restabi l irea demnităţii naţionale 
a românilor, nu putem decât să îi admirăm pe 
cei care ne-au precedat şi să le urmăm exem
plul, astăzi când se resimt apro�pc uccea�i 
nevoi in comunită�ile româneşti. 

Romeo Negrea 
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Abstract 
The activity of the Transylvanian Association for Romanian Culture 

and Literature in Treiscaune County in 1939 

Strengthening the cultural redoubts, the Transylvanian Association for Romanian Culture and Literature took part, 
along the church and the school, in the battle fought by the Romanians from Covasna County in order to keep their 
national identity. The Association was founded in 1861, by the support of the well known Transylvanian Bishop Andrei 
Şaguna. In the same period the orthodox Archpriest Ioan Petric, a well known scholar from Braşov, took over the 
Orthodox District of Treiscaune County, refreshing the religious, scholar and cultural life of the Romanians from this 
region. 

The Covasna County Direction of the National Archives keeps documents of the Association, dating from the 10th 
decade of the 20th century, gathered from its centres from Sfântul Gheorghe and Târgu Secuiesc, which show an ample 
cultural activity laid for the use of the ordinary people. The cinema, that showed educational movies, as the patriotic 
ones, or movies inspired by l iterature, has been a very important way of propaganda and education in that period. Thus 
the ASTRA Association from Sfântul Gheorghe took over the local cinema. 

An important role in the manifestations organized by the ASTRA had the choir of the Association, which interpreted, 
at different cultural or social events, religious or laic songs from the national or international repertoire. The peasant 
schools, organized by the same association, have also been of a real use. Here they tried to better the agriculture, the 
animal breeding, and taught peasants how to use modern technologies in their day by day farming activity. The Cultural 
Clubs had already a very rich activity of sustaining cultural, entertaining and recreational events, they organized fund 
raisings for different needs of the community, they gave scholarships, assistance and support for poor children and 
families in need, and so on. 

Looking back at the activity of the Transylvanian Association for Romanian Cui ture and Litera ture and its tremendous 
steps taken for restoring the national dignity of the Romanians, along with other association from this region, we can 
cinly admire those who preceded us and follow their example today, when we can sense almost the same needs in aur 
Romanian communities. 
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Situaţia refugiaţilor transi lvăneni din teritoriul cedat 
vremelnic Ungariei hortyste, stabil iţi temporar 

in judeţele Neamţ şi Bacău 

Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
prin care Germania şi Ital ia împreună cu 
Ungaria au impus României cedarea unei 
părţi însemnate a teritoriu lui românesc al 
Transilvaniei a avut consecinţe pol itice, eco
nomice, demografice şi sociale. 

La foarte scurt timp de la impunerea 
d ictatu lu i  a rbitrar României, autorităţile 
maghiare hortyste au trecut la măsuri de 
forţă pentru îndepărtarea popu laţiei 
româneşti din teritoriu l  cedat. Această 
popu laţie, înspă imântată de autorităţile 
hortyste, batjocorită şi umi l ită s-a văzut 
nevoită să ia calea pribegiei peste munţi, în 
România l iberă şi neocupată şi să încerce să 
se stabi lească pentru o vreme în anumite 
zone ale ţării . Drama români lor ajunşi în 
această situaţie este bine reflectată de 
documentele vremii din perioada 1940-1944. 
În condiţii dificile, cu foarte puţine bunuri 
asupra lor, numeroşi români au trecut munţii 
şi au găsit în Moldova sol idaritatea umană şi 
cea a autorităţilor judeţene şi locale. 

În judeţul Neamţ, acestea s-au mobil izat şi 
au apl icat reg lementările legale privitoare la 
identificarea unor spaţii de locuit pentru cei 
cu famili i , a unor eventuale locuri de muncă 
vacante în conformitate cu pregătirea profe
sională a refugiaţilor, a unor şcol i în care 
copii i acestor oameni să poată învăţa . La 
Prefectura judeţului Neamţ s-au concentrat 
majoritatea datelor, informaţi ilor privitoare la 
venirea refugiaţilor, repartizarea lor pentru a 
locui în diferite locuri şi în unele cazuri de 
regulă motivate, deplasarea acestora în alte 
localităţi din judeţe diferite. 

Registrul opis alfabetic al refugiaţilor tran
silvăneni conţine un număr de persoane 
impresionant, de nume de persoane unele 
venite cu fami l i i le, altele singure, în Piatra 
Neamţ, şi care într-o primă etapă au fost 
luate in evidenţă de către autorităţi .  

Num�rul tot<JI CJI <Jcc::;tora u fo::;t d e  3 . 4 06 

persoane, cifra pe care am stabil it-o în urma 
propriilor noa::;tre cercl!Ldr i .  Juue�ul Neam� 
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s-a dovedit a fi un ţinut primitor pentru aceşti 
oameni constrânşi de împrejurări să vină în 
această parte de ţară. Registrul opis alfabetic 
al refugiaţi lor transi lvăneni conţine date 
complete pentru cei care au făcut obiectul 
luări i lor în evidenţă, în sensul că el repre
zintă oglindirea situaţiei acelor oameni în 
perioada 1940- 1944. 

El conţine o serie de date care conturează 
cu precizie traseul parcurs de refug iaţi până 
la stabil irea temporară în judeţul Neamţ. 

În prima rubrică de după numărul curent, 
s-a consemnat data când s-a refug iat 
persoana în cauză, singură sau însoţită de alţi 
membri a i  fami l ie i .  Vom anal iza câteva 
exemple ale unor refug iaţi stabi l iţi în judeţul 
Neamţ. Famil ia Crăciun Gh. Ioan împreună cu 
soţia Ileana şi cei 1 1  copii a i  lor, au fost 
înregistraţi la data de 5 decembrie 1940 ca 
refugiaţi din comuna Ghimeş-Făget, judeţul 
Ciuc. Aceşti oameni s-au stabi l it în comuna 
Tarcău, judeţul Neamţ. Refugiaţii primeau un 
carnet după care erau luaţi în evidenţă. 
Registrul opis al refugiaţilor transilvăneni ne 
oferă o multitudine de date referitoare la 
nivelul de pregătire şcolară, func�ia pe care o 
ocupau înainte de a părăsi loca litatea de 
domici l iu precum şi postul pe care au fost 
încadraţi în judeţul Neamţ. Spre exemplu un 
licen�iat în drept refugiat d in comuna Crasna, 
judeţul Sălaj, şi care îndeplinea funcţia de 
preot, s-a stabil it în local itatea Buhuşi. În 
rubrica dedicată localităţii d in care s-au 
refugiat se menţionează şi judeţul d in care a 
venit. 

Astfel, foarte mul�i dintre refugiaţi prove
neau din judeţele Ciuc, (Tulgheş, Bicazu l 
Ardelean), Mureş (Teaca, Topliţa, Borsec, 
Corbu, Bilbor, Sărmaş), Sălaj (Zalău, Oarba 
de Sus), Bistriţa-Năsăud (Dumitriţa Mică) .  În 
judeţu l Neamţ, în afara oraşului de reşedinţă 
al acestu ia, respectiv Piatra-Neamţ, refugiaţii 
s-au stabi l it în mai multe comune, ca : Gaiu, 
Gllugăren i , Taşca, Bistricioara, Pângăraţi, 
Bicaz, Vaduri, Ceahlău, Slobozia, Tarcău, 
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Podoleni, Broşteni, Buhalniţa, Roznov, Buhuşi, 
Gârcina, Bălţăteşti, Ghigoeşti . 

Locuitorii din zona ocupată în Transilvania 
de administraţia maghiară hortystă şi-au 
părăsit propri i le gospodării d i n  cauza 
măsurilor dure adoptate de ocupanţi . Nici un 
om, fie el singur sau cu fami lie, nu-şi 
părăseşte din proprie voinţă casa, bunurile pe 
care le deţine într-o local itate şi se deplasează 
în altă parte de ţară decât în condiţii impuse 
de autorităţile de ocupaţie. Aceşti oameni au 
trăit o adevărată dramă în acea perioadă de 
timp, deoarece împotriva voinţei lor au fost 
obligaţi să-şi salveze vieţile trecând munţii din 
Transilvania în Moldova. Tragismul  acelor 
vremuri este i lustrat cu pregnanţă de decla
raţii le de avere date de refugiaţi . 

Aceştia menţionau bunurile pe care le 
părăsiseră; ele erau de regulă case, acareturi, 
terenuri arabile, fâneţe. 

Astfel, refug iatul Gheorghe Ţifea l, născut 
în anul 1904, de profesie agent fiscal, refugiat 
din comuna Bilbor, judeţul Mureş, la 19 
septembrie 1940 prin punctul de frontieră 
Neagra-Broşteni ,  se stabi l ise în comuna 
Cracăoani, judeţul Neamţ. 

El venise cu soţia sa Ana şi cu cei 3 copii ai 
lor, un băiat şi doua fete. În Bi lbor lăsaseră 3 
case, a căror valoare fusese estimată la 
285.000 lei, precum şi alte terenuri în valoare 
de 89.000 lei. Deţinea şi o suprafaţă de 4,5 
ha de teren arabil şi fâneţe evaluate la 
135 .000 lei. 

Totalu l bunuri lor părăsite era estimat la 
509.000 lei. Alături de aceste bunuri, a adău
gat unelte agricole, obiecte casnice, mobilier. 

Declaraţia de avere a refug iatului se baza 
pe documente2, din care vom menţiona două 
decizii de la secţia cărţilor funciare, precum şi 
două contracte de inchiriere a unei case. 
Declaraţia a fost completată la 19 martie 
1 94 1  în faţa reprezentantu lu i  prefectu ri i 
judeţului Neamţ. 

O a ltă situaţie a fost aceea a fami l i i lor care, 
în momentul in care Dictatul de la Viena a 
impus părăsirea unei părţi d in teritoriul 
românesc, deţineau proprietăţi în zona 
reSDP.rtivă, dar ele îşi ave�u domici l iul  în 
teritoriul românesc neocupat. Spre exemplu, 
şefu l staţie i C.F.R .  Buhuşi , localitate aflată 
atunci in judeţul Neamţ, a dat o declaratie 
privind averea pe care o avea la Borsec şi 

Tuşnad. 
El, în fapt, se conforma unui ordin al 

ministrului de interne prin care "toţi refugiaţii 
din teritoriile ocupate să depună declaraţiile 
de avere mobilă şi nemobilă rămasă la locul 
refugiului" 3. Acesta, împreună cu soţia sa, 
deţineau în proprietate în teritoriul ocupat 
anumite bunuri şi ele fuseseră dobândite prin 
vânzare-cumpărare inainte de septembrie 
1940, când acesta lucra în gara Ciceu, judeţul 
Ciuc. 

Vasile Dumitru, şeful staţiei C.F. R. Buhuşi, 
a dat declaraţia respectivă în speranţa 
obţinerii unor eventuale despăgubiri .  
Parcurgând documentele anexate la decla
raţie se poate constata că un urmaş al 
proprietarulu i şi-ar putea reconstitui cu 
uşurinţă proprietatea . Era vorba de trei 
terenuri de casă, unul aflat în Tuşnad şi două 
în Borsec. 

Declaraţia învăţătoru lu i  Munteanu 
Gheorghe, plecat d in  comuna Eremitu l ,  
judeţul Mureş, trecut la 5 septembrie 1940 
prin punctul de frontieră Războien i-Ciuj şi sta
bil it în comuna Ştefan cel Mare, sat Serbeşti 
împreună cu soţia sa şi fiul , conţine date 
privind bunurile rămase la domici l iu .  

Declaraţia a fost înregistrată la 18 
septembrie 1941 .  Un a lt învăţător, Popescu 
Ioan 1 .  C., refugiat din comuna Tu lgheş 
( Putna Mare) prin punctul de frontieră 
Prisecani la 8 septembrie 1940, s-a stabil it în 
comuna Tarcău, judeţul Neamţ. Era însoţit de 
soţia sa şi de cei doi copi i ai săi, fiu şi fiică. El 
afirma că a lăsat averea sa în localitatea 
Corbu, judeţul Mureş4. Aceasta se compunea 
dintr-o casă, teren arabi l  şi fâneţe în 
suprafaţă de 5 iugăre. 

Declaraţia sa de la punctul 8 ni s-a părut 
foarte interesantă. În esenţă afirma că pentru 
pământ şi casă deţine act de vânzare
cumpărare, în vreme ce pentru celela lte 
bunuri nu deţinea documente deoarece "au 
fost furate de secui" s. 

Refugiatu l Nicoale Anton d in  Sighetul 
Marmaţiei, judeţul Maramu reş, s-a refugiat în 
noaptea de 2 spre 3 septembrie 1940 prin 
IJUnctul de frontieră Halmeu în Piatra-Neamţ, 
împreună cu soţia sa Maria şi cei doi copii ai 
lorb . Foarte interesante s-au dovedit a fi ,  în 
completarea inventarului bunurilor r�rn;;�se în 
Sighet, precizările făcute de către domnul 
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Nicolae Anton: "Aceste lucruri (bunuri cas
nice) nu le-am putut lua pentru următorul 
fapt. Armata română s-a retras din Sighet În 
dimineaţa zilei de 2 septembrie 1940. Soţia 
mea a apucat să transmită un transport la 
gară. După plecarea armatei române, ungurii 
civili s-au Înarmat cu armele care erau 
depozitate pentru premilitari şi paza terito
riului, ocupând imediat toate cazărmile şi Vila 
Grade/ unde fusese şi birourile Companiei a
Il-a Grăniceri Pază. Aceşti unguri au Întrebat 
pe soţia mea că unde sunt eu. Soţia le-a 
răspuns că sunt concentrat la Vişeul de Sus 
unde chiar eram de fapt. Atunci i-au seches
trat lucrurile din prezentul inventar luându-i şi 
cheia de la locuinţă, spunându-i ca Îi va eli
bera lucrurile dacă mă voi prezenta eu să le 
ridic. Soţia a venit la gară şi a aşteptat trenul 
care sosea În Sighet la ora 1 1  de la Vişeu/ de 
Sus şi cu care tren o anunţasem că vin la 
Sighet, ca să-i evacuez, aducându-mi la 
cunoştinţă cele petrecute. Auzind că am fost 
căutat acasă de către unguri ştiam ce mă 
aşteaptă, şi deoarece m-am ascuns la domnul 
Timofte, magazionerul gării Sighet, unde am 
stat până la 1 noaptea când m-am urcat În 
vagon din mersul trenului, plecând către 
Piatra-Neamţ" 7 .  

D in declaraţie rezultă foarte clar faptul că 
cetăţenii români d in zona ocupată de 
administraţia maghiară se simţeau ameninţaţi 
de aceasta, erau pur şi simplu îngroziţi de 
faptul că autorităţile române cât şi armata 
s-au retras atât de repede. Sentimentul de 
insecuritate este unul omenesc şi ţine de 
fiecare om, de felu l  în care a trăit într-un loc, 
de apartenenta lu i  la poporul din care face 
parte şi de certitudinea că demnitatea lu i nu 
va fi batjocorită, umilită. 

Din Sighetul Marmaţiei s-au mai refugiat şi 
alţi cetăţeni cum ar fi Ana Repca în Târgui
Neamt, strada Ştefan cel Mare. 

Un a lt refugiat, din Josenii Bărăganului, 
judeţul Năsăud, Dănilă Moldovan, şi stabil it în 
comuna Vânători, Mânăstirea Neamt, declara 
că a venit "Înainte de cedarea teritoriului" a. 

Declaraţia refugiatu lui Gheorghe Zait din 
Tulgheş, judeţu l Ciuc, şi stabil it în comuna 
Hangu, judeţul Neamţ, este edi ficatoare 
asupra modulu i  în care acesta a părăsit 
domici l iu l  împreună cu soţia sa şi cei trei 
copi i :  "Fiind expulzat forţat nu le-am putut 
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lua şi salva" 9 (actele de proprietate) .  
Toate acestea sunt exemple a le unui mod 

de a trăi într-un regim de teroare fizică şi 
psih ică exercitată de o autoritate a statului 
hortyst. Aceşti oameni au găsit în ei puterea 
să depăşească situaţia l imită în care au fost 
puşi şi au găsit soluţia sa lvatoare pentru ei, 
părăsind teritoriul propriu ocupat şi stabi
l indu-se în zona l iberă a ţări i .  

Autorităţile ţării au  fost preocupate de 
ajutorarea materială şi bănească a refugiaţilor 
de toate categoriile, au acordat burse şi 
ajutoare elevilor şi studenţilor refugiaţi, i-au 
repartizat pe aceştia în diferite locuri de 
muncă . Aceste măsuri au fost de natură să 
compenseze drama pe care o trăiau aceşti 
oameni, si l iţ i să-şi părăsească case le, 
bunurile proprii, şi să ia calea pribegiei. 

Judeţul Neamţ nu a fost doar zona în care 
refugiaţii s-au stabil it temporar, ci şi teritoriul 
pe care I-au putut traversa şi de unde s-au 
îndreptat către a lte judeţe în ale căror 
local ităţi s-au putut stabi l i .  

Astfel, refugiaţi i din judeţul Mureş, 
respectiv localităţile Topliţa şi Lunea Bradului, 
au fost înregistraţi la prefectura judeţului 
Neamţ, dar s-au stabil it la Bacău, sau la 
Sighişoara, judeţul Târnava Mare. Alţi 
refugiaţi din local itatea Subcetate, judetul 
Mureş sau din Tulgheş, judeţul Ciuc, s-au 
stabi l it la Timişoara, judeţul Timiş sau la Iaşi, 
alţii veniţi din local ităţi mureşene Corbu, 
Subcetate, s-au stabi l it la Braşov şi Oradea, 
uni i veniţi din Borsec s-au stabi l it la Gura 
Humorului, judeţul Câmpulung. 

Uni i refugiaţii din Bicazul Ardelean, judeţul 
Ciuc, s-au stabi l it la Brăi la. Exemplele date 
pot continua cu alţi refugiaţi care au trecut 
prin Neamţ, au fost înregistraţi şi şi-au 
continuat drumul către alte local ităţi în care 
s-au stabi l it şi au rămas o vreme. Important 
a fost faptul ca autorităţile s-au implicat 
îndeajuns de mult în ajutorarea refugiaţilor, în 
crearea unui climat al speranţei al acestor 
oameni greu încercaţi de soartă. 

La sfârşitul războiului, unii dintre ei s-au 
întors în localităţile de unde au plecat, alţii au 
rămas în judeţul Neamţ permanent, famil i i le 
lor trăind pâni!i în zilele noastre. 

Mot ivele au fost legate de situaţia lor 
profesională, fnmil ială şi chiar şi de frlJ
museţea naturală a acestor locuri din j udeţul 
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Neamţ. 
Tră ind în condiţii de război a lături de fraţi i 

lor din zona neocupată, au simţit solidaritatea 
omenească care i-a ajutat să treacă mai uşor 
peste încercarea la care au fost supuşi. 

În general, deplasările populaţiei în condiţii 
de ocupaţie în alt teritoriu ,  creează 
consecinţe şi în plan psihic, pe care uni i 
oameni nu le pot depăşi, pe când alţ i i reuşesc 
mai uşor să treacă peste ele. Acest lucru se 
vede şi în declaraţi i le lor, care exprimă 
sentimentele pe care le încercau în 
momentele în care au înţeles că ei nu mai 
aveau viitor în zona de ocupaţie, nici o a ltă 
soluţie decât cea a plecării de la casele lor şi 
stabi l irea în zone în care demnitatea le era 
respectată şi puteau să trăiască cât de cât 
mulţumitor. 

Documentele scot în evidenţă această 
situaţie, a acelor cetăţeni ai statului român 
care, la 30 august 1949, la Viena, i-a 
abandonat şi i -a obligat să adopte măsuri 
proprii de salvare a propriilor vieţi. 

Situaţia refugiaţilor din zona ocupată de 
Ungaria hortystă în Transilvania este aceeaşi 
şi pentru cei stabil iţi în judeţul Bacău. 

Astfel, numitul Ciurea Ioan, refugiat din 
comuna Poiana Sărată, judeţul Trei Scaune, în 
comuna Oituz, judeţul Bacău, solicita sprij in 
prefectului de Bacău. Acesta era student la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti şi urma 
să-şi susţină teza de licenţă. Neavând banii 
necesari deplasării la facultate, a solicitat 
sprij in prin acordarea unei foi de drum pentru 
a se putea ajunge la destinaţie10, 

Acest lucru a fost îndeplinit, în sensul că 
documentul respectiv i-a fost acordat celu i  în 
cauză . Alţi refugiaţi din zona ocupată, cum a 
fost Crăciun Maria, venită de la Oradea, a 
solicitat prefectului de la Bacău autorizaţie de 
călătorie pe calea ferată pe traseul Bacău
Turda, unde "mă voi stabili definitiv" 1 1 . 

În luna septembrie 1940, Prefectura 
judeţulu i  Bacău era informată de Prefectura 
plasei Muntele asupra numărului refugiaţilor, 
care cuprindeau intelectuali, muncitori, femei, 
copi i .  

Cedarea unei p�rţi din teritoriul tmnsi l
vl:lnean către Ungaria hortyst� a avut şi altfel 
de consecinţe. Astfel, conducerea societăţii 
.,Letc<l", producătoare dP. hârtie, sol icita 
prefectului de Bac�u, pentru un număr de trei 
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persoane, autorizaţia de deplasare în zona 
Tulgheş. 

Acolo existau terenuri de pe care se 
exploata lemn şi autorităţile de ocupaţie 
impuseseră plata unor impozite suplimentare 
pentru cei care urmau să participe la l icitaţie. 

Un grup de refugiaţi veniţi din comuna 
Poiana Sărată, judeţu l Trei Scaune, în perioa
da 13 - 17  octombrie 1940 şi stabi l iţi în 
comunele Harja, Oituz, Bogdăneşti şi Oneşti 
din judeţul Bacău, "Împinşi de neagra mizerie 
În care se zbăteau pe această vale a Oituzului 
din cauza lipsei pâinei celei de toate zilele, 
Îndrăznim cu lacrimi in ochi să vă rugăm de a 
binevoi să ne mai ajutaţi cu alimente acum, in 
plină iarnă, cu făină de porumb şi de grâu, ca 
să ne putem trece de ceea ce a Început să ne 
urmărească, foamea " 12 .  

Aceşti oameni, în pl ină iarnă a anului 1941 ,  
se confruntau împreună cu  famil i i le lor cu 
l ipsa al imentelor şi a altor bunuri deoarece 
agon isea la lor d in  anu l  anterior 1940 
rămăsese în zona ocupată. În durerea lor, 
manifestată faţă de prefectul judeţului Bacău, 
ei arătau acestuia "căci ăştia au fost martor 
secu/ari al expulzării noastre şi aţi văzut că 
nimic din alimente nu aveam voie sa luăm cu 
noi. Şi aţi putut probabil constata bucuria 
niciunui dintre noi, dacă putea să Înşele 
vigilenţa santinele/ar de control ungureşti şi 
să treacă vreo traistă de făină , sau a câtorva 
care au avut norocul să-şi treacă cu voie sau 
fără de voie, boii sau caii'� Era evidentă 
starea de profundă deznădejde a acestor 
oameni care avuseseră parte de o soartă atât 
de nedreaptă. La 19 februarie 1941 ,  din 
Oituz-Bacău solicitau a l imente pentru famil i i le 
lor, obl igate să se stabi lească în zonă 
neocupată, sperând să iasă cu bine din iarnă 
şi să poată munci când vremea le-ar fi îngă
duit acesc lucru pentru a-şi câştiga existenţa 
lor şi a celor cu care se aflau în refugiu. 

Deosebit de importantă mi s-a părut a fi 
declaraţia lu i Pavel Şerban, fost primar a l  
comunei Poiana Sărată, refug iat, care se 
stabil ise in Târgui Ocna, judeţul Bacău. În 
continuare, redăm o parte din conţinutul 
acesteia : "În urma verdictului de la Viena mă 
aflam Împreună cu soţia mea, Eufrosina Şer
ban, in comuna Poiana Sifrată, de unde am şi 
fost expulzaţi; in momentul expulzării aveam 
calitatea de primar al comunei. in aceasttJ 
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calitate, pe baza principiului naţionalităţilor 
am sfătuit populaţia să nu-şi părăsească 
domiciliile şi averea lor, fiind asiguraţi de 
autorităţile maghiare prin proclamaţia dată că 
nu li se va Întâmpla nimic. 

În ziua de 13  septembrie 1 940, comuna a 
fost ocupată de trupele maghiare, autorităţile 
având grijă de a fixa domiciliul forţat şi a mă 
ţine la dispoziţia lor, numindu-mă ca ajutor de 
primar. Încă din primele zile populaţia 
maghiară Împreună cu preoţii lor au ţinut 
Întruniri În care aduceau diferite Învinovăţiri 
Închipuite populaţiei româneşti având 
totodată incurajarea autorităţilor militare" n. 

Din primele afirmaţii a le fostului primar 
român din comuna Poiana Sărată, judeţul Trei 
Scaune, rezultă intenţi i le autorităţi lor de 
ocupaţie de a-i a lunga pe românii din local i
tatea respectivă, operând în diferite moduri, 
aşa după cum rezultă din conţinutul decla
raţiei respective : "În urma acestor Învinuiri, 
localnicii unguri au prins şi schinjiuit pe urmă
torii localnici, ajutaţi fiind de autorităţile 
militare maghiare: Ioan Ciobanu, Nicolae 
Ciobanu, Ioan Vlej, pe care i-au bătut În 
modul cel mai barbar. În timp ce alţi locuitori 
jefuiau În voie casele acestor locuitori. 

Teroarea a mers din ce mai Înăsprită până 
În ziua de 25 septembrie 1940, când am 
Înţeles că adevăratul lor scop a fost ca nici un 
picior de român să numai rămână În comuna 
Poiana Sărată. 

La această situaţie am dat de ştire la 
câţiva locuitori, cărora Însă nu le venea crede, 
aşa că totul a rămas la voia intâmplării, ce va 
vrea O-zeu să facă cu noi. 

La data de 15  octombrie 1 940, au venit 
autorităţile cu propunerea ca toate familiile 
bărbaţilor ce erau trecuţi În Regat Înainte de 
ocupare să fie expulzate, chemând toate 
femeile la primărie şi forţându-/e să dea 
declaraţii de renunţare la cetăţenia maghiară 
şi imediat după aceasta au fost aruncate 
peste graniţă cu cât au putut lua după ei. 
Până la graniţă au fost petrecute de mine. 

Apoi, la graniţă am stat de vorbă cu dl. 
vameş, căruia i-am spus situaţia În care ne 
aflam noi. L-am rugat să nu mai primească 
lumea goală, fără Îmbrăcăminte. Atunci s-a 
Întâmplat un conflict Între vameş şi 
Comandantul militar ungur, la care incident 
am asistat şi eu, stăruind şi cu pe lângă 
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comandantul militar că deşi au ordin să ne 
expulzeze, să nu ne arunce aşa goi, ci să lase 
lumea să-şi mai ia câte ceva din ale 
gospodăriei. Autorităţile maghiare Însă nu 
prea au ţinut de seama aceste rugăminţi ale 
populaţiei. 

În aceeaşi zi s-a prezentat la primăria 
comunei Poiana Sărată un colonel ungur, 
comandantul garnizoanei deplasată la Târgu 
Secuiesc, căruia i-au ieşit Înainte femei Între 
care se găseau Sofia Ion V. Drăgoiu şi Teofilia 
Gh. Toaca, care s-au plâns acestuia că fiind 
gravide, parte din femeile din sat care 
aşteptau momentul naşterii, nu puteau părăsi 
casa la ordinul primit de la sublocotenentul 
Molnar; deşi li s-a promis că vor fi lăsate şi au 
fost compătimite, totuşi seara pe la orele 1 O 
au fost expulzate Împreună cu alţi 60-70 de 
bărbaţi pe care i-au adunat cu armata de prin 
gospodăriile lor. 

A doua zi dimineaţa, după expulzarea 
populaţiei in masă, fiind reţinut ca autoritate 
comunală, am fost chemat pentru a lua parte 
la comisia de expulzare şi trimis prin sat 
pentru a vedea dacă se mai găseşte ceva 
locuitori români care Încă nu fuseseră 
expulzaţi. În loc de a mă reintoarce şi a da 
declaraţia cum că toţi românii au plecat de 
bună voie, am crezut util decât să semnez o 
declaraţie mincinoasă să trec peste graniţă 
lucru pe care /-am şi făcut" 14. 

Declaraţia era dată la data de 7 ianuarie 
1941 .  Primarul din comuna Poiana Sărată, în 
declaraţia sa, arăta situaţia locuitori lor din 
comuna respectivă, menţionând acele 
aspecte de natură umană care I-au marcat şi 
i-au provocat o revoltă sufletească împotriva 
nedreptăţilor şi abuzurilor la care au fost 
supuşi acei oameni. În acelaşi timp, se 
desprinde şi ideea că niciodată în cal itate de 
reprezentant al autorităţilor statulu i  român nu 
ar fi semnat un document fa ls care să 
consfinţească expulzarea români lor d in 
teritoriul propriu existând acordu l  lor. 

În declaraţia sa, funcţionara Ranc 
Anghelina de la Oficiul de Asigurări Sociale 
Târgu Ocna, refugiată din Cluj, arăta ca "am 
părăsit oraşul sus amintit În ziua de 8 
septembrie 1 940, adică În timpul evacuării, şi 
am trecut prin următoarele pum.;le: 
Someşeni, Apahida, Câmpia Turzii, Aiud, 
Teiuş, Blaj, Capşa Mică, Sibiu, Ramnicu 
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Vâlcea, Piteşti, Bucureşti, Ploieşti, Buzău, 
Râmnicu Sărat, Focşani, Mărăşeşti, Adjud, 
Târgu Ocna. Am părăsit Clujul de bună voie, 
Împreună cu mama mea, tatăl meu rămânând 
să vie ulterior, dar n-a putut sosi nici până 
acum, deoarece boala de inimă de care 
suferea s-a agravat şi ne scrie că medicii i-au 
interzis să călătorească. 

Noi am călătorit cu un vagon deschis toată 
ţara pe la miazăzi, ziua ne ardea soarele, iar 
noaptea zgribuleam de frig. Aş fi totuşi În 
stare să mai fac o călătorie În aceleaşi condiţii 
detestabile, numai ca să ştiu că vom ajunge 
de unde am plecat" 1s . 

Apreciem că această declaraţie exprimă 
credinţa şi speranţa că nedreptatea de la 
Viena va fi anulată prin revenirea la ţară a 
teritoriu lui atribuit în mod barbar Ungariei 
hortyste. 

Refugiatu l Bârsan Ioan d in comuna 
Mihăi leni, sat Livezi, judeţul Ciuc, 34 ani şi 
stabi l it în local itatea Comăneşti, a dat o 
declaraţie la postul de jandarmi din local itate 
în care a arătat motivele gestului său din 18 
martie 1942. 

Iată un fragment din aceasta : "De când 
suntem sub stăpânirea maghiară, toţi românii 
suntem foarte asupriţi şi rău trataţi, atât de 
unguri cât şi de autorităţile ungureşti" 16 . 

El a arătat că locuitorii din comuna sa au 
cerut autorităţi lor maghiare să permită 
studiu l în şcoală şi în l imba română de două 
ori pe săptămână pentru copi i i  români .  
Răspunsul acestora a fost unul  foarte dur :  
"Ungurii au Început să strângă În timpul nopţii 
pe românii ce au vrut ca la şcoală să Înveţe 
copilaşii noştri cel puţin de două ori pe 
săptămână limba noastră românească. Toţi 
cei care au făcut această legitimă cerere au 
fost ridicaţi de jandarmii unguri şi trimişi fără 
să ştie unde i-au departat': 

Numărul românilor deportaţi este de 22. În 
continuarea declaraţiei sale, refugiatul Bârsan 
Ioan afirma următoarele: "Ungurii spun că noi 
nu vom mai stăpâni niciodată frumoasa 
noastră ţară a Ardealului': "La autorităţi 
steagul ungur este ilrborat numa la 
jumătatea prăjinei, drept simbol că nu este 
tot Ardealul al tor; ei spun că, când il vor avea 
tot, pentru care se pregătesc, vor arbora 
drapelul /ar in vârful prăjinei'� 

încercat în propria-i localitate de domici l iu de 
vicisitudini le unui reg im de ocupaţie străin, 
capabi l să rea l izeze o purificare etnică 
grosolană la jumătatea secolului XX, atunci 
când continentul european se afla sub domi
naţia totală a Germaniei naziste şi a U .R.S.S. 

Oameni din diferite local ităţi din zona 
căzută sub ocupaţia maghiaro-hortystă au 
trecut frontiera impusă de dictat şi cu mare 
teamă au reuşit, pe cărări de munte, să 
ajungă în judeţul Bacău.  

Astfel, Sava Dionisie de 29 de an i ,  d in 
comuna Ghimeş-Făget, judeţul Ciuc, a trecut 
frontiera dintre Ungaria şi România la 1 7  
august 1942, fără să fie prins de  grănicerii 
unguri. 

După mai multe aventuri, el a ajuns la 
Comăneşti, unde pri ntre altele i-a spus 
şefu lui postu lui de jandarmi că "din Ungaria 
am trecut pentru că nu se mai putea suporta 
lipsa de hrană şi eram persecutaţi de unguri 
pe motiv că noi suntem români" 17 .  

În judeţul Bacău s-a constatat că s-au 
refugiat cetăţeni români cu precădere din 
judeţele Ciuc şi Trei Scaune. Astfel , în 
comuna Hârja s-au stabi l it un număr de 37 de 
persoane1B. Dintre aceştia, una s-a refugiat în 
comuna Hârja la data de 10 septembrie 1940 
şi era un bărbat de 5 1  de ani, căsătorit, pe 
nume Teodor Necu la i ,  cu domici l iu l  în 
comuna Poiana Sărată, judeţul Trei Scaune. 

Se menţionează că era născut în localitatea 
respectivă şi că lucra la Serviciul de Drumuri . 
Ceilalţi 36 de refugiaţi în comuna Hârja, 
judeţu l Bacău,  au venit la data de 15 
octombrie 1940 şi aveau diferite vârste 
cuprinse între 30 şi 80 de ani .  

În general, erau oameni cu ocupaţii 
specifice de muncitori, croitori, tâmplari, 
moaşă comunală, învăţători, funcţionari. Unii 
erau căsătonţi, unele femei erau văduve, o 
persoană era divorţată . 

Caracteristica comună a acestor oameni 
era că erau cetăţeni români care trăiau în 
comuna Poiana Sărată, iar autorităţi le de 
ocupa�ie au trecut f�ră nici o ezitare la 
expulzarea acestora, urm5rind prin aceasta 
să lovească în fibra fi inţei na�ionale 
româneşti. 

În comuna Dofteana, din judeţul Bacău, 
s-au refugiat 12 persoane din comuna Poiana 

Sunt acestea mărturii ale unui om greu Sărată şi una din comuna Breţcu, judeţul Trei 
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1 
1 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 

--

15 
16 
17 

--

18 
--
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Tabelul l 
Situaţia refugiaţilor transi lvăneni în judeţul Neamţ, după Registrul 

Opis alfabetic al acestora pentru perioada 1940- 1943, 
în registraţi la Prefectura judeţului Neamţ20 

Litera de alfabet 

-- . .  -

- --·· - -----

--

-- -

-- - -- ------

- - - --- - ---

-- - -

----- --

2 
A 
B 
c 
D 
F 
G 
H 
I 
L 
M 
N 

o 
p 
R 
s 
T 
u 
V 

TOTAL 
--- ---- -

! 
Numărul tota l al refugiaţilor Observaţii 

3 4 
-

73 persoane 
364+246=610 
651 +201=852 

-----

150 
51 
106 
1 2 1  
36 -----------------·-------

96 
163 
45 
1 1 2  

-

197 
106 ---

187 
---

164 
37 

- -

66 
3202 ----------

Scaune. Vârstele acestora variază între 4 ani comuna Oituz, rămasă dincolo de zona de 
şi 80 de ani . Ele s-au refug iat la 8 septembrie ocupaţie19 .  Registrul alfabetic al refugiaţilor 
1940 în număr de 5, iar celelalte 8 au făcut ardeleni în judeţu l Bacău cuprinde 
acest lucru la 28 octombrie 1940. următoarele rubrici : numărul curent, numele 

În comuna Căiuţi judeţul Bacău, s-au şi prenumele capului de famil ie, numărul 
refug iat un număr de 18 persoane, toate din membrilor familiei şi calitatea, data naşterii 
comuna Poiana Sărată, judeţul Trei Scaune. (anul, luna, ziua), local itatea naşterii ( locali-
Limitele vârstelor acestora se întindeau între tate, judeţ), localitatea de unde a plecat 
5 ani şi 46 de ani .  ( i nclusiv judeţ), profesia, stud i i , motivul 

Situaţia respectivă era întocmită de plecării, averea părăsită, suferinţele îndurate, 
primăria comunei Căiuţi la data de 27 iul ie suferinţele celor rămaşi, dacă a făcut 
1942. Primăria comunei Oituz întocmea la 28 însămânţări, câte iugăre de pământ şi ce 
iul ie 1942 tabloul refugiaţilor din teritoriu l bunuri i s-au confiscat de către autorităţile 
cedat din Ardeal care domicil iau pe teritoriul maghiare. Registrul respectiv mai conţinea 
ei. Pe mai multe pagini se regăsesc date locul unde s-au stabi l it ( inclusiv judeţu l, 
privind situaţia acestora . local itatea în care ar vrea să se stabilească, 

Erau oameni refug iaţi dintr-o comună documentele care au stat la baza înscrierii ca 
învecinată Oituzu lui, respectiv Poiana Sărată, refugiat, ajutoarele primite până la data 
aflată atunci în componenţa administrativă a completării registrului respectiv (bani, hrană, 
judeţului Trei Scaune. Ei au venit în Oituz în îmbrăcăminte), autoritatea de la care a 
perioada 12-14 septembrie 1940, încercând primit ajutoru l, data refugiului .  
să se salveze pe ei înşişi şi pe cei apropiaţi lor Aceste elemente ne redau o imagine 
d in faţa ocupantu lu i  hortyst. Numărul  asupra greutăţii situaţiei acestor oam�ni care 
retugiaţilor a fost de 140 de persoane, care în nu au mai suportat agresiuni le permanente, 
scurt timp au putut trece ŞI s-au stabil it in de natu r� verba lă, al� autorităţilor de 
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Tabelul 2 
Situaţia refugiaţi lor transilvăneni stabil iţi în judeţul Neamţ, 

după Dictatu l de la Viena din 194021 

Nr. Litera de alfabet Numărul Total al refugiaţilor Observaţii i 
crt. 

1 2 
1 A 
2 B 
3 c 
4 D 

E 
5 F 
6 G ----

8 1 J 
10 M 
1 1  N 
12 o 
13 p - --

14 R 
! 1 5  s 

16  T 
17  V 
18  z 

1 TOTAL 

ocupaţie maghiaro-hortyste, vexaţiuni le de 
toate feluri le, care nu urmăreau decât să-i 
facă pe români să-şi părăsească localităţile de 
domici l iu , să-şi caute în a lte părţi ale 
României salvarea propriilor lor vieţi şi ale 
famil i ilor lor. 

Acestor oameni nu li s-au oferit alte şanse 
de a rămâne în local ităţile în care trăiau, 
întrucât prin ceea ce se întâmpla în fiecare zi 
în regimul de ocupaţie nedrept şi dictatorial 
impus din afară se făceau eforturi extraor
dinare pentru a duce la îndeplinire planul de 
purificare etnică, de eliminare a elementului 
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3 4 
1 3  
49 
70 
27 
2 
4 
17  
12  
44 
8 
8 
32 
16 
43 
44 
23 
6 

453 

românesc şi de a impune o situaţie nouă 
profund nedreaptă pentru populaţia majori
tară românească. 

Această stare a durat câţiva ani , dar 
refugiaţii au fost oamenii care au aşteptat 
întotdeauna cu sufletul la gură sfârşitul celui 
de-al doilea război mondial . 

Exista şi teama că la sfârşitul confl ictului ei 
nu se vor mai putea întoarce acasă. 

Din fericire, în toamna anului 1944 şi 
începutul anulu i 1945 acest lucru a putut 
deveni o realitate. 

Constantin Păduraru 
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Abstract 
The social condition of the Transylvanian refugees, inhabitants 

of.the territory surrendered to Hortyst Hungary, established 
temporarily in Neamţ and Bacău Counties 

The Dictate from Vienna from the 30th of August 1940, had many politica!, economica!, demographical and social 
consequences. One of the most important consequences was that Germany, ltaly and Hungary forced Romania to 
surrender a significant part of Transylvania. 

Only a short time after de arbitrary Dictate was imposed to Romania, the Hungarian Hortyst authorities had begun 
using violent measures to remove the Romanian population off the surrendered territory. This population, frightened of 
the Hortyst authorities, nouted and humiliated, had to cross the mountains, to find shelter in the unoccupied territory of 
Romania, trying to settle down in various parts of the country. The tragedy of the Romanians who found themselves in 
this situation is well renected in the documents of the time, issued in 1940 - 1944. In such difficult conditions, with only 
a few belongings they managed to take with them, many Romanians crossed the mountains and found in Moldavia, at 
the local and county authorities and inhabitants, the human solidarity they needed. 

The alphabetical inventories register of Transylvanian refugees in Neamţ County shows a number of 3.406 people. 
Almost the same number of refugees establ ished in Bacău County. Their statements outline an image upon the difficult 
condition in which these people found themselves. They couldn't bare any longer the permanent verbal abuses they 
were submitted to by the Hungarian-Hortyst authorities, the offences of ali kinds that were meant to drive them away 
from their native local ities, thus being forced to find in other parts of Romania a place were their lives were safe. 

These people were given no chance to stay in the localities they inhabited, since al i  of the everyday events that took 
place during this unfair occupation, imposed from the outside, were nothing else but tremendous efforts to accomplish 
the plan of ethnic purification, of eliminating the Romanian element and of imposing a new and profoundly unjust situ
ation for the majority Romanian population. This state lasted for several years and these refugees were those people 
who could hardly wait for the Second World War to end, thus they could return to their homes. 
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Date preliminare despre refugiaţii din Transilvania de Nord 
stabil iţi În sud-estul României În ani i  1940-1944 

Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
prin care partea de nord a Transilvaniei, 
având 43.492 km şi 2.667.000 locuitori, în 
majoritate români, a fost luată României şi 
predată Ungariei, a determinat şi un val de 
refug iaţi din teritoriul cedat către diverse 
zone şi localităţi d in România. 

Fenomenul poate şi trebuie considerat în 
cadrul mai larg al masivelor mişcări şi dislo
cări de populaţie din întreaga Europă, de la 
Atlantic la Volga, produs direct al celui de al 
Doilea Război Mondia l .  

O parte d in  refugiaţii din Transilvania de 
Nord s-au îndreptat şi spre sud-estul 
României, stabi l indu-se în special în localită
ţile urbane, dar şi rurale. 

În prezenta lucrare sunt expuse o serie de 
date prel iminare, extrase din documente din 
fonduri le arhivistice ale Inspectoratulu i 
Reg iona l de Poliţie Galaţi (care avea în subor
dinea sa pol iţi i le din judeţele Covurlui, Tecuci, 
Tutova, Putna, Buzău şi Râmnicu-Sărat) şi 
prefecturilor Covurlui şi Tecuci . 

În luna aprilie 1941 ,  birourile de siguranţă 
din cadrul poliţii lor subordonate inspectora
tulu i  Reg ional de Poliţie Galaţi, la solicitarea 
acestuia, au întocmit şi înaintat tabele nomi
nale privind refugiaţii din teritorii le cedate, 
stabi l iţi în raza de competenţă a acestora . 

Centralizarea şi analiza ne furnizează o 
serie de informaţii relevante, cu caracter 
istoric şi sociologic, despre vârsta, sexul, pro
fesii le şi meseri i le şi localităţile şi zonele din 
Transilvania de Nord de unde proveneau refu
giaţi i, cu menţiunea că datele sunt parţiale, în 
sensul că, în aceste tabele, cu unele excepţii, 
nu sunt înscrişi decât capii de fami l ie, dar nu 
ş i  soţi i le ş i  copii acestora . 

În aprilie 1941 ,  sunt recenzaţi la Galaţi 70 
de refugiaţi 1, din care 63 erau bărbaţi şi şapte 
femei, la Buzău 1 9  ( 16  bărbaţi şi trei femei)2, 
în judeţul Putna 87 (65 bărbaţi şi 22 femei)3, 
la Râmnicu-Sărat 216 ( 168 bărbaţi şi 48 
femei)4, iar la Tecuci 19 ( 1 2  bărbaţi şi şapte 
femei)S. 

În privinţa na�iur ral ild� i i ,  cvasitota l itatea 
acestora erau români; numai la Râmn icu
Sărat erau înreg istraţi trei mug hiari (Si lye 
Margareld, menajeră, 26 de ani ,  din Marghita 
- Bihor, nenedek Zoltan, pensionar; 63 de dni, 
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din judeţul Bihor şi Kerekes Veronica, munci
toare, 36 de ani din Cluj) şi un ital ian (Deatti 
Luigi, funcţionar, 36 de ani, d in Cluj), iar la 
Tecuci un rutean .  

În privinţa vârstei, documentele menţio
nate ne furnizează următoarele date: 

- la Galaţi, vârsta refugiaţilor varia între 12  
ş i  75 an i  astfel : 15  dintre aceştia aveau între 
12 şi 19 ani, 20 între 20-29 ani, 16 între 30 şi 
39 ani, 7 între 40-49 ani, 9 între 50-59 ani, iar 
3 peste 60 de ani6; 

- la Buzău, vârsta refugiaţilor era cuprinsă 
între 17 şi 60 ani, arătând astfel pe categori i :  
trei între 17-29 ani, nouă între 30-39 ani, şase 
între 50 şi 59 ani şi unul peste 60 ani?; 

- la refugiaţii din judeţul Putna situaţia se 
prezenta astfel : vârstele extreme erau de 18 
ş i  61 an i ,  d in care 1 5  persoane între 18-29 
ani, 30 între 40-49 ani, şapte între 50-59 şi 
una peste 60; la un număr de 23 de persoane 
nu este înscrisă vârstaB; 

- la Râmnicu-Sărat, vârsta refugiaţi lor era 
cuprinsă între 18 şi 63 ani ;  arătând astfel pe 
categori i :  62 persoane între 18 şi 29 ani, 95 
între 30 şi 39 ani, 42 între 40 şi 49 ani, opt 
între 50 şi 59 şi opt peste 60; la o persoană 
nu este înscrisă vârsta, iar la alta este indi
cată ca fi ind de 85 ani, în mod greşit, dat fi ind 
că respectivul figura încă, la profesii, ca 
muncitor9; 

- la Tecuci, vârstele extreme înscrise în 
tabel sunt de la 13 la respectiv 64 ani ;  pe 
categorii, trei dintre refugiaţi aveau până la 
19 ani inclusiv, cinci între 20 şi 29, trei între 
30 şi 39, şase între 40 şi 49, unul între 50 şi 
59 şi unul peste 6010. 

În privinţa profesiilor şi meseriilor refugia
ţilor, acestea prezintă, în general, o mare vari
etate; este drept însă faptul că, la comple
tarea acestei rubrici, agenţii Siguranţei nu au 
avut criterii precise de orientare, ghidându
se, mai mult ca singur, după declaraţi i le şi 
formulările refug iaţilor. 

Concret, situaţia a rată astfel :  
- la Galaţi, sunt nominal izate 19  profesi i ş i  

meseri i ,  după cum urmează : 19 refug iaţi erau 
muncitori, 1 5 functionari, 10 elevi, patru 
mecanici , pcrtru ucen ici, palru pensionari, doi 
comercianţi, doi garclicni,  trei casnici, şi cât0. 
unul om de serviciu, inginer, comisar de 
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poliţie, sergent de poliţie, preot, actriţă, 
medic, profesor, învăţător şi pantofar1 1 ;  

- la Buzău, un număr total de 19 refugiaţi 
figurează cu şapte profesi i :  opt funcţionari, 
patru pensionari, două casnice, două servi
toare, şi câte unul profesor, mecanic C.F. R. şi 
picher12 ;  

- în  judeţul Putna, cei 87 de refugiaţi decla
rau nu mai puţin de 30 de profesii sau 
meserii, astfe l :  20 muncitori, 10 casnice, opt 
funcţionari, şase servitori, câte patru om de 
serviciu, mecanic şi cioban, câte trei şofer, 
acar şi învăţător, câte doi pensionar şi grefier, 
iar câte unul grădinar, fotograf, dulgher, pro
fesor, grăjdar, picher, portărel, administrator, 
judecător, cofetar, simigiu, horticultor, şef 
depou, medic veterinar, preot, intendent de 
liceu, lăcătuş şi gardian publicB; 

- la Buzău, cei 2 16 refug iaţi figurau cu 27 
de profesi i  sau meserii astfel : 1 14 muncitori 
(menţionăm că Fabrica de ţigarete din Sfântu 
Gheorghe s-a refugiat la Râmnicu Sărat -
n .e.), 39 funcţionari, 1 5  casnice, şase meca
nici, patru pensionari, câte trei profesori şi 
fierari, câte doi croitori, servitoare, şoferi, 
zidari, pavagi i şi tâmplari, câte unul electri
c ian, medic, comerciant, gardian public, 
pantofar, portar, agent sanitar, litograf, casier, 
învăţător, geamgiu, instalator, strungar şi 
director (sic! ) 14; 

- şi la Tecuci, la un număr mic de refugiaţi, 
respectiv 19, figurează nu mai puţin de 16  
profesi i, meserii sau ocupaţii, astfe l :  câte doi 
erau muncitori şi casnice, iar câte unul 
mecanic, agent sanitar, om de serviciu, co
merciant, moaşă, gardian public, comisar de 
poliţie, funcţionar, ofiţer de armată, învăţător, 
grefier, portărel şi servitor; la două persoane 
apare menţiunea : "fără profesie" 1s . 

Examinarea documentaţiei întocmite de 
organele Siguranţei din unele judeţe din sud
estul României în aprilie 194 1 ,  evidenţiază 
faptu l  că refugiaţii proveneau din aproape 
toate zonele ş: oraşele Transilvaniei de Nord, 
de la Oradea, Carei sau Baia Mare la 
Miercurea Ciuc sau Sfântu Gheorghe. 

- Astfel, cei 70 de refugiaţi din Galaţi 
veneau elin 2 1  de local ităţi sau zone, astfel : 
14 din Cluj , 13 din Târgu Mureş, 12  din Satu 
Mare, patru din Miercurea Ciuc, câte trei din 
Siylletu Marmaţiei şi Turda, eate doi din 
Oradt-!a şi Za lău, câte unul din Şimleul 
Si lv;:miei, Baia Mare, Capşa Mic�, Ilva Mică, 
Sfantu Gheorghe, Breţcu, Dej şi comuna 
Poiana Sărată (Treiscaune); la alţi i  nu se 
;;;entionează local itate, ci numai zona sau 
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judeţul :  Sălaj, Someş şi Bihor (câte unul) şi 
patru din Treiscaune16; 

- la Buzău, cei 19  refugiaţi proveneau din 
zece local ităţi : patru din Oradea, câte trei din 
Sfântu Gheorghe şi zona Treiscaune, doi din 
Covasna, câte unul d in Vişeul de Mijloc, 
Sighet, Dej, Gheorgheni (Ciuc) şi comuna 
Floreşti (judeţul Cluj) 17; 

- cei 87 de refugiaţi din judeţul Putna erau 
originari din 16 local ităţi urbane sau rurale şi 
cinci zone din Transi lvania de Nord, astfel : opt 
din Satu Mare, câte şase din Oradea şi 
Miercurea Ciuc, câte şapte din Breţcu şi 
Năsăud, câte trei din Bistriţa şi comuna 
Poiana Sărată, cinci din Cluj, câte unul din 
Târgu Mureş, Sighet, Târgu Secuiesc, Săcele, 
Ghimeş, Almeu, comunele Mărtănuş 
(Treiscaune) ş i  Socol (Mureş); la alţii nu se 
specifică local itatea, ci numai zona : 17 din 
Mureş, şapte d in Sălaj, câte patru din 
Maramureş şi Someş şi unul din Bihor; la unul 
din refugiaţi, tabelul nu indică nicio localitate. 
Aici trebuie menţionat şi faptul că tabelu l  
indică pe lângă oraşul Focşani cu 67 de refu
giaţi stabi l iţ i aici, şi alte local ităţi d in judeţul 
Putna : 12 la Mărăşeşti, cinci la Odobeşti, câte 
unul în comunele Vulturu, Fâurei-Putna şi 
Coţofeneşti 1 s . 

Pentru a nu lungi excesiv textul comu
nicării, ne oprim aici cu expunerea loca lităţilor 
şi zonelor geografice din Transilvania de Nord 
de unde proveneau refugiaţii, considerând că 
datele prezentate susţin suficient afirmaţia că 
aceştia proveneau din întreaga arie geogra
fică a teritoriului cedat Ungariei. 

O altă categorie, mai puţin cunoscută, de 
persoane strămutate în u rma cedări i  
Transilvan iei de Nord o constituie românii 
expulzati de autorităţile maghiare, începând 
din luna septembrie 1940. În această direcţie, 
exempl ificăm cu tabelu l  întocmit la 9 aprilie 
1941  de Biroul Siguranţei Focşani în care 
figurează şase români din comuna Poiana 
Sărată (un cărăuş, doi comercianţi şi doi 
muncitori) cu soţiile şi cei 24 de copii, stabi
liţi la Focşani, Adjud şi comunele Năneşti şi 
Coţofeneşti 19. 

Documentaţia existentă la D.J .A.N .  Galaţi 
referitoare la refugiaţll din Transilvania de 
Nord cuprinde şi a lte materiale din anii 1 94 1 -
1944, pe care ilcum numai le menţionăm, 
urmând, poi'ltP., a fi expuse şi analizate într-o 
comunicare viitoare. 

Printre altele, este vorba de registrul alfa
betic pentru înscrierea refug iaţi lor d in  
Tr�nşilv�nia de Nord , cu an i i  extremi 1942-
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1944, întocmit de  Prefectu ra judeţu lu i  
Covurlu i .  Aici sunt înscrişi iniţial, un număr de 
131 capi de familie ş i  146 a lţi membri, în  total 
277 persoane stabil ite în Galaţi şi comunele 
din judeţ, u lterior, se adaugă 101 capi de 
famil ie şi 72 membrii, înscrişi iniţial în a lte 
judeţe, în tota l a lte 173 de persoane2o. 

Pentru judeţul Tecuci, menţionăm, printre 
alte materiale documentare, tabelele nomi
nale întocmite în 1942 de Poliţia oraşului 
Tecuci şi primări i le comunelor !veşti, 
Ungureni, Gohor, Homocea, Mândreşti, Buciu
meni, Movi leni, Nărteşti, Corbasca, Galbeni, 
Furceni şi Glăvăneşti2t .  Ca un exemplu, în 

tabelul de la !veşti sunt înscrise patru fami l i i  
(soţi, soţii şi 13 copii), refugiate din Ghimeş, 
Cluj, comunele Mihăileni şi Poiana Sărată; 
capii de fami lie erau învăţător, comerciant, 
funcţionar C.F.R .  şi muncitor22. 

Importante sunt şi declaraţi ile date de 
refugiaţii din judeţul Tecuci în luna iunie 
194223 şi fişele alfabetice şi formularele 
Comisariatului General al Refugiaţilor d in 
Nordul Transi lvaniei, din acelaşi an 1942, 
aflate în fondul arhivistic al Prefecturii judeţu
lui Tecuci24, după care anexăm câte o copie 
xerox spre edificare asupra conţinutulu i  lor 
informativ. 

Alexandru Duţă 
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Abstract 
Prel iminary information regarding the refugees from Northern 

Transylvania established in the south-east of Romania in 1940-1944 

The Dictate from Vienna, from the 30th of August 1940, through which the northern part of Transylvania, an area of 
43.492 km and 2.667.000 inhabitants, mainly of Romanian nationality, has been taken from Romania and surrendered 
to Hungary, determined a wave of immigration among the inhabitants towards different areas and localities from 
Romania. The phenomena may and must be seen and understood in the larger frame of the massive population moves 
and dislocations from Europe as a whole, from the Atlantic to the Volga, which has been a d irect result of the Second 
World War. A certain part of the refugees from Northern Transylvania headed towards the south-east of Romania, set
tling down mainly in the urban localities, but in rural ones as well. 

A series of preliminary information are exposed in this study, being extracted from documents found in  the archive 
deposits of the Regional Police Inspectorate of Galaţi (the police departments from Covurlui, Tecuci, Tutova, Putna, 
Buzău and Râmnicu-Sărat Counties were subordinated to it) and in the archives of the Covurlui and Tecuci prefect's 
offices. In April 1941 the offices for safety from the subordinate police departments have drawn up and forwarded to 
the Regional Inspectorate of Galaţi nominal tables with the refugees coming from the surrendered territories, established 
in their range. The centralization and analysis of this information, presented in this study, provides a series of relevant 
informalion, under a historical and sociologica! aspect, re9arding the age, sex, profession ;md the locali ties and areas of 
Norlht!rrl Transylvania where thc refugees came from. This information is only partial, since, in these tables, with some 
exceptions, only the heads of the famil ies arc to bP. founn, thPir wivP<; ;mn children being omil;t;�l;l. 
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Pagini din calvarul români lor covăsneni, in timpul ocupaţiei 
horthyste din toamna anului  1940 

Deoarece trecerea timpulu i  aşterne o 
nepermisă u itare peste suferinţele români lor 
din Ardealul de Nord, din perioada ocupaţiei 
horthyste, acum când susţinătorii autonomiei 
teritoriale a aşa zisulu i  Ţinut Secuiesc, conti
nuă demersuri le pentru real izarea unu i  
proiect anacronic şi antiromânesc, este cazul 
să readucem în atenţia opiniei publice, prin 
intermediul documentelor de arhivă, câteva 
pagini d in calvarul trăit de românii covăsnen i .  
Cele prezentate sunt doar crâmpeie din 
etnogenocidul de care au "beneficiat" românii 
din Ardealul de Nord, în perioada ocupaţiei 
horthyste şi în ani i  care au urmat, inclusiv în 
timpul Regiuni i  Autonome Maghiare, dar con
stituie şi a rgumente convingătoare, care stau 
la baza hotărârii românilor din zonă, şi din 
întreaga ţară, de a nu accepta, sub nici o 
formă, autonomia propusă de l ideri i magh iari . 

Puţinele lucrări apărute, pe această temă, 
înainte de 1989 şi câteva după această dată, 
purtând semnătura unor d istinşi cercetători, 
d intre care aminti m :  Mihai Fătu, Mircea 
Muşat, I . P.S .  Corneanu Nicolae, Miha i  
Racoviţan, Ioan Ciolan, Gheorghe Bodea, 
Vasile T. Suciu, I l ie 1. Puşcaş, Raul Şorban, 
Constantin Voicu, Vasile Lechinţan, Petre 
Ţurlea, Virg i l  Teodorescu ş.a. (a se vedea 
Bibliografia la volumul Românii din Covasna şi 
Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, de 
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta 
Pătrunjel, Editura Grai Românesc, M iercurea
Ciuc, 2003), au reflectat doar parţial - atât 
cât a permis cercetarea documentară de la 
vremea respectivă - întreaga dramă trăită de 
români i  d in Ardealul de Nord, cedat Ungariei 
horthyste prin Dictatul de la Viena. 

De aceea, redăm acum conţinutul unor 
documente care vorbesc despre aspecte con
crete ale calvarului la care au fost supuşi 
români i  din Covasna, Zăbala, Zagon, Valea 
Mare ş.a., în toamna anului 1940, şi despre 
d imensiunile intolerantei şi uri i interetnice 
manifestate faţă de români în acei ani şi care, 
d in păcate, mai cunoaşte şi astăzi încă unele 
răbufniri, d in partea unor reprezentanţi ai 
populaţiei magh iare . 

PreLenlărn în cunlinuare unele declara�ii 
n�rlnr:tn�P. rlP. rP.fuginţi 'ji P.XJ1UI7aţi români din 
localităţile judeţului Covasna, aflate la graniţa 
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cu Moldova şi Muntenia, declaraţii consem
nate în faţa primarilor şi notarilor d in localită
ţile unde s-au refugiat, sau au fost expulzati, 
aflate de regulă în depresiunea Întorsurii 
Buzăulu i .  Deoarece o parte din cei nomina
l izaţi în documente sunt încă în viaţă, iar cei 
mai mulţi au urmaşi di recţi, trăitori în local i
tăţile judeţului Covasna, am înlocuit numele 
reale cu iniţialele, atât ale cetăţenilor români, 
cât şi a celor de etnie maghiară. Având în 
vedere faptul că unele informaţii se repetau, 
în mai multe declaraţi i ,  d in aceste documente 
am redat doar fragmentele cele mai impor
tante. Majoritatea acestor declaraţii sunt con
semnate în luna noiembrie 1940, după cum 
urmează : 

"Subsemnaţii (urmează numele a 12 per
soane), foşti locuitori din comuna Covasna, 
judeţul Treiscaune, prin prezenta declarăm că 
În dimineaţa zilei de 15 noiembrie 1 940, am 
fost somaţi de către organele Jandarmeriei 
fără nici un preaviz, să ne prezentăm la 
Primăria Comunei Covasna, pentru a fi 
expulzaţi şi a fi trecuţi peste hotare. Încă În 
noaptea zilei de 15 Noiembrie 1940, am şi 
fost trecuţi prin pădurea de la Zagon, peste 
hotar. 

La plecarea noastră nu am fost lăsaţi să ne 
luăm cu noi nici un fel de obiecte mobile, 
afară de un rând de albituri şi mâncare pen
tru 2 zile, iar familiile noastre au fost forţate 
să rămână pe loc. În tot timpul cât am fost 
sub dominaţia ungară am fost persecutaţi şi 
trataţi Într-un mod sălbatec. Românii noştri 
din această comună şi din comunele vecine, 
au trebuit să sufere toate brutalităţile jan
darmi/ar unguri, care conduceau la postul de 
jandarmi pe locuitorii paşnici, aplicându-le 
bătăi grave. 

A trebuit să suferim brutalităţile locuitorilor 
unguri, care organizaţi În bande călări cu 
pietre şi ciomege atacau În cursul nopţii 
locuinţele românilor, spărgându-le geamurile 
şi uşile. În tot acest timp eram nevoiţi să ne 
petrecem nopţile refugiaţi pe afară şi prin 
păduri. Unii dintre noi am fost cauzaţi de ade 
de spionaj, iar OI. V.N. a fost acuzat că a 
lran�/)Orlal grencJCle şi un camion de arme pe 
care le-a distribuit populaţiei române - pentru 
a Împiedica inaintarea armatei maghiare, 
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făcând totodată spionaj În favoarea 
României. Pentru aceste fapte În mai multe 
rânduri a fost purtat la Postul de Jandarmi, 
apoi s-a organizat contra Domniei Sale un 
complot angajându-se locuitorul N. L. din 
comuna Boroşneul Mare pentru a-1 asasina. 

La sosirea trupelor maghiare o delegaţie 
de români În frunte cu preotul Irimie Ticuşan 
au ieşit intru intâmpinarea acesteia, unde au 
fost huiduiţi de populaţie fără ca armata sau 
alte organe să fi intervenit spre a ne lua 
apărarea. Populaţia maghiară este liberă de a 
formula orice fel de pretenţii faţă de români, 
iar noi trebuie să satisfacem toate pretenţiile 
lor neintemeiate, deoarece autorităţile şi 
Jandarmeria dădeau concursul tuturor 
ungurilor fără ca noi să fi avut dreptul a ne 
justifica. 

Faţă de oierii noştri au formulat pretenţii 
pentru motivul că ar fi păşunat reca/tele lor 
timp de 22 de ani, pretinzând pentru acest 
timp desbăgubiri fabuloase de 20-50000 lei. 
Satele româneşti au aspect jalnic, casele cu 
geamuri şi uşile sparte, pereţi dărmaţi de 
bombardamentul bolovani/ar şi ceomegilor 
aplicate de bandele organizate de către stu
denţii copii ai inteledualilor unguri. Şi astăzi 
geamurile de la casele românilor sunt bătute 
cu scânduri, pentru a nu fi expuse din nou 
atacurilor nocturne. 

Foştii funcţionari sunt făcuţi răspunzători şi 
puşi in situaţia de a despăgubi pe locuitorii 
unguri pentru impozitele plătite faţă de Statul 
Român, sau pentru orice alte sume, ce au 
fost plătite drept cote legale de unguri. În 
comuna Covasna nu ni s-a admis să avem 
şcoală confesională. În şcoală se predă toată 
materia in limba maghiară, iar copii noştri 
care la rugăciune Îşi fac cruce sunt bătuţi 
peste degete fiindu-le interzis de a se Închina 
decât numai În limba maghiară. Familiile celor 
rămaşi În concentrare În timpul ocupaţiei sunt 
şi ele expulzate fără nici un fel de avere. 
Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, 
(urmează semnăturile olografe ale celor 12 
persoane din Covasna).  Întorsura Buzăului la 
16  Noiembrie 1940" 1 . 

Declaraţie. "Subsemnaţii locuitori din 
comuna Zăbala, Judeţul Trei - Scaune 1 
Ardealul de Nord cedat Statului Ungar 1 prin 
prezenta declarăm următoarele: În ziua de 1 7  
Noiembrie 1940, pe la orele 4 dimineaţa s-au 
prezentat la locuinţa noastră Jandarmii unguri 
care ne-au pus În vedere ca imediat să fim 
gata de plecare Împreună cu soţie şi copii, şi 
să ne luăm numai stridul necesar că trebuie 
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ca să ne ducă in comuna Covasna la 
Comandamentul Militar pentru a da declaraţii. 
În câteva minute a trebuit să fim gata şi sub 
excortă cu intreaga familie am fost duşi la 
primărie. Cei ce ne-am opus acestei somaţii 
am fost bătuţi crunt. Ajunşi la primărie am 
fost Îmbarcaţi pe nişte căruţe şi trimişi În 
comuna Zagon, unde a trebuit să ne dăm jos 
din căruţe şi să venim pe jos până la fron
tieră, o distanţă de circa 4 km. (. . .) 

Declarăm mai departe că in urma acestora 
ne-a rămas acolo toată averea noastră, noi 
ne având asupra noastră decât câte un singur 
rând de haine. Casele ne-au rămas cu tot ce 
a fost În ele acolo. Grajdurile cu animale fără 
nici un Îngrijitor. Imediat după ocupaţie, 
populaţia maghiară din comună a pus la dis
poziţia armatei un număr de 240 arme şi 2 
mitraliere, cu care s-a inarmat tineretul 
maghiar şi cu ajutorul trupelor de ocupaţie au 
inceput a ne distruge casele şi mobila din 
case, prin tragerile făcute cu arma În cursul 
nopţi/ar. Apoi au Început percheziţiile sub 
pretext că dacă ungurii au avut arme asupra 
lor, atunci şi noi trebuie să avem arme. Ori 
dacă noi nu am avut de unde scoate armele, 
am fost luaţi la bătaie şi bătuţi până la sânge 
săptămâni În şir. Contesa Armin Micheş, din 
Zăbala, care azi are un cumnat În comuna 
Budila, jud. Braşov/ Graf Micheş/ când s-au 
Întors bandele maghiare de la distrugeri şi 
maltratările locuitorilor români din comună, a 
Întrebat pe aceştia câţi români au Împuşcat? 
La răspunsul acestora că nu au omorât nici 
unul, i-a scuipat şi a spus să pună din nou 
mâna pe arme şi nici un român să mai 
rămână În comună. 

În timpul cât am fost excortaţi de la comu
na Zăbala şi până la frontieră, pe tot parcur
sul, am fost huiduiţi şi scuipaţi de populaţia 
maghiară. Aceasta ne este declaraţia pe care 
o dăm şi o semnăm propriu. Barcani, la 18 
Noenvrie 1 940. Dată În faţa noastră: Învăţă
tor: Gh. Fediuc, Notar: I. Paşcan, Declaranţi: " 
(urmează 14 semnături olografe)2. 

"Subsemnaţii (. . . ) toţi din comuna Zagon, 
judeţul Trei Scaune, declarăm următoarele: 
În ziua de 20 Noiembrie a.c. pe când ne aflăm 
toţi În gospodăriile noastre, cam pe la ora 1 O 
din noapte au venit la noi soldaţi maghiari şi 
civili Începând să ne ma/trateze În modul cel 
mai barbat, spunându-ne că daci§ până 
dimineaţă nu părăsim localitatea să trecem 
frontierea În România, atunci vom fi Împuş
caţi fără nici o excepţie. Chiar În acea noapte 
am fost siliţi să părăsim locuinţele noastre cu 
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tot ceea ce era În ele şi ne-am retras În 
pădurile apropiate, pentru a nu fi chinuiţi. 

În dimineaţa zilei de 21 Noiembrie 1940, 
ne-am dus iarăşi la casele noastre pentru a 
ne lua ceva din Îmbrăcăminte şi n-am găsit 
nimic; casele ne-au fost prădate şi lăsate cu 
pereţii goi, chiar şi geamurile le-au luat, cele 
care au fost În stare mai bună, astfel că am 
fost siliţi să plecăm cu ceea ce a fost pe noi. 
Ne-au luat şi vitele În acea noapte astfel că, 
dimineaţa când ne-am dus, n-am mai găsit 
decât sentinelele maghiare care nu ne lăsau 
să intrăm Înspre centrul comunei şi nici chiar 
În curţile noastre. Văzându-ne În această 
stare de plâns, am plecat spre frontieră În 
ziua de 21 Noiembrie 1 940 şi În seara acelei 
zile am ajuns la· pichetul de grăniceri români, 
trecând frontiera la punctul Barcani, jud. 
Braşov. Ne-am prezentat la primăria comu
nală Barcani În ziua de 23 Noiembrie 1940, de 
unde am fost repartizati pentru comuna 
Vama Buzăului, jud. Braşov, unde am fost 
plasaţi pe la casele fraţilor noştri români. 

Aceasta ne este declaraţia pe care o 
susţinem şi o semnăm propriu. Vama
Buzăului 23 Noiembrie 1 940. Declaranţi 
(urmează şase semnături olografe). Prezenta 
declaraţie s-a dat şi semnat În faţa noastră. 
Vama Buzăului, 12 Noiembrie 1940. Primar, 
C-tin Burcus, Secretar, V. Şerban" 3. 

"Subsemnatul G.R preot ortodox român În 
comuna Zăbala, Judeţul Treiscaune, refugiat 
la data de 16  octombrie 1 940 În comuna Sita 
Buzăului, judeţul Braşov, declar următoarele: 
În urma cedării către Ungaria a teritoriului ce 
păstoream m-am hotărât şi am rămas În 
mijlocul credincioşilor bisericii pe care o păs
toream ca să fiu un mângâitor şi conducător 
al popolaţiei româneşti din comuna Zăbala 
ajunsă din nou În robia pe nedrept al pămân
tului nostru sfânt. Am rămas În mijlocul 
credincioşilor din Zăbala şi lângă Altarul sfânt 
al bisericii noastre unde Îmi dădeam seama 
că aveam de !r?deplinit un rol şi o misiune 
frumoasă pentru a fi Îndrumătorul şi călăuzi
torul fraţilor noştri rămaşi În robie. 

Dar hoardele barbare ale neamului asiatic 
s-au pornit cu o furie de neÎnchipuit asupra 
bieţi/ar români distrugându-le tot şi jefuindu
i şi supunându-i la chinuri de neÎnchipuit. 
Porneau noaptea fn cete şi bombardau cu 
pietre şi gloanţe de puşcă locuinţele la 
aproape toţi românii distrugându-le. Mai tare 
au avut de suferit locuitorii P. D, V. L, D.R, 
D. R, G. O, 1. C, 1. M, G. R, şi alţii. La cei amintiţi 
mai sus le au distrus casele, tăindu-le fere-

277 

strele, uşile şi pridvoarele cu topoarele, mobi
la din case le-au sfărmat-o compled, păturile, 
plapumele şi pernele le-au tăiat cu cuţitele; 
burdufii de brânză, făina şi ce-au găsit le-au 
Împrăştiat prin case şi prin curţi. 

Locuitorului P. V. din Pava, care plecase 
Înainte de a veni armata maghiară, i-au dat 
foc la şura plină cu bucate, i-a distrus absolut 
tot ce-au găsit În casă, sticlele de bulion le-au 
spart izbindu-le de pereţi, iar după aceste 
isprăvi şi-au făcut necesităţile În casă, ca să 
dea dovadă complectă de civilizaţie. Pe toţi 
cei care le-au distrus locuinţele jandarmii au 
luat forţat declaraţii de la fiecare, că nu au 
nici o pretenţie de despăgubire, ameninţân
du-i că, În caz contrariu, le va da foc şi-i va 
omorÎ. 

În faţa acestor prigoniri, noaptea fiind 
nevoit să stau ascuns fără a putea dormi, iar 
ziua ocupat cu credincioşii pe la autorităţi, 
m-am Îmbolnăvit greu având hemoptizie 
abundentă, căzând la pat greu bolnav. Deşi 
eram greu bolnav, totuşi mi s-au trimis 
ameninţări ca să plec dacă nu vreau să sufăr 
prigonirile ce le proiectau. În asemenea situ
aţie fiind am plecat În refugiu şi am venit În 
comuna Sita Buzăului, unde Îmi este familia. 
Am dat această declaraţie cu Întârziere din 
motiv că am fost greu bolnav În pat, oprit de 
medic de a vorbi. Aceasta Îmi este declaraţia 
pe care o susţin" 

4 •  

"Subsemnatul O. G. de ani 49, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu patru copii, carte ştiu, cu domiciliul În teri
toriul ocupat, În comuna Zăbala, ju. Trei
scaune, actualmente refugiat În comuna Sita 
Buzăului, Judeţul Braşov, declar: De la ocu
parea teritoriului de către Unguri am suferit 
mai multe bătăi, casa dărmată, stricată de 
unguri cu bolovani, şi lucrurile cele mai de 
preţ furate. În noaptea de 1 7  Noiembrie 
1940, ora 4 am fost luaţi de acasă de Jan. 
Unguri şi duşi la Zagon de unde am fost arun
caţi peste frontieră, neal'ând voie să luoăm 
cu noi nimic. În locuinţa mea au rămas urmă
toarele: 2 moşii cu 7 clădiri, 20 Jug. Pământ 
cu recolta de pe el, 5 cai, o vacă, 13 porci, 50 
de păsări, 4 căruţe, 150 de oi, plus lucrurile 
din casă. Aceasta Îmi este declaraţia pe care 
o dau, susţin şi o semnez propriu" s. 

,,Subsemnatul P.I. de ani 52, de profesiune 
plugar, religie ortodoxă, căsătorit cu 5 copii, 
carte şliu, cu domiciliu in teritoriul cedat, În 
comuna Zagon, Jud. Treiscaune, actualment 
refugiat in comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: De la intrarea ungurilor am 
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suferit mai multe batjocuri şi mi s-a luat 
recolta de pe 5 jugăre de pământ (. . .). Toate 
bunurile mi-au rămas acolo, neputând lua 
nimic pentru că jandarmii unguri ne aşteptau 
până ne-am Îmbrăcat şi am fost forţaţi a ieşi 
cât mai repede afară şi să plecăm În 
România, la românii noştri puturoşi, cum 
z1ceau e1 . . . . . . ( ) 6 

"Subsemnata P.G., de 49 de ani, de profe
siune agricultoare, religie ortodoxă, căsătorită 
cu 8 copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriul 
cedat, În comuna Zagon, Jud. Treiscaune, 
adualment refugiat În comuna Sita Buzăului, 
Judeţul Braşov declar: 

În ziua de 18 Noiembrie 1 940 orele 1 1  dim, 
m-au ridicat de acasă mai mulţi unguri, dintre 
care au fost şi câţiva cu nume cunoscuţi şi 
anume: A, B, B.C. - primarul comunei, iar 
restul necunoscuţi. Acest grup m-a forţat să 
părăsesc locuinţa şi să plec imediat, neputând 
lua cu mine decât ceea ce era pe mine şi pe 
cei 8 copii"( . .  .)  7 .  

"Subsemnatul R.D. de ani 28, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu un copil, carte ştiu, cu domiciliul În terito
riul ocupat, În comuna Zăbala, ju. Treiscaune, 
actualmente refugiat În comuna Sita 
Buzăului, Judeţul Braşov, declar: De la ocu
parea teritoriului de către unguri am avut de 
suferit foarte multe greutăţi. Chiar În ziua de 
13 septembrie orele 1 0  au venit la casa mea 
mai mulţi unguri, care au căutat ca să mă 
jefuiască, luându-mi toate lucrurile mai de 
valoare, precum şi suma de lei 15.500, iar 
celelalte obiecte care ne le-au putut lua, le-au 
stricat pentru a nu-mi rămâne mie. Aceşti 
unguri erau urmaţi de echipe militare, care Îi 
păzeau pentru a nu fi atacaţi. Pentru faptul că 
nu am dat armă, ceia ce nu posedam, am fost 
bătut În mai multe rânduri chiar de către jan
darmii unguri. (. . . ) Mai declar că la locuinţă 
mi-au mai rămas următoarele: moşia cu 6 
clădiri, 160 de oi, 3 cai, o vacă, 7 porci, 7 Jug. 
de pământ 2 Jug. de pădure, recolta de pe 
terenul arătat mai sus, fân În valoare de 
50.000 lei, 2 căruţe plus lucruri casnice şi 
unelte agricole. " (. . .  ) a. 

"Subsemnatul N. V. de ani 58, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, ciisătorit 
cu 7 copii, carte ştiu, cu domiciliul În terito
riul ocupat, În cătunul Pava, comuna Zăbala, 
jud. Treiscaune, actualmente refugiat În 
comuna Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: 
De la ocuparea teritoriului de către unguri am 
fost bătuţi În fiPcare zi, de către unquri civili 
şi de către jandarmi unguri, iar in timpul 
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nopţii nu puteam dormi la locuinţele noastre, 
alegându-ne diferite ascunzişuri prin pădure, 
de frica acestor barbari care ne schinjuiau. 
(. . .) Am fost bătut În scopul de a mă face să 
părăsesc domiciliul meu, spunându-mi că Încă 
nu m-am dus după puturoşii mei, iar eu am 
răspuns că niciodată nu voi părăsi acest loc 
unde s-au născut şi crescut strămoşi de stră
moşii mei. Toate acestea le-am suferit până 
În ziua de 1 7  Noiembrie 1940, când am fost 
ridicat de jan. unguri de care nu am fost lăsaţi 
să luam cu noi ceva Îmbrăcăminte, decât 
ceea ce este pe mine, soţie şi copii. (. . .) La 
locuinţa mea mi-au rămas următoarele: casă, 
grajd, şură, bucătărie, 30 Jug. Pământ, plus 
recolta după acest pământ, 150 de oi, 70 Jug. 
pădure de brad, 4 cai, 6 căruţe, 3 vaci, 5 
porci, plus lucrurile casnice" ( . . .  )9. 

"Subsemnatul N. V. de ani 49, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu 1 copil, carte ştiu, cu domiciliul În teritori
ul ocupat, În comuna Covasna, jud. 
Treiscaune, actualmente refugiat În comuna 
Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: A doua 
zi după ocupare am fost la comenduirea lor, 
unde m-au udat şi m-au bătut, ca să dau 
arma În mâna lor, pe care eu nu o aveam. La 
o săptămână după aceasta au venit din nou şi 
m-au dus la post, unde din nou am fost bătut 
pentru că am fost Înscris În Legiune şi m-au 
reţinut două zile acolo, dându-mi În loc de 
hrană bătaie. La ora 12 noapte În 1 7  
Noiembrie 1 940 au venit jandarmii unguri şi 
m-au ridicat de acasă, numai cu ce am fost 
pe mine, ducându-ne la comenduire la 
Zagon, iar de acolo am fost trecut frontiera, 
spunând că nu merităm a sta pe pământul lor 
unguresc, noi românii puturoşi'{ . . .  )ID .  

"Subsemnatul A. G. de 41 de ani, de profe
siune pădurar comunal şi de religie ortodoxă, 
căsătorit cu 3 copii, carte ştiu, cu domiciliul În 
teritoriul ocupat În comuna Zagon, jud. 
Treiscaune, actualmente refugiat În comuna 
Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: Prima 
dată după sosirea armatei maghiare am fost 
atacat mişeleşte de populaţia civilă din sat, 
spărgându-mi geamurile cu pietre aruncând 
din şosea şi profitând de ocazia Întunericului 
s-au făcut nevăzuţi. Văzându-mă asediat am 
fost să merg la autorităţile ungureşti din loca
litate, pentru a aduce la cunoştinţă cele ce mi 
se Întâmplase. Atunci am fost interogat de 
mai multe date asupra mea la care eu am 
rAspuns afirmativ, şi la care ei mi-au răspuns 
că şi populaţia maghiară a suferit asemenea 
lucruri din partea românilor. ve toate acestea 
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mi-au declarat mai mulţi unguri, că mă au  În 
vedere şi că o să mă omoare pentru faptul că 
am fost pădurar şi mi-am făcut conştiincios 
datoria'{ . . .  ) 1 1 . 

"Subsemnata M.B. de ani 28, de profesiune 
agricultoare şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu 7 copii, carte ştiu, cu domiciliul În terito
riul ocupat, comuna Zagon, jud. Treiscaune, 
actualmente refugiat În comuna Sita 
Buzăului, Judeţul Braşov, declar: După acu
pare au fost nevoiţi bărbaţii să plece, iar noi 
am rămas soţiile să suferim, pentru că ei 
spuneu că nu mai avem nici un drept În ţara 
lor'{. . . ) 12 . 

"Subsemnatul F.G. de ani 28, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu un copil, carte ştiu, cu domiciliul În terito
riul ocupat, În comuna Zăbala, jud. 
Treiscaune, actualmente refugiat În comuna 
Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: La ocu
parea teritoriului de către unguri ni s-au spart 
de către ei casa precum şi mobilierul dinăun
tru, iar Îmbrăcămintea a iost tăiată fâşii cu 
cuţitul, iar eu am fost ridicat şi dus la primărie 
unde am fost bătut În mod barbar de câte 5-
6 ori pe zi, iar seara eram lăsaţi liberi pentru 
a merge acasă, iar a doua zi eram din nou 
chemaţi la primărie şi bătuţi din nou'{ . . . ) l 3 .  

"Subsemnatul P. P. de 55 de ani, de profe
siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu 2 copii, carte ştiu, cu domiciliul În teritori
ul ocupat, În cătunul Pava, comuna Zăbala, 
jud. Treiscaune, actualmente refugiat În 
comuna Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: 
De la ocuparea teritoriului amintit mai sus de 
către unguri am fost batjocoriţi şi trataţi În 
mod Îngrozitor de către autorităţile ungureşti, 
precum şi de către populaţia civilă. Strigând 
că suntem români puturoşi şi să plecăm că 
Împuţim locuf't . . .  ) 14. 

,,Subsemnatul O.P. Gh. de 36 de ani, de 
profesiune plugar şi de religie ortodoxă, căsă
torit cu 3 copii, carte ştiu, cu domiciliul În teri
toriul ocupat, În cătunul Pava, comuna 
Zăbala, jud. Treiscaune, actualmente refugiat 
În comuna Sita Buzăului, Judeţul Braşov, 
declar: După ocupare În prima noapte au 
venit mai mulţi unguri care au stricat uşile şi 
locuinţa pe dinafară şi aceştia erau urmaţi de 
vreo 13 soldaţi care Îi păzeau ca să nu fie ata
ca ţi de români. Am fost chemat la postul de 
jandarmi unde mi s-a cerut arma pe care eu 
nu o aveam şi pentru aceasta am fost bătut, 
am fosl interogat asupra cuibului de /egionan 
51 cif d� c� m=am inscris in Legiune, pentru 
toate acestea am suferit multă mizerie din 
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partea lor'{ . . .  )15 .  
,,Subsemnatul C. C. de ani 63, de profe

siune plugar şi de religie ortodoxă, căsătorit 
cu 5 copii, carte ştiu, cu domiciliul În terito
riul ocupat, În comuna Zăbala, jud. 
Treiscaune, actualmente refugiat În comuna 
Sita Buzăului, Judeţul Braşov, declar: De la 
ocuparea teritoriului amintit mai sus de către 
unguri am fost chemat la primărie spunându
mi ca să predau arma, eu am răspuns ce 
armă să dau că nu am nimic. (. . . ) Am fost lovit 
de un jandarm cu o bâtă enorm de mare, 
după aceasta au Început să mă Întrebe de ce 
nu m-am dus după puturoşii noştri. Eu am 
răspuns că aici m-am născut şi aici vreau să 
mor. Nu le-a fost de ajuns aceste cuvinte şi 
au Început să mă bată În mod barbar, după 
care am zăcut 2 săptămâni't . . ) 16. 

"Subsemnatul C. D. de ani 31 de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 2 
copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocu
pat /Zăbala/ Jud. Treiscaune, actualmente 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: După ocupare am fost chemat 
la post unde am fost interogat asupra no. de 
legionari din sat, de datele naşterii mele şi de 
armă, crezând că eu posed armă, la toate 
acestea eu am răspuns negativ, drept pentru 
care am fost bătut la post de 6 ori cu un drug 
de fier. 

Totdeauna Îmi spunea că trebuie să pără
sesc locuinţa şi să trec după fraţii mei putu
roşi. În ultimul moment a venit ca să mă 
ridice de acasă, iar eu nevrând a părăsi 
locuinţa mi a spus că nu mai pot rămâne nici 
Într-un caz. La toate acestea eu am spus că 
nu plec, poate chiar să mă Împuşte, dar ei au 
spus că este păcat să strice un glonţ 
unguresc pe un român puturos. În noaptea 
de 17  noiembrie 1940, orele 6 dimineaţa, m
au luat de acasă şi m-au dus la primărie, ne 
având voie să luom nimic cu noi, de la 
primărie m-a dus la Zagon, şi când treceam 
prin satul Chiuruş, trăgeau clopotele dt:pă noi 
semn că nu mai vreau să ne mai vadă'{- . . ) 17. 

"Subsemnatul N. F de ani 56, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 5 
copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocu
pat /Zăbala/ Jud. Treiscaune, actualmente 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: De la ocuparea teritoriului am 
suferit foarte multe bătăi şi eram tot timpul 
ascunşi prin pădure de frica lor, care se 
repedeau asupra nostră şt a locuinţelor noas
tre ca ni)te fiare jfilbatice"( . . .  ) 1B .  

"Subsemnatul R. D.S., născută M., de 58 de 
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ani, de profesie plugar, de religie ortodoxă, 
căsătorit cu 4 copii, carte ştiu, cu domiciliu În 
teritoriu ocupat /Zăbala/ Jud. Treiscaune, 
actualment refugiat În comuna Sita Buzăului, 
Judeţul Braşov declar: De la ocuparea terito
riului de către unguri am fost bătuţi În fiecare 
zi de mai multe ori şi cerându-ne mereu 
armele pe care noi nici nu le aveam. Casele 
au fost stricate de către populaţia civilă 
Împreună cu armata. În noaptea de 17  
noiembrie 1 940, orele 2 am fost luaţi de către 
jandarmii unguri şi somaţi să ne părăsim 
locuinţele, strigându-mi să trec la puturoşii . d � 

. ," ) 19 me1 e romam \ . . .  . 

"Subsemnata L.C, născută M, de ani 42 de 
profesie plugar, de religie ortodoxă, căsă
torită cu 3 copii, carte ştiu, cu domiciliu În ter
itoriu ocupat/ Zăbala/ Jud. Treiscaune, 
actualment refugiat În comuna Sita Buzăului, 
Judeţul Braşov declar: De la ocuparea terito
riului de către unguri am suferit mai multe 
batjocure, şi În ziua de 18 Noiembrie 1940, au 
venit la locuinţă mai mulţi jandarmi, Împre
ună cu autorităţile din comună, de care am 
fost somată, să Îmi părăsesc locuinţa, şi să 
trec frontiera: Fiind singură numai cu copii 
mici, nu am putut lua nimic cu mine decât 
ceea ce se afla pe mine şi copii. Mai Întâi am 
fost duse şi ţinute două zile la comenduirea 
lor de grăiniceri, de unde am fost bătute şi 
alungate peste frontieră'{ . . . )20. 

"Subsemnatul Z.D., de 41 de ani, de profe
sie plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 2 
copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocu
pat/ Zăbala/ Jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: De la ocuparea teritoriului am 
fost chinuiţi de unguri şi am primit bătaie În 
mai multe rânduri, iar În noapte de 1 7  
Noiembrie 1 940 am fost ridicaţi de acasă şi 
duşi la comenduirea de grăniceri de unde am 
fost alungaţi peste frontieră, lăsând pe la 
casele nostre tot avutu/'{ . . . )2 1 . 

"Subsemnatul O.N., de 46 de a.'"li, de pro
fesie plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 
3 copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu 
ocupat/ Zăbala/ Jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: De la ocuparea teritoriului de 
cJtre unguri am fost chinuiţi şi bătuţi În 
fiecare �i fiţg msi ml.lfte rJri, f!(lQi casa a fost 
stricată aruncând cu pietre În ea. După aceas
ta am fost chemat la postul de jandarmi, 
unde am fost bJtut in mai multe rânduri, 
forţându-nc să dăm declaraţie că nu avem 
nici o pretenţie in urma stricăciunilor pricinu-
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"t ," )22 1 e \ · · ·  . 
"Subsemnatul R.A., de 57 de ani, de profe

sie plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 5 
copii, carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocu
pat/ Zăbala/ Jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: De la ocuparea teritoriului de 
către unguri am fost batjocoriţi şi chinuiţi În 
mod foarte grav. Populaţia civilă cât şi 
autorităţile militare au stricat casele şi tot ce 
se afla, fiind siliţi să fugim În pădure, căutând 
ascunziş, iar pe copilul meu de 13 ani /-au 
prins când se ducea cu cai la păşune şi /-au 
bătut lăsându-1 aproape mort. 

După suferinţa la cele arătate mai sus În 
noaptea de 17  orele 4 am fost somaţi de 
către jandarmii unguri să părăsim locuinţele 
nostre. Am fost ridicaţi de acasă şi duşi la 
primărie Împreună cu 3 copii, restul au rămas 
cu mama sa care era bolnavă şi nu se putea 

"d " d "  t'" )23 n 1ca m pa \ · · · . 
,,Subsemnatul M. Gh., de 25 de ani, de pro

fesie plugar, de religie ortodoxă, necăsătorit, 
carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocupat, În 
comuna Zagon, jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţul 
Braşov declar: După ocupare am fost foarte 
mult batjocoriţi şi de copiii cei mai mici, apoi 
am fost chemaţi la post şi am fost interogaţi 
de către jandarmii unguri dacă vrem să fim 
unguri? La toate aceste am răspuns negativ, 
şi pentru acestea am fost nevoiţi să părăsim 
locuinţele. Noapte nu puteam dormi În casă ci 
numai prin păduri şi ascunzişuri. Iar când am 
vrut să plecăm, vecinii noştri care erau tot 
unguri au anunţat imediat autorităţilor mili
tare care ne-au păzit şi noaptea când am ple
cat, şi când treceam frontiera grănicerii 
unguri au tras focuri după noi'{ - . .  )2� . 

"Subsemnatul O. M., de 23 de ani, de pro
fesie plugar, de religie ortodoxă, necăsătorit, 
carte ştiu, cu domiciliu În teritoriu ocupat, În 
comuna Zagon, jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Judeţu! 
Braşov declar: După acaparare am fost 
mereu chemat la post şi unde mă tot Întrebau 
ungurii dacă vreau să fiu ungur şi multe 
lucruri asupra situaţiei ţării, la toate acestea 
am răspuns negativ şi pentru aceasta am fost 
nevoit să plec. Gind am vrut să trec frontiera, 
�rănicerii un9uri au tras focuri după mine, dar 
am avut noroc că era noaptea şi nu au nime
rit, şi au tras gloanţele pe deasupra T . . )2s . 

"Subsemnatul Ş. M., din comuna Zagon, 
invalid de război dP. 49 de ani, de religie orto
doxă, având 4 copii, nu ştiu carte, expulzat 
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din comuna Zagon, Jud. Treiscaune, declar 
următoarele: De la ocuparea teritoriului cedat 
de către unguri, am fost bătut de către popu
laţia civilă, batjocoriţi şi ameninţaţi În tot 
momentul, spunându-mi ca să părăsesc 
Ungaria. În noaptea de 20-21 Noiembrie a.c. 
populaţia civilă condusă de către O.F. şi A.G., 
s-a prezentat la locuinţele noastre şi ne-a 
scos afară fără să ne lase să ne luăm ceva din 
casă, după care ne-a condus până la margi
nea pădurii cu ciomege şi bătându-ne, de 
unde ne-a spus să mergem la neamurile 
noastre, dar sub nici un motiv să ne 
Întoarcem că ne Împuşcă, şi nici În judeţul 
Braşov să nu ne găsească, căci ei vor veni şi 
acolo. Populaţia civilă avea concursul jandar
mi/ar şi grănicerilor, care erau În urma 
acestora. Sita Buzăului, 23 XI 1940'{. . . )26 .  

,,Subsemnatul Gh. R., de ani 62, de religie 
ortodoxă română, căsătorit, cu doi copii, 
carte nu ştiu, cu domiciliul În comuna Zagon, 
judeţul Treiscaune, actualmente expulzat, 
declar următoarele: De la ocuparea teritoriu
lui cedat Ungariei, În tot timpul am fost mal
trataţi şi bătuţi de către jandarmii şi populaţia 
civilă din comună. În ziua de 18 Noiembrie 
1940 a venit o patrulă compusă din doi jan
darmi şi primarul B. C. luându-mă la bătaie, 
atât pe mine om În vârstă cât şi pe soţia mea 
de 73 de ani pe motiv că fratele meu a plecat 
Înainte şi a dus o vacă cu el. 

Înainte de expulzare ni s-a propus ca să 
trecem la religia romana-catolică şi să ne 
maghiarizăm că atunci ne lasă să ne facem 
casă. Declarând că aceasta nu o putem face 
fiind oameni bătrâni şi nemaiavând mult de 
trăit, În noaptea de 21 a venit populaţia civilă 
constituită in bandă, sub conducerea lui O.F., 
A .G. şi M.A.G., Înarmaţi cu arme şi ciomege şi 
mi-au spart geamurile la casă, au Împuşcat 
pe fereastră şi ne-a strigat să ieşim imediat 
afară. Noi ieşind nu ne-a mai lăsat să intrăm 
Înlăuntru ca să ne luam ceva, ci ne-a luat la 
bătae şi ne-a urmărit până În pădure, de 
unde ne-a spus să mergem la «Budos ofah», 
şi să nu ne mai intoarcem sub nici un motiv 
Înapoi că ne Împuşcă. Atât eu cât şi soţia mea 
suntem bolnavi şi plini de vânătăi din cauza 
bătăii suferite. Ne-a rămas toată averea acolo 
În valoare aproximativă de 500. 000 lei" ( . . . )27. 

,,Subsemnata Văd. I. B. de ani 53, de pro
fesie casnică, religie ortodoxă, copiii am cinci, 
carle nu ştiu, cu domiciliu comuna Lagon, 
Jud. Treiscaune/ teritoriu ocupat/ declar: De 
la ocuparea teritoriului de către unguri, am 
fost biituţi În mod cât se poate de barbar, ne-
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au dărmat casele, alungându-ne pe drumuri 
şi urmărindu-ne ca pe nişte tâlhari, spunân
du-ne să nu ne oprim decât in Marea Neagră, 
că acolo ne este locul nostru. În seara zilei de 
20-21 am fost ridicaţi de către jandarmi şi 
populaţia civilă aducându-ne Într-o pădure, 
arătând direcţia pe unde să mergem, spunân
du-ne că dacă ne Întoarcem Înapoi vom fi " ţ " ''f )28 1mpuşca 1 � . . .  • 

,,Subsemnatul Ş.I., de 37 de ani, de religie 
ortodoxă, expulzat din comuna Zagon Jud. 
Treiscaune, declar următoarele: În seara zile 
de 21 Noiembrie a.c., o bandă constituită din 
populaţia civilă a venit la locuinţa mea şi au 
intrat in casă 4 persoane Înarmaţi spunându
mi ca să ies afară şi să plec la Marea Neagră 
că acolo este locul nostru. Când am voit să 
iau ceva pâine pentru cei 5 copii ai mei m-au 
luat la bătaie, izbindu-mă cu patul armei (. . .) 
Pe românii care umblau Încălţaţi cu opinci, le 
spunea să-şi taie opincile, căci dacă nu le taie 
ei cu picioare cu tot. Eram opriţi de a mai 
vorbi româneşte, sub ameninţarea de Împuş
care. Mi s-a spus să nu mai merg Înapoi că 

� " �," )29 ma 1mpuşca � . . .  . 
"Subsemnatul I.B., de ani 29, căsătorit cu 

trei copii, cel mai in vârstă fiind de 5 ani, de 
religie ortodoxă, expulzat din comuna Zagon 
Jud. Treiscaune, declar următoarele: În 
noaptea de 21 Noiembrie 1 940 au venit În 
curte 6 soldaţi şi au bătut În uşă cu arma 
strigând să deschid imediat. Când am deschis 
patru au intrat În casă şi m-au provocat să ies 
imediat afară Împreună cu familia, nelăsându
mă să iau absolut nimic. Am avut În ladă 7500 
lei pe care când am vrut să-I iau m-au repe
zit afară ameninţându-mă că mă Împuşcă. 
Afară ne aşteptau civilii care ne-au luat la 
bătaie. M-am Îndreptat către convoiul celor
lalţi expulzaţi şi m-au urmărit până În pădure. 
Eu după ce am intrat În pădure am luat-o pe 
altă parte şi am stat până mai târziu când s
au mai iliniştit, după care pe ascuns, m-am 
Întors acasă ca să mai iau câte ceva. Când am 
mers acasă nu am mai găsit absolut nimic, mi 
se ridicase tot, atât banii, cât şi păturile ce au 
mai găsit, precum şi alte lucruri ce puteau fi 
ridicate, iar mobila din casă sfărmată com
plect'{ . . .  po. 

,,Subsemnatul D.C., de ani 29, căsătorit cu 
2 copii, de religie ortodoxă, expulzat din 
comuna Zagon Jud. Treiscaune, declar urmă
toarele: De când au intrat armatele maghiare 
În comuna Zagon populaţia ungurească s-a 
pornit prigoană asupra mmlinilor, batjo
corindu -i, ameninţându-i şi bătându-1 pe unde 
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găseau vre-un român, cum a fost cazul cu 
Gh. F., care a fost crunt bătut În mijlocul 
pieţii, precum şi alţii. Copii de şcoală strigau 
după noi «Budos ofah şi bocskoros»( . .  .) Afară 
de mine şi soţia mi-au bătut şi copila de 1 O 
ani: Cei mai Înverşunaţi dintre toţi erau 
locuitorii B.F şi V.I'{ . . . )3 l .  

"Subsemnatul N.M.D., de ani 35, căsătorit 
cu 5 copii, de religie ortodoxă, În calitate de 
expulzat din comuna Zagon Jud. Treiscaune, 
declar următoarele: În tot timpul dela la ocu
paţia teritoriului cedat de către România, 
Ungariei, am fost batjocoriţi, bătuţi şi chinuiţi 
de către populaţia civilă sub auspiciile jandar
mi/ar unguri, chemând pe români la postul de 
jandarmi şi ameninţându-i cu Împuşcarea. În 
noapte de 21 Noiembrie a.c. au venit În casă 
5 locuitori unguri din comună, Înarmaţi cu 
ciomege şi m-au provocat să ies imediat afară 
din casă. Nu m-a lăsat să iau nimic, nici chiar 
pe copil care când a vrut să-şi ia opincile ca 
să se Încalţe, la lovit cu ciomagul. M-am rugat 
ca să mă lase să scol copii Încet ca să nu se 
sperie, dar ei au Început să lovească cu 
ciomagul În mobila din casă, ca să facă larmă 
cât mai mare, să lovească În mine şi soţia 
mea. L-a ieşire din casă mi-au luat pantalonii 
de pe mine şi aşa am fost conduşi până la 
pădure Împreună cu ceilalţi expulzaţi În bătăi, 
spunându-ne să nu ne mai Întoarcem căci pe 
toţi ne Împuşcă. Întrega populaţie civilă a fost 
condusă de către locuitorii A. G. şi O. F, iar În 
urma lor erau jandarmij'{ . . . )32. 

"Subsemnatul N .D., de ani 70, căsătorit cu 
6 copii, de rel igie ortodoxă, expulzat din 
comuna Zagon Jud. Treiscaune, declar urmă
toarele: De la ocuparea teritoriu lu i  cedat 
Ungariei, populaţia civilă aproape în fiecare 
noapte mergea în bande la locu inţele 
românilor şi aruncau cu pietre în fereste, pe 
case, puşcau în curţi, îi chemau în fiecare zi la 
postul de jandarmi şi îi băteau, nu ne lăsau să 
vorbim româneşte, şi ne ameninţau că dacă 
nu ne botezăm ca unguri, ne botează ei -
adică ne omoară. În noaptea de 21  Noiembrie 
a.c. o bandă compusă din populaţia civilă d in 
comună, cu concursul jandarmeriei, care era 
la umă, a venit pe la casele noastre, intrând 
în fiecare cas� eate o echipă, ne-a provocat 
ca imediat să pi:lrăsim casele şi să plecăm din 
comună la «Budos olah», adică în România, 
dar înapoi s� nu ne mai întoarcem căci ne 
Împuşcă. Nu ne-a lăs<Jt să luăm nimic, şi cu 
ce-am putut să ne îmbrăcăm mai la repezea
lă, ne-au sco!:i afar� bătându- nc cu ciomegi lc 
şi a lungandu-ne pană în pădure"( . . . )33 . 
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"Subsemnata A .C., de ani 55, văduvă, cu 
doi copii, de religie ortodoxă, expulzată din 
comuna Zagon Jud. Treiscaune, declar 
următoarele: Sunt oarbă complect şi in 
noapte de 21 Noiembrie au venit in casă mai 
mulţi locuitori unguri din comună şi mi-au 
spus că Împreună cu copilul să plec imediat 
la neamurile mele in România. Deşi m-am 
rugat ca să mă lase ca să mă Încalţ, că sunt 
oarbă complect, nu numai că nu m-au lăsat, 
dar m-au repezit afară, de unde copilul m-a 
luat de mână şi m-a dus la ceialţi expulzaţi. 
Când am ajuns la un părău, m-a repezit 
acolo şi căzând jos au Început să dea cu 
ciomagul În mine" ( . . .  )34. 

,,Subsemnatul B.A, de 26 de ani, căsătorit 
cu un copil, de religie ortodoxă, expulzat din 
comuna Zagon Jud. Treiscaune, declar urmă
toarele: Imediat după ocuparea de către 
armatele maghiare a teritoriului cedat, popu
laţia din comună a inceput o adevărată 
prigoană contra românilor, bătându-i, batjo
corindu-i şi ameninţându-i cu moartea, fără 
nici un motiv. În noaptea de 21 Noiembrie 
a.c. au venit În casă patru persoane civile, 
Înarmate cu 3 ciomege şi unul cu arma - şi m
a provocat ca imediat să părăsesc casa. Cei 
cu ciomege au Început să dea in mine şi soţie, 
iar cel cu arma a Împuşcat in casă, speriindu
mi copilul de 6 ani. În loviturile de ciomag am 
ieşit afară dezbrăcat, unde ne-au aşezat pe 
două rânduri şi bătându-ne mai departe ne
au alungat până in pădure, spunându-ne să 
nu ne mai intoarcem, căci nici unul nu va 

� . ţ � ''f )35 scapa cu vta a \ . . .  . 
,,Subsemnatul B.R.M, de ani 28, de profe

sie plugar, de religie ortodoxă, carte ştiu, 
necăsătorit, domiciliat in comuna Zagon Jud. 
Treiscaune, actualment refugiat in comuna 
Sita Buzăului declar următoarele: După ocu
parea teritoriului de către unguri am avut de 
indurat multe persecuţii şi multe chinuri. Am 
fost chemaţi la primărie unde am fost forţaţi 
să ne botezăm unguri, noi nevrând am fost 
bătuţi şi ni s-a pus in vedere să părăsim 
locuinţele şi să plecăm la fraţii noştri Ofah. În 
noaptea de 20 Noiembrie 1940 ora 3 noaptea 
am fost ridicaţi de acasă şi nevoiţi a trece 
frontiera'{ . . .  ) 1n. 

"Subsemnatul M.B., de ani 30, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, carte ştiu, căs,!f
torit cu un copil, domiciliat in comuna Zagon 
Jud. Treiscaune, actualment refugiat in 
comuna Sita Buzăului, Jud. Braşov declar: 
După ocupare am fost chinuiţi de ei În cele 

. mai groaznice chinuri, şi strigau dup,!f noi 0/a, 
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apoi am fost chemaţi la primărie ca să ne 
botezăm unguri, dar noi nu am vrut şi contra 
aceasta am fost tot timpul persecutaţi, iar În 
noaptea de 20 Noiembrie 1940. Orele 3, am 
fost luat de acasă şi aruncat pe drumuri 
spunându-mi să părăsesc locuinţa şi să plec la 
ţ; ţ" " t " "l'f )37 ,ra 11 naş m \ .  . .  . 

"Subsemnatul N. C., de profesie plugar, 
de religie ortodoxă, carte nu ştiu, căsătorit 
cu 1 copil, domiciliat În teritoriul ocupat, 
comuna Zagon Jud. Treiscaune, actualment 
refugiat În comuna Sita Buzăului, Jud. 
Braşov declar: După ocuparea teritoriului 
de către unguri am fost chemaţi la primărie 
să ne botezăm unguri, ca să nu mai sufe
rim chinurile la care eram supuşi. Noi nu 
am vrut şi atunci am fost bătuţi şi ni s-a pus 
În vedere să părăsim imediat ţara lor şi să 
venim la opincarii noştri. Am fost nevoiţi să 
plecăm. În noaptea de 20 noiembrie 1 940 
am fost ameninţaţi cu moartea şi casele 
bătute cu pietre, iar noi aruncaţi pe dru
muri şi casele pecetluite" ( . . .  ps . 

"Subsemnatul I. C., de ani 42, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 5 
copii, carte ştiu, domiciliat În comuna Zăbala, 
Jud. Treiscaune, actualment refugiat În 
comuna Sita Buzăului, Jud. Braşov declar: 
După ocupare am suferit multe insulte şi 
chemaţi la post de mai multe ori unde am fost 
Întrebaţi unde ne este arma. Noi am răspuns 
că nu avem, după cum şi era. Ei Însă nu au 
vrut să ne creadă şi au continuat să ne bată. 
Pe la locuinJele nostre au făcut mari strică
ciuni mari. In noaptea de 1 7  Noiembrie 1940 
pe la orele 5 dimineaţă au venit jandarmii 
unguri care ne-au forţat să părăsim locuinţele 
şi să plecăm. Am fost nevoit să plec şi să Îmi 
las tot agonisitul acolo'{- . . )39. 

,,Subsemnatul D.N., de ani 43, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 7 
copii, carte ştiu, domiciliat În teritoriu ocupat, 
În comuna Zagon, Jud. Treiscaune, actual
ment refugiat În comuna Sita Buzăului, Jud. 
Braşov declar: După ocupare am fost obligaţi 
să vorbim numai ungureşte şi nu eram lăsaţi 
să mergem la lucrul câmpului, bătându-ne cu 
pietre şi cel mai mic copil, şi strigând după noi 
cuvinte murdare. (. . .) În ziua de 20 Noiembrie 
1 940 am fost chemaţi la primărie unde am 
fost obligaţi de unguri să ne botezăm 
ungureşte şi să fim unguri, iar după aceea nu 
au mai vroit sii fim nici unguri, ci au spus să 
piirăsim imediat locuinţa că o să fie rău de 
noi. În noaptea de 20 Noiembrie 1940 orele 
1 1  am fost ridicat de acasă Împreună cu 
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familia neputând lua cu mine decât cu ceea 
ce eram Îmbrăcat, atât eu cât şi familia. Am 
fost urmăriţi şi aruncaţi peste frontieră" ( . . .  )40. 

"Subsemnatul M.I., de ani 34, de profesie 
gardian, de religie ortodoxă, căsătorit cu 4 
copii, carte ştiu, domiciliat În comuna 
Covasna, Jud. Treiscaune, actualment refu
giat În comuna Sita Buzăului, Jud. Braşov 
declar: După ocuparea teritoriului de către 
unguri am fost foarte strânşi şi nu aveam voie 
să mergem nicăirea, persecutaţi, şi În 
noaptea de 17  Noiembrie 1 940, orele 1 1  !12, 
am fost ridicat de acasă şi trecut peste fron
tieră, neputând lua cu mine nimic, ba din con
tră, mi-a rămas şi familia acolo'{ . . .  )4 t .  

"Subsemnatul R.M., de ani 33, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu 2 
copii, carte ştiu, domiciliat În teritoriu ocupat, 
În comuna Zagon, Jud. Treiscaune, actual
ment refugiat În comuna Sita Buzăului, Jud. 
Braşov declar: După ocupare tot mereu am 
fost ameninţaţi să plecăm la fraţii noştri 
puturoşi de dincolo, că dacă nu o se ne aducă 
ei. Toate aceste suferinţe le-am Îndurat până 
În noaptea de 19  Noiembrie 1940, când am 
fost ridicaţi de acasă de jandarmii unguri, 
care ne-au bătut şi chiar m-au strâns de gât 
şi m-au dat afară, apoi mi-au pus arma În 
piept spunându-mi că mă omoară dacă nu 
plec imediat. Ne mai având Încotro am fost 
nevoit să plec şi să Îmi las tot avutul meu 
aco/o'{- . . )42. 

,,Subsemnatul R.M., de ani 31, de religie 
ortodoxă, de profesie plugar, căsătorit cu 3 
copii, carte ştiu, cu domiciliul În teritoriu ocu
pat, În comuna Zagon, Jud. Treiscaune, 
actualment refugiat În comuna Sita Buzăului, 
Jud. Braşov declar: După ocuparea teritoriu
lui de către unguri am suferit cele mai 
groaznice suferinţe, pe care nu şi le poate 
Închipui nimeni. Copii ungurilor strigau după 
noi şi aruncau cu pietre, apoi am fost duşi la 
primărie unde am fost bătuţi şi batjocoriţi de 
ei, apoi ne-au pus În vedere să părăsim 
locuinţele În termenul cel mai scurt, că o 
păţim rău cu ei. Iar În noaptea de 20 
Noiembrie 1940 am fost ridicat de acasă 
Împreună cu familia şi aruncaţi peste graniţă 
ca nişte câini ai nimănui, lăsând la locuinţă tot 
agonisitul nostru care nu a putut fi luat" ( . . .  )43. 

,,Subsemnatul I.R.P., de ani 47, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit fără 
copii, carte ştiu, cu domiciliul În teritoriu ocu
pat, În comuna Zăbala, Jud. Treiscaune, 
actualment refugiat În comuna Sita Buzăului, 
Jud. Braşov declar: După ocuparea teritoriu-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOAN LĂCĂTUŞU 

lui de către unguri am fost chemat la post 
unde am fost somat să predau arma, şi apoi 
bătut pentru faptul că eram În garda de fier şi 
mai Înainte am fost În garda Naţională, pen
tru menţinerea finiştei În comună. Într-o 
noapte când eram de serviciu, au venit mai 
mulţi băieţi unguri cântând pe drum. Eu 
Împreună cu tovarăşul meu am somat pe 
aceştia de a mai cânta, ei Însă nu au voit să 
se conforme, şi s-au repezit asupra lui pentru 
ai lua arma. Toate acestea acum le-au socotit 
ungurii ca rea purtare din partea noastră cu 
ai lor. Iar În noapte de 17  Noiembrie 1940, 
ora 6 dimineaţă, am fost ridicat de acasă şi 
duşi la comenduirea Zagon, iar de acolo tre
cuţi frontiera, neputând lua cu mine decât cu 
ce-am putut să mă Îmbrac'( . . . )44 . 

"Subsemnatul I. T.P, de ani 43, de profesie 
plugar, de religie ortodoxă, căsătorit cu trei 
copii, carte ştiu, domiciliat În comuna Zăbala, 
Jud. Treiscaune, actualmente domiciliat În 
comuna Sita Buzăului, Jud. Braşov declar 
următoarele: După ocupare am suferit multe 
insulte şi chiar bătăi. In prima zi după acu
pare, au venit pe la casele nostre echipe de 
soldaţi care au pricinuit mari pagube, stricând 
uşile, ferestrele şi mobilierul care se afla În 
case, şi batjocorind pe bieţii români care au 
căzut sub stăpânirea hoarde/ar barbare. A 
treia zi am fost chemat la post unde am fost 
interogat unde este arma? Şi mai multe 
lucruri la care eu am răspuns negativ. În ziua 
de 1 7  Noiembrie 1940, orele 5 dimineaţa, 
când au venit la locuinţa mea mai mulţi sol
daţi, care mi-au pus În vedere să părăsesc 
domiciliul şi să trec la fraţii noştri. Nemai
având ce face am fost nevoit să plec, 
neputând lua cu mine decât cu ce eram Îmbră
cat, rămânându-mi şi un copil acolo" ( . . .  )45. 

"Subsemnata B.M., cu etate de 21 de ani, 
de profesie coafeză, În comuna Zagon, jud. 
Trei - Scaune/ Ardealul de Nord, cedat 
Statului Ungar, prin prezenta declara urmă
toarele: În ziua de 25 Noiembrie a.c. am ple
cat din comuna Zagon, Jud. Trei Scaune, 
trecând peste frontieră prin punctul Zagon -
Barcani, Jud. Braşov, pentru faptul că viaţa 
ne era insuportabilă, din cauza maltratărifor, 
precum şi a măsurilor luate de autorităţile 
maghiare pentru schimbarea cultului, precum 
şi din cauza nesiguranţei vieţii şi avutului nos
tru, din cauza răscoalelor repetate din partea 
populaţiei civile maghlare'{ . . . )46. 

"Subsemnaţii locuiton din comuna Zagon, 
Judeţul Trei Scaune/ Ardealul de Nord cedat 
Statului Ungar/ prin prezenta declarăm urmă-
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toarele: În seara zilei de 20 Noiembrie 1940 
orele 22 s-au prezentat la locuinţele noastre 
autorităţile maghiare care ne-au pus În 
vedere, că imediat să fim gata de plecare şi 
să ieşim afară din casă. La părăsirea casei 
autorităţile maghiare Împreună cu populaţia 
civilă au procedat la ridicarea obiectelor din 
casă, iar ceea ce nu au putut ridica au inceput 
să le distrug4 prin focuri de armă şi lovituri 
de secure. In urma acestora ne-am luat 
familiile şi ne-am refugiat prin munţi, urmând 
ca a doua noapte să mergem din nou pe la 
locuinţe şi să ne mai ridicăm câte un obiect ce 
a mai rămas. Apoi am rătăcit prin munţi, până 
in ziua de 28 Noiembrie 1940, când am ajuns 
la primăria comunei Barcani, judeţul Braşov. 
Drept pentru care dăm prezenta şi semnăm: 
D.N, M.R, B.I, S.M, B.P'(- . .  )47. 

Din cele prezentate se pot reconstitui 
momentele dramatice trăite de populaţia 
românească din câteva local ităţi din curbura 
interioară a Carpaţilor, expulzată în toamna 
anulu i  1940, în aşezări din Depresiunea 
Buzăului ardelean. Majoritatea refugiaţilor 
români din zonă au părăsit meleagurile natale 
în septembrie 1940, stabi l indu-se în localităţi 
d in  judeţele l imitrofe (Suceava, Neamţ, 
Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov), dar şi în 
local ităţi d in  ţară . Arhivistu l Constantin 
Păduraru, de la Direcţia Judeţeană Neamţ a 
Arhivelor Naţionale, întreprinde o amplă cer
cetare pe tema românilor ardeleni refugiaţi în 
toamna anului 1940 şi stabil iţi în judeţele 
Bacău şi Neamţ, o parte din rezultatele 
cercetării fiind publ icate în anuarul "Angustia" 
nr. XI - 2007. 

Pe lângă declaraţiile persoanelor expulzate, 
prezentăm câteva documente emise de 
autorităţile locale din localităţile în care s-au 
stabi l it românii expulzaţi, din care rezultă, pe 
de o parte, eforturile făcute de către Statul 
Român şi comunităţile locale, pentru asigu
rarea condiţiilor minime de tra i ale celor 
năpăstuiţi, iar pe de altă parte, prezintă infor
maţii care permit surprinderea dimensiunilor 
cantitative a românilor expulzaţi, respectiv a 
numărului acestora pe localităţi. 

"Pretura Buzău/ Ardelean, Judeţul Braşov, 
No. 585, 1 940 Noiembrie 18. Domnule 
Prefect, Avem onoarea a Vă raporta că În ziua 
de 18 Noiembrie a. c. În comuna Barcani au 
venit 21 familii, cu 80 suflete, de români toţi 
expulzaţi din comuna Covasna, Judeţul 
Treiscaune, iar În satul Sărmaş din aceiaşi 
comună, au venit 27 de familii, cu 1 37 de 
suflete, expulzaţi din comuna Valea Mare, 
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Jud. Treiscaune. 
Toţi au fost ridicaţi de autorităţile maghiare 

În toiul nopţii şi duşi până aproape de fron
tieră, nepermiţindu-li-se să ia nimic din avutul 
lor. Aproape toţi sunt fruntaşii comunelor 
respective şi au lăsat acasă averi conside
rabile. S-au luat măsurile necesare pentru 
Încartiruirea lor, precum şi pentru hrănirea 
lor, urmând a fi repartizaţi În comunele 
buzoiene. Întrucât am fost informaţi că 
autorităţile maghiare intenţionează să 
expulzeze În masă Întreaga populaţie 
românească din teritoriu cedat - credem că 
nu vom putea Încartirui pe toţi refugiaţii, În 
cazul În care vor veni Într-un număr prea 
mare - fiind nevoiţi de a fi repartizaţi şi În alte 
comune din judeţ. ( . .  .)  Totodată avem 
onoarea a Vă ruga să binevoiţi a aduce la 
cunoştinţă Onor Guvernului aceste expulzări 
În masă, care nefiind Întru nimic justificate şi 
prin modul barbar În care se fac - contrariu 
tuturor principiilor elementare de drept inter
naţional'{ . . .  )48. 

Un "tablou despre expulzaţii din Ungaria În 
zilele de 16-18-19-20-21 Noiembrie 1 940 
aflate pe teritoriu comunei Barcani, cuprinde 
numele şi prenumele a 50 de familii, cu 1 72 
de suflete, din care, 3 din Covasna, 6 din 
Zăbala şi 41 de familii din Zagon" 49. 

" Tabloul cu expulzaţii români din teritoriu 
cedat Ungariei, judeţul Treiscaune, veniţi În 
comuna Sita Buzăului, judeţul Braşov'� 
întocmit în data de 2 1  Noiembrie 1940, 
cuprinde 32 de famil i i , cu 127 suflete, din 
care : două d in Pava, 6 din Covasna, 9 din 
Zagon şi 1 5  din Zăbalaso. Un "tablou 
asemănător" cuprinzând locuitorii români 
expulzati de unguri din teritoriile cedate, 
întocmit la data de 22 Noiembrie 1940, de 
comuna Întorsura Buzăului , cuprinde 57 de 
fami l i i  cu 2 17  suflete, din care : Boroşneul 
Mare o familie, Zăbala 4, Zagon 4, Covasna 
16 şi Valea Mare 325 1 .  Dintr-o a ltă situaţie 
întocmită de Primăria Întorsura Buzăului, în 
data de 26 Noiembrie 1940, rezultă că în. 
comună se aflau la acea dată, 15  famil i i de 
intelectuali, cu 49 de suflete, erau refugiaţi, 
din data de 1 1  Septembrie 1940, alte 59 de 
fami l i i ,  cu 238 de suflete fi ind expulzaţi, în 
perioada 12-26 Noiembrie 194052. În comuna 
Vama Buzăului , la 26 Noiembrie 1940, erau 
expulzati 120 de români, din care 76 de 
muncitori şi 44 de agricultori53. În comuna 
Dobarlău, la aceiaşi dată, erau înregistrate 13 
fami l i i  de români refuqiati (din care 3 de int
electual i )  şi 14 mu;,citori expu lzaţi51 . În 
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comuna Barcani, la data de 27 Noiembrie, 
existau 23 de români refugiaţi, în data de 13 
septembrie, şi 497 români expulzaţi, în 
perioada 16-27 Noiembrie 194055 . În comuna 
Mărcuş, la 29 Noiembrie 1940, erau 4 români 
refugiaţi şi 2 expulzaţi56 . O situaţie statistică 
întocmită de conducerea primăriei Sita 
Buzăului, arată că în această comună existau 
26 de români refug iaţi, în perioada 14 
Septembrie - 9 Noiem-brie 1940 şi 2 17  
expulzaţi, în perioada 14-23 Noiembrie 1940, 
din care 154 agricultori şi 63 muncitori57. 

Documentele cercetate pun în evidenţă şi o 
mişcare migratorie inversă, respectiv a popu
laţiei maghiare din local ităţi rămase în com
ponenţa României, în local ităţi din Ardealu l  de 
Nord, cedat Ungarie i .  Astfel, o situaţie 
întocmită de conducerea comunei Tel iu ,  
comună cu populaţie etnic mixtă aflată în teri
toriu l  necedat Ungariei, relevă faptul că în 
perioada 5 septembrie-2 octombrie 1940, în 
comună s-au refugiat 18 famil i i de români, 
din care 15 de intelectuali şi 3 de "profesio
nişti': iar din Tel iu au plecat )n regiunile 
cedate': în perioada 5-13 septembrie 1940, 
66 de unguri, din care : 1 1  de intelectuali , 5 
de "profesionişti': 22 de murcitori şi 28 de 
agricultori5B, Peste două luni, în 3 Decembrie 
în comună se aflau 49 de români refugiaţi din 
"Ungaria" 59. Din comuna Budila, în 13  sep
tembrie 1940, au "trecut de bună voie': în 
teritoriul cedat, 71  de maghiari, din care : 10 
intelectuali , 7 "profesionişti" şi 54 agricultori . 
În aceiaşi local itate, în perioada 16 septem
brie - 1 1  octombrie, s-au refugiat 19 români, 
din 8 de intelectuali şi 1 1  de muncitori60. Din 
Întorsura Buzăului au plecat 13 famil i i de 
unguri, cu 34 de suflete61 . 

Documentele pun în evidenţă eforturile 
făcute de Statul Român pentru gestionarea 
corespunzătoare a problemelor legate de 
cazare, hrănirea, asigurarea unor locuri de 
muncă pentru refug iaţii şi expulzaţii, din 
Ardealul de Nord, precum şi aspecte ale soli
darităţii populaţiei româneşti cu fraţii lor aflaţi 
în situaţii dramatice ş.a. Astfel, prin adresa nr. 
18 126 1 2 1  Noiembrie 1940, Prefectura 
judeţulu i  Braşov, înştiinţa Pretura Buzăul 
Ardelean cu următoarele aspecte referitoare 
la refugia�i şi expulzaţi : "În urma evacuării 
populaţiei din Basarabia, Bucovina şi apoi a 
celei din Ardeal; ministerul Afacerilor Interne 
a luat măsuri din vreme, ca populaţia lipsită 
de mijloace de existenţă să primească aju
toare lunare prin Prefecturi. Pentru a putea 
ţine o evidenţă şi de a nu se mai abuza de 
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unele persoane care năpădesc şi Împiedică 
mersul normal al servici/ar care au ridicat aju
toare chiar de la mai multe instituţii - se pune 
mai departe în document - În urma raportului 
acestei Prefecturi cu No. 14936/940, prin care 
s-a cerut noi sume pentru aceste ajutoare, 
Ministerul Economiei naţionale, Comisariatul 
General pentru Asistenţa Populaţiei Evacuate 
cu ordinul No. 7344 din 12 Noiembrie 1940, a 
dispus ca să se sisteze orice plăţi pentru aju
torarea refugiaţi/ar, asistenţa lor urmând să 
se facă şi mai departe de Prefecturi, Însă 
numai În unire şi prin Ajutorul Legionar care 
primesc cererile" 62. 

Printr-un ord in  circu lar al Min isteru lu i  
Economiei Naţionale, Subsecretariatul de Stat 
al Colonizării şi populaţiei evacuate, sunt 
făcute precizări referitoare la "cheltuielile 
necesare pentru aducerea la Îndeplinire a 
atribuţiilor acestui Subsecretariat şi pentru 
aşezarea şi plecarea la rosturile lor de viaţă a 
refugiaţi/ar din Nordul Transilvaniei, Dobro
gea de Sud, Basarabia şi Bucovina de Nord': 
Aceste cheltuieli erau asigurate în principal 
d in : credite puse la dispoziţie din bugetul 
statului şi din bugetele autorităţilor locale şi 
contribuţii benevole. Totodată se atrăgea 
atenţia comisarilor generali şi prefecţilor "să 
procedeze cu cea mai mare atenţiune la apro
barea cheltuielilor pentru asistenţa şi plasarea 
refugiaţi/ar" - ind iferent din ce fonduri 
urmează să fie acoperite - deoarece, se 
spune în documentul citat "dorim să evităm 
cheltuielile nejustificate, În acelaşi timp Însă, 
ne dăm toate silinţele ca să ameliorăm situ
aţia refugiaţi/ar, care nu din vina lor au ajuns 
intr-o situaţie mizeră" 63. 

În data de 2 Decembrie 1940, Prefectura 
Judeţului Braşov, transmite Preturii Buzăului 
Ardelean, copia unei telegrame transmisă 
prefecturilor din întreaga ţară, în care se 
spune: "Fiind informaţi că unii unguri care 
părăsesc ţara În virtutea dispoziţiilor arbitrare 
de la Viena, cumpără la preţul zilei de la alţi 
unguri imobile, trecând În contractul de 
cumpărare preţuri mult mai superioare, celor 
reale, iar după ce trec În Ungaria declară 
autorităţilor competente că posedă În 
România bunuri imobiliare evaluate În baza 
preţului fictiv din aceste contracte, iar alţii 
pleac� cu toate bunurile, ajunşi acolo declarJ 
âJ poliţia legionariJ ia deposedat de sume de 
bani fictive fără a le fi remis acte doveditoare. 
Rugăm a face cercetări amănunţite in această 
direcţiune şi de a raporta de extra urgenţă de 
rezultat Ministerul, Întrucât ambele procedee 
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au drept scop mărirea debitului României faţă 
de Ungaria" 64. 

Pretura plăşii Buzău l  Ardelean, în 2 
Decembrie 1940, se adresează prefecturi i 
judeţului Braşov cu rugămintea "de a inter
veni pe lângă Prefectura Câmpulung
Bucovina să se dea tot concursul şi 
Îndrumările necesare delegaţi/ar români 
expulzaţi din teritoriu cedat Ungariei şi care 
conform dispoziţiilor date de către 
Comisariatului General al Refugiaţi/ar din 
Bucureşti urmează să fie colonizaţi În 
locuinţelor germanilor repatriaţi. Delegaţii 
refugiaţi sunt: Victor Cojan, Ioan Macoş, Ioan 
Poteică şi Ioan Vasiliu" 65. 

Printr-o circulară trimisă de Pretura Buzăul 
Ardelean tuturor primării lor din subordine, se 
transmit instrucţiuni cu privire la soluţionarea 
problemelor românilor refugiaţi sau expulzaţi 
din teritoriu l cedat, prin care se stabi leau 
următoarele: înfiinţarea unui comitet care "va 
cerceta situaţia fiecărui refugiat În parte, sta
bilind posibilitatea refugiatului la lucru, pre
cum şi dacă are dreptul să se bucure de mân
care la cantină, acordarea de ajutoare famili
ilor care au primit refugiaţi sau expulzaţi, 
recomandarea celor care au dreptul de a 
mânca la cantină, propuneri de găzduire a 
celor care nu pot fi cazaţi În comună ş.a. " 66. 

Prin amabi l i tatea distinsulu i istoric şi 
arhivist Ioan Ranca, din Tg. Mureş, am intrat 
în posesia Documentarului intitulat "Un an de 
stăpânire maghiară În Transilvania de Nord': 
l ucrare apă rută la Monitorul Oficial şi 
Imprimeria Centrală a Statului din Bucureşti, 
în anul 1942. Volumul cuprinde 120 de pa
gini, plus fotografi i, având următorul cuprins: 
acte de violenţă, Biserica, şcoala, proprie
tatea rurală şi urbană, proprietatea minieră, 
comercială şi industrială, profesiuni l ibere şi 
funcţionari publici, recensământ, maghiari
zare, fotografii67. Din primul capitol a l  acestei 
lucrări redăm următoarele pasaje: " . .  . În urma 
anganjamentelor solemne pe care Guvernul 
ungar şi le-a asumat la Viena, era de presu
pus că Ungaria va renunţa la vechile sale 
metode de violenţă pentru desnaţionalizarea 
cetăţenilor de altă rasă. Această presupunere 
s-a dovedit a fi o simplă iluzie. Cu toate că 
schimbarea de care vorbim s-a produs printr
un act diplomatic şi trebuia să fie P.fectuată 
pe cale paşnică, totuşi, ocuparea Transil
vaniei de Nord, s-a făcut cu o armatiJ dispro
porţionat dP numeroasă, iar administrarea 
acestui teritoriu a fost lăsată În seama 
armatei pân� la 9 Decembrie 1 940. 
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Pagini din calvarul românilor covăsneni, În timpul ocupaţiei horthyste din toamna . . .  

În timpul operaţiunilor de ocupare şi după 
ocupare, sub administraţia militară, armata şi 
populaţia maghiară - aceasta din urmă prin 
organizaţii paramilitare -. . .  , asistate de 
armată, de poliţie şi de jandarmerie - au 
deslănţuit şi au Întreţinut tot timpul o teroare 
de neinchipuit in contra populaţiei româneşti. 
Această teroare, desfăşurată pe Întreaga 
Întindere a teritoriului cedat, s-a manifestat 
prin insulte, ocări, bătăi, arestări, internări În 
lagăre de concentrare, expulsări, schingiuiri, 
omoruri individuale şi În masă şi alte 
samavolnicii (de ex. violuri}, care, toate la un 
loc, au transformat viaţa populaţiei româneşti 
Într-un adevărat infern (. . .). Toată această 
teroare, Începută sub administraţia militară şi 
continuată şi după Încetarea acesteia, nu s-a 
desfăşurat la voia Întâmplării, ci după un plan 
bine stabilit şi cu consecvenţă urmărit. Scopul 
ei, care s-a vădit din zi În zi mai lămurit a fost 
extirparea păturei conducătoare româneşti şi 
anume a intelectualilor de la oraşe, a preoţilor 
şi Învăţătorilor de la sate, pentru ca astfel, 
masele ţărăneşti, rămânând fără conducătorii 
şi ocrotitorii lor fireşti, să poată fi mai uşor 
maghiarizate sau, la nevoie, distruse. 

Numărul total al victimelor regimului de 

teroare, inaugurat de armata ungară de ocu
paţie şi după Încetarea administraţiei militare, 
până la 30 Octombrie 1941, este următorul: 
omorâţi - 919; schingiuiţi - 771; bătuţi -
3.373; arestaţi - 13. 359" 6B_ 

Faţă de stud iile, articolele şi lucrările publi
cate până în prezent, documentele prezen
tate conţin i nformaţii noi despre drama 
românilor refugiaţi şi expulzaţi din Transi l
vania de Nord-Est, despre forţele participante 
la acţiuni le îndreptate împotriva românilor, 
respectiv atât mil itari, jandarmi, lideri locali şi 
cetăţeni maghiari d in localităţile menţionate. 
Considerăm că a lte comentarii, faţă de conţi
nutul documentelor prezentate, sunt de pri
sos. Deşi cele întâmplate după Dictatul de la 
Viena în teritoriu l cedat Ungariei horthyiste, 
sunt parţial cunoscute prin ceea ce s-a trans
mis din generaţie în generaţie, există încă 
multe fapte necunoscute, omisiuni, neclari
tăţi, cl işee şi prejudecăţi, şi cel mai grav este 
faptul că, există voci care pun sub semnul 
întrebării, sau min imal izează dramatismul  
suferinţelor îndurate de români .  Documentele 
prezentate, prin conţinutul şi mesajul lor, 
spun adevărul şi numai adevărul .  

Ioan Lăcătuşu 
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Abstract 
Pages of the ordeal of Romanians from Covasna, under the Hortyst 

occupation, in the autumn of 1940 

Since time passes by and spreads a forbidden forgetting upon the sufferings endured under the Hortyst occupation 
by the Romanians from Northern Transylvania, and the sustainers of the territorial autonomy of the so called Szeckler 
Territory continue their measures to carry out such an anachronistic and anti-Romanian project, it is time to bring back 
into the attention of the public opinion, through archive documents, some pages of the ordeal endured by the Romanians 
from Covasna. The presented facts are just pieces of the ethnical genocide which the Romanians from Northern 
Transylvania "benefited" of, under the Hortyst occupation, and in the years following it, including here as well the 
period of the Self-Governing Hungarian Region . Still, these pieces represent convincing arguments which stand at the 
base of the decision of Romanians, from this region and from ali the country, not to accept, under any circumstances, 
the autonomy which the Hungarian leaders proposed. 

Thus, in this art1cle, we present the content of some documents that show concrete aspects of the ordeal to which 
the Romanians from Covasna, Zăbala, Zagon, Valea Mare etc. were subdued in the autumn of 1940, and aspects of the 
dimensions of interethnic intolerance and hatred, manifested towards Romanians in  that period, which still breaks out 
sometimes nowadays, in the speeches of some of the Hungarian population's representatives. We reproduced some of 
the statements of the Romanian refugees and of those who were exiled from those localities of Covasna County which 
are found on the borders with Moldova and Muntenia. These statements were registered in front of the mayors and 
notaries from those localities where these people found refuge or were exiled to, localities mainly found in the Intorsura 
Buzăului depression. 

Given the studies, articles and papers published until present, this article deals with documents which contain new 
information related to the drama of the Romanian refugees and those exiled from North-eastern Transylvania, and also 
to the mil itary forces, gendarmes, local leaders and Hungarian citizens of the above mentioned localities, who 
participated in the actions against Romanians. 
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Organizaţi i şi partide politice din judeţul Trei-Scaune 
in perioada 1944-1950 

În această perioadă, deosebit de frămân
tată, şi în judeţul Trei Scaune şi-au desfăşurat 
activitatea mai multe organizaţii şi partide 
politice. Componenţa şi activitatea acestora a 
fost influenţată de raportul etnic specific 
zonei, de problemele apărute numai a ici . 

Cronologic, documentele istorice ne prezin
tă câteva aspecte din activitatea Frontu lui 
Naţional Democrat în toamna anului 1944. 
Este vorba de un raport al organizaţiei din Tg . 
Secuiesc către Consil iul F.N.D. din Bucureşti, 
de fapt o plângere a unui membru, Păunescu 
Mihai l , către superiorii săi .  Aflăm, astfel, că 
oraşul Tg . Secuiesc a fost ocupat de armata 
sovietică la 6 septembrie 1944, iar după 35 
de zi le s-a instaurat autoritatea românească . 

Organe ale puterii locale erau Consi l iu l 
Orăşenesc şi Poliţia Populară formate din 
membrii ai P.C.R şi P.S .D. În luna octombrie a 
sosit Poliţia numită de către stat, formată din 
poliţişti din Bălţi, Basarabia. 

Prefect a fost numit Cerghi Pop. Acesta a 
numit primari d intre Joşti şi actuali legionari, 
elemente fripturiste şi străini de zonă. Tuturor 
li s-a cerut Înfiinţarea de organizaţii ale 
P.N. T. " t .  Astfel, în Tg. Secuiesc şef a l  P.N.T. 
a fost Ion Braşoveanu, înfierat în fel şi chip în 
raport. Acesta ar fi declarat că " . . .  nemţi lor le
am luat cizmele, ruşilor le luăm cămaşa. Ei se 
duc departe În teritoriul ungar şi apoi ger
man, noi le cădem În spate şi-i dezarmăm'� 
Iar cu altă ocazie : "Dacă ungurii nu se astâm
pără cu F.N.D. aducem două companii de 
ostaşi şi-i lămurim" 

2 .  În finalul raportului, 
autorul " . . . roagă Consiliul F.N.D. să demaşte 
prin presă reinvierea metodelor vechi de 
terorizare şi corupţie din Jud. Trei Scaune, că 
reprezentanţii F.N.D. sunt arestaţi şi Împiede
caţi În activitatea lor" 3 .  

Un a lt  document, din mai 1945, ne arată că 
organizaţia Apărarea Patriotică avea, în Sf. 
Gheorghe, 704 membrii din care: români 17, 
evrei 1 1 , sârbi 2, germani 4, maghiari 670, 
mulţi d intre aceştia fiind şi membrii ai P.C .R .  
Această organizaţie se mândrea cu înfiinţarea 
a două cămine de zi C�J 130 de copii, ce a 
îmbrăcat 1 1  copii şi că in acţiunea " Totul pen
tru front, totul pentru victorie" a strans 
2.500. 000 lei.  
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P.S.D. a fost destul de activ şi prezent în 
documentele istorice. Astfel, dintr-un proces 
verbal al Adunării Generale a Organizaţiei 
Judeţene din 4 martie 1946, aflăm că partidul 
avea 59 de organizaţii în judeţ, cu aprox. 
9 . 100 membri i .  Interesante sunt informaţii le 
cuprinse în "Raportul asupra situaţiei politice 
din Jud. Trei Scaune'� datat 9.V. 1946, şi care 
cuprindea activitatea organizaţiilor P.S.D. şi 
ale P.C.R. Aici se arăta că activitatea politică 
stagnează, mai ales plugarii manifestă o 
indiferenţă pentru viaţa politică, deoarece 
autorităţile nu şi-au ţinut promisiunile făcute. 
Promisiuni le autorităţilor au fost: 

- apl icarea reformei agrare prin respec
tarea legilor şi înlăturarea nedreptăţi lor; 

- Consi l iu l  de M iniştri i să examineze 
doleanţele populaţiei maghiare invitând dele
gaţia social-democraţilor maghiari la discuţi i ; 

- reorganizarea administraţiei judeţului , 
dând locuri şi membrilor P.S .D. ş.a. 

În ceea ce priveşte cooperarea P.S.D. cu 
P.C.R., raportul arată că odată cu venirea unui 
nou secretar comunist, Vargancsik, "impor
tat" din Gheorghieni, a avut loc "o schimbare 
În atitudinea P. C. local, adică, o intransigenţă 
completă În orice chestiune În litigiu intre noi 
şi ei şi o tendinţă pronunţată de a domina 
fără scrupule. Şedinţele F. U.M. şi F.N.D. nu 
au nici o valoare din punct de vedere politic, 
economic, social sau practic" 

4. 
Divergenţele au pornit de la apl icarea 

reformei agrare. Reprezentanţii P.C. au cerut 
celor de la P.S.D. să fie de acord să se împartă 
toate pământurile acelora consideraţi potriv
nici regimului . Membri i P.S .D. au arătat că nu 
se poate aplica o reformă după bunul plac şi 
ambiţia fiecăruia; că trebuie arătate Guver
nu lu i  lacunele, care trebuie rectificate. 
Comisia agrară, condusă de comunistu l 
Takacs Janos, a făcut o reformă care a 
revoltat tot judeţul .  Au avut loc confiscări 
forţate, violente, abuzuri, iar cei împroprie
tăriţi pe nedrept au fost îndemnaţi să-i a lunge 
pe proprietarii de drept. Pe porţile unor mem
brii din Comisia agrară au apărut bi lete : 
" Tâlharule, vei dispare În curând, fără urm/j, 
sub pământul pe care-I Împarţi cu mâinile tale 
murdare" s. Concluzia raportului era : "Condu-
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cerea P.C., prin aceste procedee, a produs 
anarhie, indignare generală şi un curent de 
puternică antipatie contra partidului, Încât 
nici conducătorii P. C. şi nici noi nu putem fi 
indiferenţi la ce se Întâmplă În judeţ. Suntem 
informaţi de adeziuni În masă la partidele 
istorice. 

Numai o anchetă ministerială severă poate 
urma acestei situaţii care face imposibilă o 
conlucrare intre noi şi P. C. Să vină din partea 
noastră tovarăşii miniştrii Voitec, Rădăceanu 
şi Burcă şi din partea comuniştilor un ministru 
pentru anchetarea acestor cazuri şi să se ia 
măsuri urgente impotriva celor vinovaţi, fie 
din conducerea noastră, fie din conducerea 
lor. Dreptate trebuie făcută urgent, altfel 
pierdem toţi oamenii din judeţ şi-i gonim În 
tabăra adversarilor noştrii numai din dispe
rarea care i-a cuprins"6. Semnează secretarul 
Szabo Albert. 

În toamna anului 1946, judeţul Trei Scaune 
avea aprox. 1 56.000 locuitori. La alegerile 
parlamentare din noiembrie '46 au participat 
aprox. 82.000 de electori . Rezultatele finale 
au arătat astfel : 

Uniunea Populară Maghiară 81,67 %7 
Blocul Partidelor Democratice 7,49 % 
Maniu 7,00 % 
Brătianu 3,84 % 
Titei Petrescu 9 voturi 
Abţineri 7600 voturi 

Se mai arată că în unele localităţi "maniştii" 
ar fi atacat secţiile de votare cu bâte şi 
ciomege, iar 24 dintre aceştia au fost arestaţi. 

Într-un a lt document din anul 1947, îl 
regăsim pe acelaşi tov. Szabo Albert ca dele
gat al C.C. la Conferinţa Judeţeană a P.S .D. 
care a a les delegaţii pentru Congresul P.S. D. 
de la Bucureşti, din octombrie '47. Cu acest 
prilej s-au făcut câteva constatări interesan
te: oamenii de la sate trec prin mari l ipsuri; ei 
sunt nevoiţi să plece după hrană, cu S3cul, în 
regiuni le excedentare, deşi autorităţile au 
organizat colectarea de al imente din a lte 
judeţe. 

Această activitate a înregistrat şi unele 
neregu li, deoarece unii dintre coiectori au 
făcut abuzuri sau şi-au desf5şurat.  propriile 
afaceri, au arătat membrii P.S .D. 

Documentele arată că, în aceeaşi perioadă, 
aprox. 3 .600 de copii din Trei Scaune au fost 
daţi spre întreţinere unor famil i i  d in alte 
judeţe precum :  Arad, Salu Mare, Sălr�j, ş.a.  
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Un proces verbal din data 12 februarie 
1947 descrie desfăşurarea unei şedinţe a 
Frontulu i  Unic Muncitoresc din Sf. Gheorghe. 
Reprezentantul P.C. a susţinut că a început o 
adevărată invazie de membrii în P.C. şi a cerut 
suspendarea înscrieri lor în partidele d in  
F.U .M .  

Atât reprezentanţii P.C., cât ş i  cei a i  P.S. D. 
au sprij init înfi inţarea "Comisiilor de purifi
care" la nivelul tuturor instituţi i lor, din care să 
facă parte membrii a i  celor două partide, a i 
sind icatu lui şi d i recţiuni i .  Aceste comisii tre
buia să fie "obiective, consecvente şi fără 
sentimentalisme" în activitatea lor. 

În toata luna decembrie 1947, în judeţ au 
avut loc adunări ş i  s-au a les comisii pentru 
rea lizarea Partidului Unic Muncitoresc, apărut 
în februarie 1948. 

În ziua de 8 februarie 1948, la Sf. 
Gheorghe a avut loc şed inţa pentru insta larea 
Comitetului de plasă al P.U .M.  Şedinţa a fost 
condusă de tov. Francisc Szolnoki, delegat a l  
P.U .M .  În introducere a fost elogiată "lupta 
dusă pentru curăţirea radicală a reacţio
narilor din serviciile publice, fabrici şi din 
viaJa publică" s. 

In continuare, Francisc Szolnoki a arătat 
trecutul ambelor partide muncitoreşti, 
începând din 1919, ca şi rezultatele obţinute: 
reforma agrară, legea electorală, reforma 
justiţiei, condamnarea reacţionarilor în frunte 
cu Maniu, excluderea din guvern a oamenilor 
lui Tătărescu şi Alexandrescu, proclamarea 
R .P.R .  ş .a .  Apoi a fost instalat Comitetul 
P.U .M .  de plasă şi s-a făcut propunerea de a 
trimite o telegramă de salut C.C. al P.U .M .  În 
finalul şedinţei uni i  delegaţi au luat cuvântul 
"asigurând Comitetul că vor lupta permanent 
pentru Îndeplinirea teoriei lui Marx, Engels, 
Lenin şi Stalin in drumul spre socialism" 9. 

Frontul Democrat Popular a apărut în 1948 
şi cuprindea : Frontul Plugari lor, Un iunea 
Populară Maghiară, Uniunea Femeilor Demo
crate, Partidu l  Naţional Popular, U .T. M ., 
Sind icatele, toate sub tutela Partidu lu i  
Muncitoresc Roman.  

După cum se cunoaşte, P.M .R .  a abrogat 
Adunarea Deputaţi lor şi a organizat, în data 
de 28 martie 1948, alegeri pentru Marea 
Adunare Naţională, care trebuia să rea lizeze, 
printre altele, prima Constitu�ie sta l inistă . 

Un Raport de activitate al F.D .P. din 20 
martie 1948 face o trecere în revistă a mate
rialelor de propagandă primite de la Consi l iul 
Naţional a l  F,D.P. :  i lustraţi i, i nsigne, manifeste 
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(în l imbile română şi maghiară), proiect de 
Constituţie, extrase din cuvântări le l ui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (în română şi 
maghiară). 

În continuare, se arată că s-au desfăşurat 
adunări de informare a cetăţeni lor la care au 
participat peste 53.000 de locuitori din judeţ. 
In aceste adunări cetăţenii au pus întrebări : 

- de ce alegerile au fost fixate în prima zi 
de Paşti pentru maghiari? 

- când se vor întoarce prizonierii de război? 
- ce intreprinderi vor trece în proprietatea 

statului? 
Raportul arată că autorităţile au răspuns la 

toate întrebările. De asemenea, se arată că s
au înregistrat şi unele manifestări ostile 
alegerilor şi, chiar autorităţi lor: 

- Preotul Eordog Iosif din comuna Aninoasa 
a susţinut că alegerile s-au fixat în prima zi de 
Paşte pentru ca să fie împiedecati să participe 
la slujba relig ioasă cred incioşii maghiari . 
Acest zvon s-a răspândit şi în alte părţi ale 
judeţului .  În legătură cu acest incident, în 
raport se specifica : " ' . .  pentru că reacţiunea 
dorea să arate că noi suntem Împotriva 
religiei, În data de 19 martie s-a ţinut o 
şedinţă cu toţi preoţii din judeţ care au fost 
lămuriţi şi au promis că vor explica credin
cioşilor adevărata situaţie" 10 .  

- Preotul unitarian din comuna Aita Mare a 
declarat că toate decretele emise de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej sunt numai o pro
pagandă electora lă şi după alegeri vor fi 
retrase. 

- Vancea Gheorghe din com. Aita Mare a 
spus că "În zadar votăm <Soarele> căci În 
curând statele occidentale vor declara război 
Uniunii Sovietice': Tot aici : Nagy Dionisie şi 
Szocs Alexandru au susţinut "comuniştii Îşi 
vor ascunde şi numele, dar nici aşa nu vor 
scăpa de spânzurătoare după ce vor pierde 
alegerile" I I . 

- În comuna I l ieni, chiaburul Farkas Bela a 
declarat celor veniţi cu lista de subscripţie că, 
dacă guvernul vrea să facă alegeri, să aibă 
bani şi să nu ceară de la el. 

Raportul arată că activiştii şi îndrumătorii 
F.D.P. au combătut aceste zvonuri şi au 
demascat pe cei care le-au lansat. 

Câteva documente din ani i  1949- 1950 
prezintă activitatea Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din jud. Trei Scaune. 
Acest Com itet cuprindea reprezentanţi ai 
Frontului Plugarilor, Sindicatelor, ARLUS, ş.a.  
sub atenta coordonare a P. M . R . - u lu i . Într-un 
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"Plan de lucru" al Comitetului se cere printre 
altele 11 • • •  să se arate muncitorilor şi ţăranilor 
că acţiunile de sabotaj ale chiaburilor sunt În 
serviciul imperialiştilor occidentali şi fiecare 
este dator să-i demaşte pe aceştia. De 
asemenea, oamenii trebuie lămuriţi că munca 
de toate zilele este În legătură directă cu 
munca pentru Pace" 12. 

Şedinţa plenară a Comitetu lui Permanent 
pentru Apărarea Păcii din data de 8 apri l ie 
1950 a dezbătut rezoluţia Com itetu lu i  
Permanent al Partizani lor Păci i de la 
Stockholm. Cităm din procesul-verbal a l  aces
tei şed inţe: "Popoarele lumii, În frunte cu 
marea Uniune Sovietică, apărătoarea păcii, 
au luat În mâna lor proprie cauza apărării 
păcii mondiale. Ca urmare a apelului P.M. R., 
În ţară s-au constituit 1 7. 000 de Comitete ale 
Păcii cu 237. 000 de membrii dornici de pace . . . 
Să se arate că muncitorii din Norvegia şi Italia 
refuză descărcarea materialelor de război, 
aruncând În mare tunurile fabricate de impe
rialişti cu scopul de a distruge cu ele tovarăşii 
muncitori. Tovarăşii muncitori francezi mai 
bine mor de foame decât să fabrice arma
ment pentru folosul imperialiştilor" !3 .  În final, 
documentul, menţionează că apelul Comite
tu lui Permanent al Partizanilor de la Stokholm 
a fost semnat de 93 .000 de locuitori din Trei 
Scaune. 

Un u ltim document pe care îl aducem în 
discuţie este procesu l  verbal din 8 martie 
1950 al şedinţei aceluiaşi Comitet Permanent 
pentru Apărarea Păcii din jud. Trei Scaune. 
Şedinţa a avut pe ordinea de zi debutul 
războiului din Peninsula Coreeană şi poziţia 
Apărătorilor Păcii în legătură cu acest conflict. 
Astfel, se arată că la data de 22 iunie 1950, 
Coreea de Sud, ajutată de S.U.A., a atacat 
Coreea de Nord şi a înaintat zece kilometri în 
teritoriu l acesteia. În aceste condiţii , Coreea 
de Sud şi S .U .A. au devenit foarte reacţio
nare, agresoare care au atacat Coreea de 
Nord, stat democrat şi paşnic. 

Armata Coreei de Nord a trecut la contra
atac, iar mi l itarii acestui stat sunt primiţi cu 
mare bucurie de către populaţia din Coreea 
de Sud, susţine documentul citat. 

Apărătorii Păcii din jud. Trei Scaune con
damnă războiul şi sprijină, necondiţionat, 
eroicul popor din Coreea de Nord, se spune în 
încheierea acestui document. 

Acestea sunt numai câteva aspecte ale 
vieţii politice din judeţul Trei Scaune din 
perioada avută in vedere. După cum se con-
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stată, populaţia, liderii politici au încercat să 
găsească rezolvarea atât a unor probleme 
specifice, cât şi a altora regăsite la nivelul 
întreg ii ţări. 

·După cum bine se cunoaşte, perioada este 
caracterizată de puternica ascensiune a 
Partidulu i  Comunist care, dintr-un partid 

minuscu l şi fără aderenţă la populaţie, va 
ajunge, cu sprij in sovietic, forţa politică 
dominantă, apoi unica din România. 

Atunci, ca şi acum, românii din această 
zonă au participat la viaţa politică, dominată 
totuşi de reprezentanţii Uniuni i  Populare 
Maghiare şi ai populaţiei majoritare. 

Mircea Bodnari 

Note 

1 .  Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, 7. Ibidem, pag. 6 
Fondul nr. 552, dosarul nr. 2, pag. 2 8. D.J.A.N., Fondul nr. 552, dosarul nr. 10, pag. 3 

2. Ibidem, pag. 4 9. Ibidem, pag. 4 
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5. Ibidem, pag. 4 12 .  D.J.A.N ., Fondul nr. 552, dosarul nr. 12 ,  pag. 1 
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Abstract 
Political Parties and Organisations from Trei Scaune County 

in the 1944 - 1950 period 

In this particularly tormented period, in Tre1 Scaune County, as well as in other counties, several politica! parties and 
organisations carried out their activity. Their structure and activity has been influenced by the ethnical proportion 
specific to this region and by those problems which thus. 

From a chronological point of view, the historical documents present a few facts regarding the activity of the National 
Democratic Front, the Patriotic Defence Organisation, the Social Democratic Party, the Hungarian Peoples' Union, the 
United Workers' Front and the Peoples' Democratic Front. The Peoples' Democratic Front appeared in 1948 and inclu
ded: the Ploughmen's Front, the Hungarian Peoples' Union, the Democratic Women's' Union, the National Peoples' Party, 
the Working Youth's Union and the trade unions, ali of these being under the patronage of the Romanian Workers' Party 
and the Permanent Committee for Peace Defence. 

These are only a few aspects of the politica! l ife in the Trei Scaune County in the mentioned period. It has been as 
certained that the population and the politica! leaders tried to find the solution for solving both specific and national 
issues. As it is well known this period is characterised by the powerful progress of the Communist Party, which will deve
lop and transform, out of a small and unwanted party, with the support of the Soviet government, into the dominant 
politica! power, soon becoming the only one in Romania. Then, as well as now, the Romanians from this region took part 
in the political life, which however was and is dominated by the representatives of the Hungarian Popular Union and the 
representatives of the majority population. 
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Colaborarea Comitetului  Judeţean al Frontului  Plugarilor 
cu Partidul Comunist (Partidul Muncitoresc Român) 

in perioada 1946-1949 

Răsturnarea dictaturii antonesciene a pus 
în faţa tuturor partidelor pol itice din România 
probleme de fond privind atât prezentul cât, 
mai a les, perspectiva dezvoltării ulterioare a 
ţări i . Care va fi evoluţia ţării7 În ce direcţie şi 
în favoarea căror forţe politice? Ce atitudine 
urmau să adopte, faţă de această evoluţie, 
forţele politice aflate în luptă? Care urma să 
fie tactica acestora în noua perspectivă 
istorică? Iată câteva din întrebările pe care şi 
le punea fiecare partid politic, printre care şi 
Frontul Plugarilor. În acest sens, fiecare par
tid pol itic, căuta să-şi găsească al iaţi pentru 
a-şi atinge scopul - preluarea puterii pol itice 
în stat sau menţinerea la putere. 

Conducerea Frontului Plugarilor, anal izând 
situaţia creată după 23 august 1944, având 
deja tradiţia al ianţelor cu forţele de stânga, 
prin acorduri le încheiate în perioada inter
belică, a încheiat fără şovăire astfel de înţele
geri, cu atât mai mult cu cât Partidul Comu
nist şi organizaţi i le aflate sub influenţa sa îi 
solicitau colaborarea. Însăşi preşedintele par
tidului , dr. Petru Groza, era convins de nece
sitatea unei astfel de al ianţe, ca fiind benefică 
pentru ţară, sperând "că noi, comuniştii, sun
tem oameni buni, că vom scoate ţara din 
sărăcie, că industrializarea era necesară, că 
greutăţile sunt trecătoare şi că va veni o 
perioadă de prosperitate generală" 1 (Avram 
Bunaciu, Memorii - demnitar comunist, fost 
min istru al justiţiei, de externe şi vicepreşe
dinte al Consi l iu lui de stat în perioada 1948 -
1955). Fostul demnitar comunist mai afirmă 
că a l iaţi i partidelor comuniste sunt de două 
feluri :  "clase sau pături sociale cu aspiraţii 
apropiate - ţărănimea săracă şi mijlocie, micii 
meseriaşi, meşteşugari cu un anumit număr 
de salariaţi, intelectuali, mica burghezie - şi 
aliaţi individuali sau aşa zise personalităţi, 
care pot fi folosiţi În mod deosebit Într-o 
perioadă imediat următoare cuceririi puterii 
politice şi câteodată, chiar Înainte de cuceri
rea puterii" 2 .  Însă părerea comuniştilor "des
pre alianţe şi aliaţi este foarte originală" 3 . . . 

"alianţa este Înţeleasă ca o subordonare 
totală a alialului faţi3 de partid. Aliatul este 
alial numai dacă nu are nici o convingere pro-
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prie, nici o atitudine determinată de carac
terul grupului, de convingerile şi interesele 
personalităţii. Aliatul este docil, obedient" 4 .  
Acelaşi demnitar afirma : "Se cunoaşte care a 
fost tratamentul aplicat aliatului principal -
ţărănimea . . .  Partidele ţărăneşti au fost, trep
tat, asimilate până s-au stins" s .  

Ca professor de istorie, "cunoscător" a l  
strategiei ş i  tacticii de al ianţe politice a le P.C. 
(P.M .R.) în perioada preluării şi consol idării 
puterii sa le şi incitat de memoriile lui Avram 
Bunaciu, am cercetat în Arhivele Naţionale 
din Sfântu Gheorghe modul în care s-a rea
l izat alianta cu organizaţia judeţeană Trei 
Scaune a Frontului Plugari lor. Se disting mai 
multe momente în acest sens: 

Faza de început a alianţei 
Menţionez că primul document al Frontu lui 

Plugari lor şi singurul din anul 1946, privind 
activitatea desfăşurată de Consi l iu l Judeţean 
al Frontului Plugari lor, datează d in luna 
august, când se pregăteau alegerile din 19 
noiembrie. Aliaţii făceau parte din Blocul 
Partidelor Democratice, înfiinţat la începutul 
anului 1946. Organizaţia locală a Frontului , ca 
de altfel din întreaga ţară, se afla în pl ină 
activitate de reorganizare, fiind numite şi 
instruite noile organe de conducere locale de 
delegaţii trimişi de la centru. În cadrul aces
tor acţiuni, trimisul Comitetul Central a l  
Frontului Plugarilor, Ardeleanu Victor, ind ica 
membrilor Comitetu lu i  Judeţean provizoriu 
"colaborarea cu P. C. Român şi Blocul 
Partidelor Democratice Judeţean" 6. Docu
mentele de la dosar lasă să se întrevadă inde
pendenta partidului în numirea conducătorilor 
loca l i ,  în luarea hotă râri lor cât şi forţa 
Frontului Plugarilor care, potrivit prietenulu i 
Ardeleanu, ajunsese la 1 500 000 de membri. 
Prietenul mai indica : "În orice Împrejurare tre
buie arătată situaţia bună de astăzi, care se 
doreşte numai Guvernului Dr. P. Groza" 7, 
nemenţionându-se nimic de comuniştii sau 
al iaţii din Blocul Partidelor Democratice. 

Într-o a doua fază de colaborare, după 
victoria în alegeri le d in noiembrie 1946, 
comuniştii încep să fie băgaţi în sP.?tmi'! . Astfel 
Raportul organizaţiei din 28 februarie 194 7 al 
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Comitetulu i  Judeţean scoate în evidenţă fap
tul că în Judeţul Trei Scaune "sunt două par
tide de masă - Uniunea Populară Maghiară şi 
Frontul Plugari/ar" dar o "popularitate destul 
de pronunţată are şi P.C.R. " cu care Frontul 
Plugari lor "conlucrează sincer şi este perfect 
Înţeles" a. Mai mult decât atât, la 1 august 
194 7, Frontul Plugari lor se erijează chiar în 
apărătorul comunişti lor. "Colaborarea pe 
teren politic din Bloc (B.P.D.) este perfectă 
afară de Partidul Social Democrat, care nu 
doreşte Însă să colaboreze sincer cu noi şi de 
multe ori Îndreaptă atacuri nejustificate 
asupra partidului nostru, asupra P.C.R. la 
care li se răspunde Întotdeauna cu toată 
hotărârea"9. Pe lângă a-i apăra pe comunişti, 
frontiştii încep să folosească şi vocabularu l  lor. 
Astfel prietenii sau plugarii cum se numeau şi 
se adresau între ei membrii Frontului devin 
ţărănime muncitoare şi mai târziu ( 1949) 
tovarăşi. Edificator în acest sens este raportul 
Comitetului Judeţean din septembrie 1948 
care sublinia : "În comuna Araci, ţărănimea 
muncitoare a cerut Înlăturarea a trei chiaburi, 
care chiaburi instigau În contra P.M.R. Cazul a 
fost rezolvat pe loc" 10. 

Faza finală o reprezintă ani i 1948- 1949, 
când dependenţa Frontului Plugarilor faţă de 
P.M .R .  se accentuează până la identificare cu 
acesta. 

Astfel, pe lângă l imbajul specific comu
niştilor, este însuşită ideologia comunistă . În 
rapoartele de activitate şi planurile de muncă 
ale Comitetulu i  Judeţean se prevăd dezbateri 
şi anal ize pe teme cum ar fi : 

- "Importanţa unificării celor două partide 
muncitoreşti şi primul Congres P.M.R. " 1 1  

- martie; "Prelucrarea congresului P.M.R. " 

şi "Prelucrarea Înfăptuirii Frontului Democrat 
Popular" - april ie 

- Cititul în colectiv a articolelor din Scânteia 
în şed inţele organizaţi i lor comunale - aprilie12 

- Prelucrarea activităţii nesănătoase şi 
greşelile tovarăşului Doncea Constantin care 
"greşeli făcute de tovarăşul Doncea provin 
din aceleaşi motive ca şi ale lui Tita În 
Iugoslavia" 13 

- "Rezoluţia şedinţei plenare a C. C. al 
P.M. R din 3-5 martie 1949 . . . pentru Întărirea 
alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea 
muncitoare şi pentru transformarea socialistă 
a agriculturii" 1� 

Pregălirea cadrelor de conducere ale 
Frontului Plugarilor se face de către P.M.R.  
(P.C.R.) .  Astfel, în Raportul general de activi
tate pe luna mai 1948, se consemnau urmă-
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toarele: "Dintre membrii biroului (Com. Jud. 
Trei Scaune) numai primul secretar Dragomir 
Nicolae are şcoala de partid şi anume: Şcoala 
de cadre a C.C. P.C.R. "Ştefan Gheorghiu" cu 
durata de una lună şi jumătate" 1s . 

În luna mai 1948 se menţiona : "Echipele 
noastre de Îndrumători, primesc teze cu 
material ce trebuie prelucrat În mijlocul 
maselor de la Judeţeană (Comitetul Judeţean 
P.M .R. - n .a . )  precum şi carnetul Îndrumă
torului de la P.M.R. De asemenea ei citesc 
articole din ziarul Frontul Plugari/ar şi 
Scânteia. Munca de Îndrumare se duce la sate 
În colaborare cu Îndrumătorii P. M.R. " 16. În 
raportul din luna decembrie 1948 se consem
na : "În legătură cu ridicarea nivelului politic al 
ţărănimii muncitoare sau deschis cursuri 
serale, Într-un număr de 14 comuni şi anume 
Hăghig, Araci, Ariujd, Vâlcele, Sântion-Lunca, 
Băcel, Lunea Câlnicului, Micfalău, Baraolt, 
Covasna, Voineşti, Breţcu, Tg. Secuiesc, 
Zăbala, cu circa 308 cursanţi din rândul 
comitete/ar săteşti, Îndrumătorilor, membrilor 
noştri din aparatul de stat şi conducerea 
cooperativelor, precum şi cei ce Îndeplinesc 
orice muncă de răspundere" 11 .  "La aceste 
cursuri s-au prelucrat tezele (temele n .a .) :  
Clasele şi lupta de clasă; Alianţa dintre clasa 
muncitoare şi ţărănimea muncitoare; Familia 
sovietică" 1 s . 

"Pentru ridicarea nivelului politic al cadrelor 
noastre am realizat citirea cu adivul de bază 
de la judeţ a presei la zi şi Istoria Partidului 
Comunist (bolşevic) capitolul II, făcându-se 
tot deodată şi seminar" 19. "În şedinţele 
plenare s-au prelucrat. . .  scrisorile colhozni
cilor din U.R.S.S. trimise ţărănimei din R.P.R. 
(Republ ica Populară Română - n.a .) fapt care 
a făcut ca ţărănimea noastră să cunoască 
adevărul În privinţa colhoznicilor" 20. Tot în 
acest sens, rapoartele comitetu lui de plasă 
Baraolt consemnau că tezele dezbătute în 
cele 8 organizaţii comunale erau :  Alianţa din
tre muncitori şi ţărani; Revoluţia din 1 917  (7 
nov); discursul lui Vâşinski "Demascarea 
reacţiunii internaţionale şi interne'� " Viaţa lui 
Stalin" 2 1 _  

Comitetul Judeţean îşi făcea o aspră auto
critică, în sensul că "a neglijat studiul planifi
cat şi colectiv al !starei P. C./b/ În luna ian 
1 949" n. Mai mult, responsabilul cu resortul ,  
evidenţa membrilor, Marin DumitrP.scu, con
semna în raportul d in martie 1 949 că 
"Preşedintele Judeţean (Casaş Pavel - n.a.)  
are nivelul politic foarte scăzut şi nu are nici 
un fel de perspective de dezvoltare . .  . nu-i 
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place să citească şi nici să asculte" 2 3  iar în 
mai 1949, că "nu toţi activiştii de /a judeţeană 
şi plasă Îşi dau interesul să-şi ridice nivelul 
politic, neglijează . . .  studiul Istoriei P.C./b/ 
dintr-a cărei cauză nu se poate rezolva toate 
problemele ţărănimii muncitoare În teren" 24 . 
Din acest motiv, el propune a se "stabili 1 oră 
pe zi pentru cititul gazetei şi studiul individual 
al Istoriei P.C. făcând seminar" 2s (un ade
vărat activist a l  P.M .R !  - n.a .) .  

Chiar ş i  şedinţele organizaţiei trebu iau 
ţinute împreună cu cele ale P.M .R. Iată ce se 
consemna în luna sept. 1948 : Colaborarea cu 
P. M .R .  se manifestă prin şedinţe, care se ţin 
la judeţ, plasă şi comună, precum şi prin acţi
uni duse în comun26 iar în raportul din oct. 
1948 se afirma că au fost ţinute "35 de şed
inţe de colaborare cu P. M.R. la sate" 27. Chiar 
s-a ajuns la situaţia ca membrii Biroului 
Comitetului Judeţean a l  Frontului Plugarilor 
să se plângă că nu sunt tutelaţi îndeajuns de 
P. M .R  .. În acelaşi raport se menţiona : "şedin
ţele de colaborare cu caracter săptămânal 
Între celelalte resoarte ale Frontului Plugari/ar 
şi P.M.R. (cu excepţia celui ţărănesc - n .a.) nu 
se ţin, decât atunci când intervin anumite 
evenimente"2B, de unde se poate concluziona 
că P.M .R. nu avea nevoie de Frontul Plugarilor 
în a lte domeni i .  

În prima jumătate a anulu i 1949, Frontu l 
Plugarilor şi-a pierdut total independenţa, 
devenind în practică o secţie a P.M .R .  în rân
dul ţărănimii . Afirm cu certitudine acest lucru 
datorită faptului că în funcţi i le de conducere 
de la toate nivelele (comună, oraş, plasă, 
judeţ) numirile se făceau numai cu aprobarea 
Com . Jud. P.M .R. sau direct de P.M.R.  Astfel 
rapoartele Com.Jud. al Frontu lui Plugarilor din 
april ie-mai 1949 menţionau :  

"5-a completat o parte a dosarelor 
activiştilor de la judeţeană şi plasă cu dovezi 

Întemeiate pe care urmează să-i verifice 
comisia de verificare P.M.R. "29, sau "După ce 
a fost verificat de secţia de cadre P.M. R. 
(activistul judeţean al Frontului Plugarilor 
Verdeş Toma - n.a .) a fost suspendat din 
munca politică pe data de 1 aprilie 1949" 30. 

Acelaşi Marin Dumitrescu (activistul 
"model") menţiona, în mai 1949, "pentru 
completarea Biroului judeţean ce avea lipsă 
responsabilul organizatoric am propus la 
P.M.R. Jud. secţia de cadre doi tovarăşi buni 
pentru a fi verificaţi iar după verificare 
urmează a ne repartiza un tovarăş pentru 
completarea biroului judeţean" 31 . 

Un alt argument privind pierderea inden
tităţii Frontulu i Plugarilor este şi faptul că, în 
mod treptat, în cadru l organelor de condu
cere de la nivelu l  tuturor organizaţiilor, s-au 
strecurat, au fost infiltraţi sau acceptaţi să 
activeze membri ai P.M.R., care şi-au subor
donat treptat organizaţiile frontului punându
le în slujba politicii comuniste. În acest sens, 
edificator este raportul din 3 1  mai 1949: "În 
urma instrucţiunilor primite de la C.C. (al 
Frontului Plugarilor n .a .) referitoare la verifi
carea tuturor activiştilor salariaţi, am luat 
legătura cu P.M.R. şi cu comisia centrală de 
verificare a P.M.R. la care ne-a spus că, dacă 
nu sunt membrii de partid (P.M.R.) şi sunt 
membrii ai organizaţiei Frontului Plugari/ar să 
fie verificaţi de secţia noastră de cadre de la 
judeţ. Am luat legătura cu responsabilul ţără
nesc P.M.R. de la judeţ cu tov. Tot Geza care 
ne-a repartizat pe tov. Saba Francisc şi am 
format comisia de verificare" 32. Deci nici 
chiar proprii membri nu scăpau chiar neverifi
caţi, nu aprobaţi, de reprezentanţi ai P.M.R.  

Cred că din această perioadă "anemia" 

partidului Frontulu i  plugarilor a devenit cro
nică, "aliatul" sucombând în pântecele P.M .R. 

Vasile Stancu 
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Abstract 
The cooperation of the County Committee of the Ploughmen's Front 

with the Communist Party (The Romanian Workers' Party) 
between 1946 and 1949 

The subversion of Antonescu's dictatorship faced ali Romanian politica! parties with substantial issues regarding both 
the present, but more importantly the future development of the country. Which will be the evolution of the country? 
What direction will it follow, and which politica! powers? What attitude will the battl ing politica! powers adopt towards 
this evolution? Which will be the tactics they will follow in the new historical perspective? These are some of the ques
tions that each politica! party had at the moment, including the Ploughmen's Front. Thus each politica! party tried to find 
allies to reach their gaal - taking over the politica! power in the country or maintaining itself on the tap. 

The article presents the way in which the Ploughmen's Front tied the alliance with the Trei Scaune County 
Organisation, according to the documents researched at the National Archives from Sfantu Gheorghe. There have been 
identified several stages, the final one being represented by the period between 1948- 1949, when the dependence of 
the Ploughmen's Front towards the PRM became more prominent, leading to their fusion. 
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Penitenciaru l din Miercurea-Ciuc in anii  '50 

În România ani lor '50 implementarea sis
temului social ist de esenţă sovietică era în 
plină desfăşurare, iar arestările şi întemniţa
rea oamenilor ce constitu iau un potenţial 
pericol pentru siguranţa statului reprezenta o 
componentă decisivă în derularea acestui 
proces. 

În spectrul reg imulu i  concentraţionar 
românesc postbel ic un loc special I-au avut 
deţinuţii politici şi nu se poate realiza un 
tablou complet al "ororilor" din închisorile 
româneşti, din anii '50-'60, fără a aduce în 
atenţia opiniei publ ice şi dramele trăite de 
femeile deţinute politic. Sub pretexte nerea
l iste erau private de l ibertate toate per
soanele care într-un fel sau altul au intrat în 
contact cu partidele pol itice tradiţionale 
(membri marcanţi, rude apropiate ale acestor 
activişti politici), legături cu legaţii străine, 
implicarea în mişcarea de rezistenţă naţio
nală, exprimarea unor anumite convingeri 
religioase, lansarea de zvonuri "duşmănoase" 

regimului comunist, vina de a face parte din 
famil i i  de bancheri, moşieri expropriaţi şi chia
buri care nu împărtăşeau crezurile noului 
regim. 

Pentru a da un cadru legal măsurilor adop
tate s-a hotărât elaborarea unei noi legislaţii 
şi care după anul 1948 avea un vădit caracter 
represiv. Astfel, prin decretul nr. 6/ 14 ianua
rie 1950, în urma Hotărârii consi l iu lui de 
Miniştri (H .C.M) nr.2/1950, s-a decis înfi
inţarea un ităţilor de muncă pentru persoanele 
care prin activitatea lor puneau în pericol sau 
încercau să primejduiască regimul democrat 
popular, defăimau organele puterii de Stat, 
sabotau construirea socia l ismului în R.P:R.l 

Înfiinţarea unităţilor de muncă a fost argu
mentată prin necesitatea reeeducării ele
mentelor duşmănoase ale R.P.R  şi în vederea 
pregătirii şi încadrării lor în viaţa socială în 
condiţiile democraţiei populare şi construirii 
social ismului . 2  Decretul a fost completat prin 
ordinul nr. 100 al M .A.I/3 april ie 1950 la care 
se mai adăugau a lte 7 categorii de infracţiuni 
considerate foarte periculoase pentru sigu
ranţa statului şi anume: 

1.  toţi c:ei care lansau zvonuri alarmistc, 
duşmănoase; ascultă şi d ifuzează propagan-
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da posturilor de radio imperialiste; 
2. toţi cei care aduc injurii P. M .R, conducă

torilor săi, U . R .S .S şi ce lorlate ţări de 
democraţie populară; 

3 .  toţi cetăţenii români care întreţin legă
turi de prietenie cu legaţiile imperial iste, cei 
care frecventează bibliotecile, concertele şi în 
general man ifestări le propagand istice ale 
legaţiiolor imperial iste; 

4. toţi cei care aţâţă la manifestările rasiale 
şi şovine; 

5. instigatorii la nesupunere sau neexe
cutare în contra măsurilor guvernului ,  cu 
privire la colectivizări, colectări, comasări, 
elementele cu un trecut reacţionar cunoscut 
sau foştii exploatatori care ocupă încă posturi 
de răspundere; 

6. toţi cei care sub masca religioasă fac 
prozel itism, adică speculează sentimentele 
religioase pentru a-1 determina la atitudn i  
osti le, duşmănoase reg imul ui, minun i ,  
prelegeri cu dedesubturi duşmănoase; 

7. cei care prin corespondenţă internă sau 
internaţională iau atitudine duşmănoasă, 
transmit şti ri tendenţioase, a larmiste, 
reacţionare, instigă.J 

Argumentul pentru respectiva măsură era 
legată de faptul că "duşmanul de clasă, fabri
canţii şi moşierii expropriaţi, bancherii, chia
burii caută prin zvonuri alarmiste, injurii, 
instigări, sabotaj, să Îndemne la nesupunere, 
să Împiedice construirea socialismului. " 4 

La 22 august 1952, Consi l iu l de Min iştri al 
R .P.R  a elaborat sub semnătura lui Gh. 
Gheorghiu Dej, hotărârea nr. 1554 şi care pe 
lângă cele 7 categorii socio-profesionale pre
văzute în ordinul 100 al M.A.I 1 3 aprilie 1950, 
s-au mai adăugat alte 10 categorii de per
soane posibi l a fi internate, şi putem 
menţiona : 

- cadre active ale fostelor grupări, partide 
fasciste şi burgezo-moşiereşti; 

- vechea agentură a fostului Serviciu 
Special de Informaţii (S.S.I), a Marelui Stat 
Major, a Siguranţei, Poliţiei, agenturile de spi
onaj şi contraspionaj germane şi maghiare; 

- foşti i condamnaţi pentru trecere fraudu
loasă a frontierei, începând cu 194�; 

- chiaburii care sabotează măsurile lui'lte 
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de guvern; 
- foşti i  condamnaţi pentru sabotaj, înce

pând din 1945; 
- foşti i  condamnaţi pentru speculă care au 

avut o condamnare de la trei ani în plus; 
- rudele elementelor duşmănoase regimu

lui comunist, care au fugit peste graniţă 
înainte de 1944; 

- condamnaţii pentru infractiuni împotriva 
securităţii R .P.R ;  

- recidiviştii de drept comun care au mai 
mult de 3 condamnări şi care prezintă un 
pericol pentru l in iştea şi asigurarea avutului 
oamenilor munci i . s  

La 11 martie 1954, prin H .C.M. nr.337 s-a 
abrogat H .C .M .  nr. 1 554/ 1952 prin care se 
desfi inţau colonii le de muncă şi împuterni
cirea M .A.I .  să fixeze domici l iu l obligatoriu pe 
o perioadă de la 6 luni la 5 ani persoanelor 
eliberate din închisori sau lagăre de muncă 
[Dropia, Pelicani, Ezeru l, Salcâmi, Movi la 
Gâldău lu i ,  Fundata, Dâlga Nouă] ca re 
"dovedeau că nu s-au reeducat şi prezentau 
pericol pentru securitatea statului'� 6 

Cu privire la fixarea locului de muncă obli
gatoriu ,  la data de 17 februarie 1958, 
Prezidiu! Mari i Adunări Naţionale a emis 
decretul nr. 89 care prevedea că "pot fi sta
bilite În locuri de muncă anume destinate per
soanelor care prin faptele sau manifestările 
lor primejduiesc sau Încearcă să primej
duiască ordinea de stat, dacă acestea nu con
stituie infracţiuni'� 7 

După prezentarea principalelor acte nor
mative cu caracter represiv, mai trebuie, 
menţionate şi anumite regulamente de 
funcţionare a lagărelor şi coloniilor adoptate 
la mijlocul anilor '50 (ex. regimul de primire şi 
supraveghere în lagăre şi colonii) prin care se 
înfi inţau lagăre speciale (Arad, Bicaz, Buzău, 
Cernavodă, Oneşti, Fundulea etc) pentru cei 
condamnaţi pentru infractiuni contrare
voluţionare, de asemenea, comandantul de 
lagăr putea să emită anumite sancţiuni ( izo
larea într-un izolator cu regim sever pe ter
men până la o lună pedeapsa cu carcera pe 
termen de până la 10 zile) împotriva celor 
care nu manifestau supunere, o al imentaţie 
foarte precară şi numeroase abuzuri fizice 
asupra deţinu�ilor politici .A 

Arestările masive şi de cele mai multe ori 
erau puse pe seama excesului de zel _al ofiţe
rilor de securitate; de altfel, Ştefan Pavel, 
ministru de Interne în perioada 1 952- 1957, 
preciza că, numai intr-o seară au fost arestate 
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700 persoane pentru că, în urmă cu 15 ani au 
fost prostituate.9 Acelaşi fost ministru, afirma 
în 1968, următoarele :  "am cerut să se 
formeze o comisie care să treacă la eliberarea 
celor nevinovaţi. 5-a constatat că au stat În 
Închisoare oameni nevinovaţi, doar pentru 
simplul motiv că au spus că pâinea este rece. 
l-am spus lui Gh. Gheorghiu Dej că, Într-o zi, 
o să dăm socoteală pentru că nu respectăm 
legile. Aşa am eliberat În trei luni peste 
25. 000 de oameni printre aceştia am găsit un 
cetăţean care, pentru faptul că a spus 
«comuniştii ăştia_ . . », a stat trei ani de zile 
Închis. " lo 

Mărturiile sunt şocante şi ele sunt comple
tate de alte informaţii la fel de dure, astfel, 
după necesităţi (vezi Canalul Dunăre - Marea 
Neagră) puteau fi aduşi din diverse părţi ale 
ţării cetăţeni să muncească şi care nu veneau 
din proprie in iţiativă, fiind arestaţi pentru 
diverse motive. De remarcat că, în perioada 
1950-1954, au fost internate în coloni i le de 
muncă 22.077 persoane (5 . 1 54 în 1950, 
2 .519 în 195 1 ,  1 1 .913 în 1952, 2.491 în 1953-
1954) . 1 1  

Despre cei închişi pe motive pol itice există 
o literatură destul de bogată i lustrată prin 
studii le realizate pe baza informaţi ilor oferite 
de Arhivele S .R . I  în ani i '90, mărturiile foştilor 
deţinuţi politici cuprinse în Arhiva de Istorie 
Orală a Radiodifuziunii Române, a Fundaţiei 
Academia Civică, numeroasele lucrări memo
rialistice şi lucrările generale sau speciale care 
au tratat această problemă sensibilă din u lti
ma parte a deceniului patru până în prima 
jumătate a deceniu lu i  al şaselea . 

Literatura de special itate a urmărit cu 
pred ilecţie soarta deţinuţilor politici, iar, în 
plan secundar, problema femeilor deţinute 
politic. De precizat că, la baza arestărilor, au 
stat aceleaşi principii folosite şi pentru băr
baţi, la care s-au mai adăugat şi altele la fel 
de absurde ca şi cele de bază, cum ar fi : aju
torarea duşmanulu i  de clasă, rezi�tenţa 
împotriva trupelor sovietice în marşul acesto
ra către Ungaria, participarea activă la acţi
uni le organizate de mişcările de rezistenţă 
anticomunistă, adăpostirea sau ajutorarea 
membrilor acestor grupuri de rezistenţă din 
munţi, cuvinte obscene adresate autorităţilor, 
rude ale unor transfugi peste graniţă ori ale 
membrilor formaţiuni lor poli tice tradiţionale, 
propagandă impotriva acţiunilor de colec

tivizare a proprietăţi lor agricole, ş .a .  
Traseul pe care-I urmau de�inutele politic 
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era oarecum ştiut, şi anume: arestarea şi 
încarcerarea la J i lava, pe timpul cercetărilor şi 
procesului, urmată de executarea pedepselor 
în alte penitenciare pentru femei (Văcăreşti, 
M islea, Dumbrăveni, M iercurea-Ciuc, ş.a) .  

Penitenciarul de la M iercurea-Ciuc 

Cu privire la acest penitenciar, se ştia că 
este o închisoare foarte veche, de pe vremea 
împărătesei Maria Tereza, cu ziduri foarte 
groase şi cu un singur rând de geamuri . 12 

Se cunoaşte faptul că, în timpul perioadei 
interbelice, penitenciarul de la M iercurea-Ciuc 
avea un reg im de închisoare corecţională cu 
executarea unor pedepse de până la 6 luni ;  
pentru reeducarea deţinuţilor funcţiona un 
atelier de împletituri . 

După anu l  1950, înch isoarea de la 
M iercurea-Ciuc a funcţionat în regim de peni
tenciar pentru femei, în special pentru cele 
deţinute politic. Care era tratamentul apl icat 
deţinutelor? 

Răspunsul îl găsim la o fostă deţinută a 
închisorii : "În primul rând, chiar dacă nu ţi 
s.ar fi aplicat vreun tratament, numai când 
auzi de Miercurea-Ciuc, de Închisoarea 
Miercurea-Ciuc, te Îngrozeşti. Să nu-ţi fi dat 
de mâncare, să nu-ţi fi dat nimic, dar numai, 
nu ştiu cum să vă spun, numai gândul la acea 
temniţă grea, care erau nişte sobe oarbe, ştiţi 
ce sunt alea, din zid, şi focul se făcea de pe 
sală, se băga câţiva cărbuni, niciodată nu se 
Încălzea această sobă.era un ger iarna, un 
ger, noi nici vara nu ne dădeam zeghea de pe 
noi, vă daţi dumneavoastră seama? Că eram 
Îmbrăcate În costumul acela faimos, În 
dungi . . .  " n 

O altă fostă deţinută a penitenciarului 
M iercurea-Ciuc, afirma că : "Îmi amintesc că 
patul meu era la mijloc, şi Îmi cădeau gea
murile În pat: erau geamuri de peste 50 cm 
(poate 75) grosime, În pantă. Şi timp de vreo 
două luni, gheaţa de la fereastră, nu s-a 
topit. " 14 

În cadrul geografiei detenţiei din perioada 
ani lor '50, închisoarea Miercurea-Ciuc figu
rează drept închisoare de exterminare, iar 
această clasificare reprezintă un argument, în 
plus, faţă de regimul dur la care au fost 
supuse deţinutele. 

După cum lesne se poate observa a fost 
clasificată drept înch isoare de exterminare, 
cu un reg im dur pentru deţinute (condiţii 
grele de detenţie, astfel, de la un frig crunt pc 
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Penitenciarul din Miercurea-Ciuc În anii '50 

perioada iernii la un regim al imentar foarte 
precar, pedepse dese şi grele, de obicei, izo
latorul făcea ravagi i  precum şi l ipsa condiţii lor 
de igienă) .  "Noul domiciliu" însemna o celulă 
de dimensiuni  mai mari, însă, neîncăpătoare 
pentru cele 120 de persoane. "Acolo era În 
colţ . . .  pus rogojină unde erau şase butoaie: 
două pentru treaba mare, două pentru trea
ba mică. . .  două butoaie era pentru apă . . .  
spălat pe . . .  spălat vasele, ne  spălam pe noi şi 
aşa mai departe. Se golea dimineaţa şi seara. 
Acolo stăteam, acolo mâncam, acolo 
dormeam - 120 persoane. " 1s După nevoile 
fiziologice consumate într-o tinetă (un hârdău 
de lemn ce servea drept toaletă şi aşezat într
un colţ al camerei), deţinutele aveau la dis
poziţie un l ighean cu apă şi o sticluţă cu apă. 
Femei le încercau să-şi asigure un min im de 
igienă "tinerele Îşi scot cămaşa păstrând pan
talonii şi fusta. Se spală pe mâini şi obraz şi 
foarte superficial pe braţe şi sâni. Se şterg, Îşi 
pun cămăşile şi gata. Bătrânele nu şi le scot. 
Nu-şi spală decât mâinile şi obrazul. O fac, mi 
se pare pentru a respecta o lege orală a sa
tului, Înrădăcinată În ele de veacuri. Emanaţie 
a unei imemoriale cunoaşteri a ceea ce este 
bine şi a ceea ce este rău. Obicei pe care le 
impune să nu atingă pentru a duce la gură 
decât cu mâini, ochi şi gură purificate, prima 
hrană matinală. " 16 

În privinţa a l imentaţiei ,  Elena Florea 
Arnăuţoiu, arăta că la Miercurea-Ciuc a fost 
una dintre cele mai grele închisori d in cele 
văzute până atunci şi arăta că mâncarea ce o 
primeau făcea după 2-3 zile să nu se mai ţină 
pe picioare. "Ne uitam la pereţi. Erau albi. Ne 
venea să ne repezim să muşcăm din ei. 
Credeam că este brânză. " 11  Despre regimul 

·a l imentar ne relatează ş i  Maica Clara :  "mân
carea foarte slabă, terci . . .  care v-am spus di
mineaţa care era . . .  la prânz dădea un fel de . . .  
ciorbă, seara numai arpacaş fiert În apă, fără 
nimic altceva . . .  Acuma a venit perioada când 
am avut dreptul la numai o felie de pâine pe 
zi şi un calup de mămăligă. Cam un kg aşa. Şi 
pâine o felie, cică avea 80 grame. " 1s 

Problemele de sănătate reprezentau o 
parte componentă a vieţii de deţinut şi, mai 
a les, la  înch isoarea din M iercurea-Ciuc. 
Simina Mezincesu relata : "am fost foarte bol
navă la Miercurea-Ciuc, fiindcă Miercurea
Ciuc are o apă cu mult fier şi, pe baza ulceru
lui meu care era puternic şi "infloritor'� când 
am băut apă cu fier am făcut o gastrită teri
bilă . . .  5/ăbisem aşa de tare. Încât eram cea 
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mai slabă de la Miercurea-Ciuc şi nu puteam 
mânca şi vărsam zi de zi. " 19 De regulă bolile 
se tratau şi nu prea se tratau, deseori, 
deţinutele nu primeau decât 2-3 medica
mente şi numai cele bolnave de TBC benefici
au de un regim al imentar mai bun. Deţinutele 
d iagnosticate cu TBC aveau permisiune de a 
sta pe pat, pe când celelalte deţinute erau 
obligate douăsprezece ore să rămână doar pe 
o bancă; în cazul apropierii de paturi erau 
acuzate că ar fi luat loc pe pat şi ar fi fost 
trimise la izolator, timp de 7 zi le şi hrănite 
numai cu apă.2o A existat un episod, în care, 
paturile d in i nfirmerie au fost scoase şi bol
navele au dormit pe jos, deoarece, deţinutele 
au fost surprinse dând drumul unor bucăţi de 
pâine pe coşul sobei şi care ajungeau la con
damnatele pe viaţă (numite şi vieţaşe) . 2 1 

Pentru toate faptele considerate abateri de 
reg imu l  de detenţie se apl icau d iferite 
pedepse, dar, cea mai des folosită era "izola
torul'� Izolatorul reprezenta acea celulă de o 
singură persoană [(cunoscută popular şi sub 
numele de carceră, insalubră, numai ciment 
şi mobi lată cu pat, de cele mai multe ori acest 
articol de mobil ier l ipsea, tineta şi oferit un 
regim a l imentar foarte sărac (se baza în mare 
măsură pe apă şi prea puţin pe al imente) în 
care era închisă pentru o perioadă determi
nată un deţinut care prin faptele sale consti
tuia un pericol pentru siguranţa penitenciaru
lui şi a celorlalţi deţinuţi] .  E lena Florea 
Arnăuţoiu a făcut 1 12 zile de izolator şi afir
ma că "gardian foarte rău la Miercurea-Ciuc 
era un bătrân şchiop, brunet, nu ştiu cum Îl 
cheamă, regret din suflet, dar era o bestie de 
om. Eram În cătuşe şi lanţuri, deschidea uşa 
din 20 În 20 de minute şi ne lua mâinile şi le 
izbea de genunchii lui ca să ne doară mai 
rău. " 22 Ana Neşe, o altă deţinută a peniten
ciarulu i  Miercurea-Ciuc, definea termenul de 
"Izolare" astfel : "după zile nu-ţi dă de mân
care nimica, a treia zi puţină, şi din şapte zile 
mănânci doar două zile. Cele mai grele 
pedepse erau lanţurile şi cătuşele- provocau 
nişte dureri groaznice, mâinile se umflau, iar 
când scoteau cătuşele le scoteau şi cu puţină 
piele de pe mâini. Singura salvare era ca 
atunci când urcam În cătuşe sau În lanţuri 
puse imediat dacă Închidea gardianul uşa mă 
strecuram În spatele pedepsitei şi-i trăgeam 
cătuşele În jos. " n  

Lena Constante24, inclusă în grupu l  
Pătrl:lşcanu,  aflată în  închisoiJrca d in  
Miercurea-Ciuc a descris foarte bine viaţa d in  
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penitenciar. În celulă fiecare deţinută avea 
propria poveste cu privire la motivele 
arestări i . Astfel, Crăciuna, o simplă ţărancă, 
era închisă pentru faptul că soţul acesteia a 
fost pe front şi încadrat ca ordonanţă la un 
colonel, acuzat de crime de război; colonelul 
a fost exonerat de orice vină şi doar ordo
nanta a plătit [ciudat, faptul că, o simplă 
ordonanţă putea comite crime de război cu 
sau fără ştirea ofiţerului în subordinea căruia 
se afla în mod direct] . Soţul a fugit în munţi 
şi Crăciuna a rămas în sat cu cei doi copi i  şi i 
s-a pus interdicţia de a avea un loc de muncă . 
O mamă trebuia să-şi hrănească copii i , şi de 
obicei, nopţile mai reuşea să scape de ochiu l  
vigi lent al M i l iţiei şi să muncească pe la ve
cini .  Într-o noapte, chemată de o vecină i-a 
dărăcit acesteia nişte lână şi a primit în 
schimb o pâ ine şi o bucată de brânză înve
chită într-o foaie de ziar. Emoţionant a fost 
episodul sosirii acasă pe care-I redăm în total
itate: "Drumul era pustiu. 5-a furişat În casă. 
Copiii dormeau. A scormonit după jarul 
ascuns sub spuză. A făcut focul şi a pus oala 
cu apă la fiert. Băieţaşul s-a trezit. La pâlpâi
rea flăcărilor a văzut pâinea şi pachetul. A 
sărit din pat, s-a repezit şi, rupând ba din 
brânză, a Înfulecat pe nerăsuflate. Când 
mama s-a apropiat de masă, i s-a părut că 
brânza freamătă. Pentru munca unei nopţi 
primise un boţ de brânză veche, colcăind de 
viermi. " 25 

După 2 ani bărbatul s-a predat şi la scurt 
timp şi soţia a fost arestată pentru ajutorul 
acordat fugaru lu i .  O altă poveste interesantă 
a avut în prim-plan pe "/ogodnicele paraşutiş
tului'� Două deţinute au ajuns să se îndră
gostească de aceeaşi persoană, un tânăr, 
spion francez de orig ine română, paraşutat în 
România pentru îndepl in irea unor misiun i .  
Aceşti paraşutişti erau ajutaţi de ţărani ce le 
ofereau găzduire (în schimbul unor sume de 
ban i  sau din raţiuni politice). A existat un caz 
interesant într-un sat când o moaşă (asisten
tă medicală) şi soţia unui farmacist s-au 
îndrăgostit de acelaşi tânăr seducător. 
Tânărul june a fost arestat şi s-a ajuns şi la 
cele două femei care au fost întemniţate. 
Logodnicele puteau la adăpostul grati i lor, să
şi împărtăşească amintirile şi regretele. Nici 
un fel de gelozie nu le despărţea. Doar fuse
seră la fel de înşelate amândouă.2G 

DintrP. deţinutele tJOiitic cu "nume" care au 
fost găzduite de pPnitenciarul Miercurea-Ciuc, 
amintim :  
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- Florica Fărcaşu, acuzată de transmiterea 
de informaţii secrete ang lo-americani lor prin 
i ntermed iu l  l u i  Horaţiu Comănic iu (fost 
comandant legionar, fugit din ţară în 1947) şi 
de faptul că a oferit adăpost soţilor Boilă (27) 

- Cazul Orest Coslovschi :  un grup de 2 1  
persoane a u  fost acuzate că a u  furnizat infor
maţi i Servici u l  de spionaj englez, prin 
Consilierul Legaţiei engleze, Gibson.  Alături 
de principali acuzaţi, fostul deputat P.N .Ţ -
Orest Coslovschi, Petre Răşcanu, Gheorghe 
Ducu, Ernest Verzea au fost condamnate şi 8 
femei : Elena Răşcanu, soţia lu i  Petre 
Răşcanu, Germaine Liciu, Emil ia Hudiţă, so�ia 
fruntaşului P.N .Ţ.Ion Hudi�ă şi fiica acestora 
Ioana Berindei, Alexandra Dumitrescu, 
Antoaneta Verzea, Ecaterina Verzea şi Virginia 
Popescu.2B La închisoarea din M iercurea-Ciuc 
au ajuns Elena Răşcanu, Germaine Liciu şi 
Alexandra Dumitrescu . 29 

- surori le Arlette Coposu şi France 
MarcovicPD acuzate de legături cu legaţi i le 
străine au fost arestate pentru complicitate la 
crimă de "Înaltă trădare" 3 1  

După 14 ani de închisoare, Arlette Coposu 
a revenit în sânul  familiei şi s-a angajat ca 
funcţionară la Spitalu l  de traumatologie, cu 
toate că, starea de sănătate era precară . La 
noul loc de muncă starea de sănătate s-a 
deteriorat continuu, astfel că, la 27 decem
brie 1966 a încetat din viaţă "după o Îndelun
gată şi cruntă suferinţă suportat eroic'� 32 

O a ltă categorie de deţinute politic erau 
ce-le care se făceau vinovate de a avea rude 
fugite afară .  Un exemplu, 1-a constituit şi ca
zul Nicola Cristina Arion .33 Acuzată că "a de
făimat nivelul de trai din R.P.R .  dând ca 
exemplu situaţia ei materială, Întrucât are 
salariul mic şi pentru a-şi putea ajuta asigu
ra existenţa zilnică este nevoită să ceară 
ajutor rudelor sale din străinătate" a fost 
trimisă în judecată pentru "crima de trădare 
de patrie'� 34 

Prin sentinţa nr.7/ 1 7  ianuarie 1959 a 
Tribunalului  M i l itar al Regiun i i  a Il-a Mi l itară
Colegiu l  de fond, a fost condamnată la 7 ani  
temniţă grea şi la confiscarea totală a averii 
personale.3s A început lungul drum al suferin
ţelor prin închisorile Malmaison, Ji lava şi 
M iercurea-Ciuc, iar, gardieni i şi-au exercitat 
cu foarte mult zel atribuţiile de serviciu (nu de 
puţine ori îşi depăşeau competenţele şi 
comiteau numeroase abuzuri) . Celebră prin
tre personalul de pază era yardinnca Kiss 
(închisoarea Miercurea-Ciuc), Cf.:lre, in mai 
1 962, raporta conducerii penitenciarului că 
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Penitenciarul din Miercurea-Ciuc În anii '50 

"deţinuta a fost găsită dormind În pat şi nu 
are drept la pat şi pentru acest fapt propun să 
fie pedepsit cu regim sever'�36 Ca urmare, 
deţinuta a fost pedepsită "cu 4 zile izolator 
pentru bătă1� cu 3 zile pentru Încercare de 
legături cu deţinuţii din alte camere, cu 4 zile 
izolator pentru adormire În timpul programlui, 
cu 5 zile izolator pentru certuri Între deţinuţi, 
cu 3 zile izolator pentru adormire În timpul 
programului': în total, 22 zile de izolatorY 

Nicola Cristina Arion, la 19  decembrie 
1963, a fost graţiată de restul pedepsei con
form decretu lu i  nr. 767/1963 al Consi l iu lu i  de 
Stat. La ieşirea din penitenciarul M iercurea
Ciuc, bolnavă de "gastrită hiperacidă şi hiper
tonie': s-a stabil it în Bucureşti . 3B 

Un alt caz celebru în ani i  '50 1-a reprezen
tat cel al Constanţei Magoş, răpită în 1951 la 
Berl in . 39 Plecată la Paris, în anu l  1948, 
Constanţa Magoş a intrat în contact cu fostu l 
comandor Mihai Opran (şeful Serviciu lu i  de 
Informaţii al M i litarilor Români  din Exil) care 
avea legături cu Servici i le Secrete americane 
şi a devenit "agenta" acestuia . Securitatea a 
încercat să o racoleze ca agentă (reţinerea în 
Berl inu l  de Est la 27 august 1951), însă, a 
eşuat şi a hotărât aducerea acesteia la 
Bucureşti . Prin sentinţa nr. 555/ 18 mai 1955 a 
Tribunalu lu i  Mi l itar Bucureşti, a fost con
damnată la 8 ani muncă si ln ică pentru tenta
tiva de trădare de patrie; şi-a executat 
pedeapsa în înch isorile J i lava, Văcăreşti, 
M iercurea-Ciuc şi M islea. Informaţii despre 
comportamentul deţinutei la penitenciarul 
M iercurea-Ciuc ne sunt oferite de un raport 
întocmit de personalul de pază al închisorii şi 
care arăta că : "deţinuta, a dat dovadă de rea 
purtare fiind o elementă recalcitrantă, 
dovedind nemdreptare, fiind pedepsită cu 
regim sever În repetate rânduri" 4D [acuzaţi i le 
se încadrează în tiparul celor folosite în acele 
vremuri la aproape toţi deţinuţii politic, astfel, 
nu le putem lua în consideraţie ca informaţii 
veridice].  

Pentru toate faptele reclamate, la expi
rarea pedepsei ,  i s-a fixat "domiciliu obligato
riu"în local itatea Rubla, regiunea Galaţi, con
siderată "deosebit de periculoasă pentru 
securitatea statului''; la 24 iunie 1964, prin 
Decizia M.A.I .  nr. 6540 i s-au ridicat restricţi
ile domicil iare, stabi l indu-se la Bucureşti, 
unde şi-a găsit soţul recăsătorit. 41 

Analizând regimul aspru al închisori lor 
pol itic:P româneşti, ul colonii lor de rnunci:\ or i 
fixarea dornic i l i i lor obl igatorii impus de 
reg imul comunist putem observa că d in 
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tota lul  celor încarceraţi un număr important 
era dat de femei, indiferent de cal itatea aces
tora de mame, soţii, surori sau fiice.42 În 
infernuri le comuniste, printre care şi 
M iercurea-Ciuc, şi-au găsit sfârşitul multe 
deţinute politic din cauza bol i lor şi a vio
lenţelor; altele au rezistat şi au văzut din nou 
lumina Soarelui, neîngrădită de vreo vergea, 
au lăsat in urmă întunericul celulelor şi al izo
latoarelor; igrasia, frigul, hârdaiele şi perso
nalul de pază extrem de dur, însă, foarte greu 

au reuşit să treacă peste traumele expe
rienţelor trăite în acele locuri. Un singur lucru 
nu a reuşit regimul politic şi acela a fost d is
trugerea interiorului spiritual şi intelectual al 
deţinuţilor politici (în adâncuri le fiecărui 
puşcăriaş politic a rămas, i nd iferent de 
atacurile concentrate a aparatului  represiv, 
puţină credinţă şi inteligenţă completată de 
adoptarea obiceiurilor de închisoare, astfel 
că, s-a reuşit supravieţuirea fizică şi intelectu
ală, într-un spaţiu mic şi rece). 

Vasile Valentin 
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spionii Gibson şi Harris. În executarea condamnării de 
zece ani, pentru "complicitate la crimă de Înaltă trădare" 

a fost "plimbată" prin penitenciarele Jilava, Mislea, 
Miercurea-Ciuc, împreună cu cumnata sa, Germaine 
Liciu, considerată periculoasă regimului comunist, chiar 
dacă la arestare avea 63 ani. A suferit multe zile de izo
lator cu regim sever pentru că "nu a fost gata la 
Încolonare" sau că "a făcut schimb de alimente cu Liciu 
Germaine" După executarea în întregime a condamnării, 
Elena Răşcanu a fost eliberată la 4 iulie 1960 din peni
tenciarul Miercurea-Ciuc (Anii 1949- 1953 . . .  , p. 461);  

Germaine Liciu, născută la 2 1  septembrie 1888 în 
Franţa, în 1929 s-a căsătorit cu Liciu Alexandru. Arestată 
la 6 iulie 1950 deoarece cunoştea de legăturile soţului ei 
cu Legaţia engleză, a fost condamnată la 10 ani temnită 
grea şi confiscarea averii pentru complicitate la "crime de 
Înaltă trădare" . După 8 ani de închisoare, la 6 iunie 1958 
a decedat în penitenciarul Miercurea-Ciuc, în urma 
refuzului autoritătilor de a-i acorda asistenţă medicală; 
cauzele morţi i :  insuflcienţa circulatorie, cancer de ficat, 
icter mecanic (Anii 1949- 1953 . . .  , p. 461, 463); 

Alexandra Dumitrescu, născută la 24 octombrie 
1 9 1 1  în Slănic-Prahova, căsătorită cu Anton Dumitrescu, 
fost colonel cu care avea doi copii. La 6 iulie 1950 a fost 
arestată deoarece ştia că sotul şi tatăl său aveau legături 
cu Legatia engleză. De asemenea, ştia că soţul său 
plănuise să-I răpească pe Iuliu Maniu din penitenciarul 
Aiud, scriindu-i aceasta şi fostului rege Mihai. Pentru 
complicitate la "crimă de Înaltă trădare'; a fost con
damnată la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii . În 
anii următori a fost deţinută în penitenciarele Jilava, 
Mislea, Miercurea-Ciuc. Întrunind conditiile prevăzute de 
decretul nr. 5/1963, la 18 ianuarie 1963 a fost eliberată 
din penitenciarul Miercurea-Ciuc. În foaia de caracteri
zare pentru eliberare, conducerea penitenciarului con
semna că "pe timpul deţinerii a avut o comportare nesat
isfăcătoare, fiind pedepsită de 1 1  ori cu peste 70 zile de 
regim sever" pentru nerespectarea ordinii interioare (Anii 
1949-1953 . . .  , p.462) 

30. Arlette Coposu, născută la 1 mai 1915 la 
Constanta; la 26 iulie 1941,  1-a întâlnit pe viitorul ei soţ 
cu ocazia vizitei lui Iuliu Maniu la Constanţa, pentru ca în 
octombrie 1942, în plin război, să se căsătorească. 

France Marcovici, născută la 2 septembrie 1 9 1 7  la 
Odessa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Vasile Conta 
nr. 3-5, et. 1, ap. 30. La 5 iunie 1950 a fost arestată şi 
prin sentinţa nr. 1 1/29 decembrie 1950 a fost con
damnată la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii pen
tru "crime de Înaltă trădare". A fost transferată din peni
tenciarul Ji lava, la Mislea, apoi la Miercurea-Ciuc. 
Spicuind filele de dosar de penitenciar se arată că a fost 
pedepsită cu 14 zile izolator pentru faptul că a "a făcut 
gălăgie şi a fost indisciplinată faţă de cadrele unităţii 
Miercurea-Ciuc". La 20 aprilie 1958, în urma unei inter
venţii chirurgicale, a decedat in Spitalul penitenciar 
Văcăreşti (Anii 1949- 1953 . . .  , p. 465) 

3 1 .  Arlette Coposu după repetate încercări de a-şi 
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ajuta soţul aflat în penitenciar, a fost arestată şi prin 
sentinţa nr. 20 1/6 februarie 1950, a fost condamnată la 
20 ani muncă silnică şi confiscarea totală a averii pentru 
complicitate la "crimă de Înaltă trădare'� A peregrinat 
prin penitenciarele Malmaison, Ji lava, Văcăreşti, Mislea şi 
Miercurea-Ciuc. Arlette Coposu a fost gratiată prin decre
tul nr. 176/9 aprilie 1 964. 

32. Anii 1949-1953 . . .  , p.465 
33. Născută la Bucureşti, la 3 ianuarie 1897, într-o 

familie cu 4 copii. A fost asistent medical, iar la data 
arestării era pensionată. Până în 1948, când a divorţat, a 
fost căsătorită cu Gheorghe Moriatti, fost director la 
.. Steaua Română". Acesta a fugit în Franţa, unde s-a 
recăsătorit cu Maria, sora Cristinei. Rămasă în tară, sin
gură şi fără bani, a acceptat ajutorul rudelor împrăştiate 
pnn străinătate, iar, în perioada 1954-1958 a primit de la 
sora sa, Maria Moriatti, suma de 26.500 lei in diferite 
obiecte de îmbrăcăminte. Singurul frate rămas în tară, 
Mihai, era deţinut, în colonia de muncă de la Canalul 
Dunăre - Marea Neagră, pentru activitate "contrare
voluţionară" (Analele Sighet 8, Anii 1954-1960. Fluxurile 
şi refluxurile stalinismului, Fundaţia Academia Civică, 
Bucureşti, 2000, p. 3 5 1 ;  în continuare se va cita Anii 
1954- 1960 . . .  ) 

34. Anii 1954-1960 . . . , p. 353 
35. Ibidem, p. 352 
36. Ibidem 
37. Ibidem, p. 353 
38. Ibidem 
39. Constanţa Magoş, născută la 11 martie 1909 la 

Cubin, Iugoslavia. A absolvit liceul "Carmen Silva" din 
Timişoara (iul ie 1928) şi a urmat studii superioare la 
Facultatea de Litere din Paris şi s-a reintors în România 
în toamna anului 1932 cunoscând la perfecţie limbile 
engleză, franceză, germană, sârbă şi maghiară. În 1933 
s-a căsătorit cu inginerul silvic Dumitru Magoş şi au locuit 
la Arad până in anul 1 939 când tatăl ei le-a cumpărat un 
apartament în Bucureşti. So.J;ul său, s-a născut în 1901, 
în corn. Covăsint, jud. Arad. Intre anii 1920- 1924 a urmat 
cursurile facultăţii de Silvicultură din Bucureşti. În 1 94 1  
era director la Societatea Comercială "Mundus" din 
Caransebeş. În această perioadă, în penitenciarul 
Caransebeş muncea ca deţinut, la Atelierul de tâmplărie, 
al firmei .. Mundus" şi Teohari Georgescu, condamnat, 
pentru activitate comunistă. La 16 mai 1948, în urma 
unei audienţe la Teohari Georgescu, inginerul Magoş a 
obţinut un paşaport pe numele sotiei sale, pentru ca 
aceasta să se deplaseze in Franta la tratament. După ce 
a ajuns în Franţa, soţia a refuzat să se întoarcă în 
România şi la scurt cei doi soţi, de comun acord, au 
divorţat. (Anii 1954-1960 . . .  , p.355) 

40. Ibidem, p. 356 
4 1 .  Ibidem; la Rubla, a fost urmărită permanent de 

Securitate acuzată de activităţi duşmănoase şi chiar s-a 
propus p<elungirea domiciliului obligatoriu 

42. Ibidem, p. 357 
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Abstract 
The penitentiary from Miercurea Ciuc in the SO's 

The communist regime strengthened its position by appl ication of a very hard prison treatment. There were many 
innocent people imprisoned, but there was a special category: the politica! prisoners. A special place had the women 
politica! prisoners. 

They suffered enormously. The psychic terror, isolation, the physical violence, starvation and the lack-of-communica
tion with their families showed us the real dimension of the tragedy lived by women politica! prisoners. 
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Morminte ş'i opere comemorative de război 
din Miercurea-Ciuc 

Iniţial a existat un cimitir de dimensiuni 
reduse în M iercurea-Ciuc, cu o suprafaţă de 
5 . 360 m2, amenajat la 100 m de l inia ferată, 
pe o coastă de dea l .  Batal ionul 20 Pionieri a 
dezvel it, în interiorul necropolei, o cruce 
monumenta lă cu i nscripţia "În cinstea 
eroilor'1 . În total, au fost înhumaţi 420 de 
mi l itari, de diverse naţional ităţi (319 identifi
caţi şi 103 neidentificaţi) .  

Primele detal i i  despre reamenajarea cimi
tiru lu i  datează din decembrie 1925, cu prilejul 
reorganizării cimitiru lu i  d in Topl iţa română, 
când s-a propus ca mi l itari i  din nordul judeţu
lu i  Ciuc să fie centra lizaţi la Tu lgheş2 iar cei 
din sudul judeţului să fie concentraţi la 
M iercurea-Ciuc3. La 22 aprilie 1926, Primăria 
din M iercurea-Ciuc a cedat 1 .300 m2 de teren 
Societăţii "Cultul Eroilor" "În prelungirea actu
alului cimitir de onoare spre răsărit pentru 
centralizarea osemintelor celor 1 .351 de eroi, 
care sunt Înmormântaţi În diferite părţi ale 
judeţului'q. În baza Ord inului nr. 7.762/18 
februa rie 1 927 a l  M in isteru lu i  Sănătăţi i ,  
Prefectura Ciuc a împrejmuit cimitirul eroilor 
cu un gard din lemns. 

Ulterior, problema reorganizării cimitirului 
mi l itar internaţional d in Miercurea-Ciuc s-a 
dezbătut în august 1935, când colonelul 
Fotescu a discutat cu dl .  Oţeta, prefectul  
judeţu lu i  Ciuc, acest aspect6. Activitatea de 
reamenajare a început abia în 1939, cu prile
jul lucrărilor de modernizare efectuate de 
municipal itate la bu levardul de acces în 
necropolă7. Au fost exhumaţi mi litarii români, 
germani, unguri, ita l ieni, cehi şi polonezi, 
identificaţi în diverse comune de pe raza 
judeţulu i  CiucB şi reînhumaţi în Cimitirul de la 
Miercurea-Ciuc. 

Lucrările au costat în total 1 56 .006 lei, 
constând, printre altele, în săparea şi cărarea 
pământului, turnarea betonului  şi zidărie de 
piatră brută în moloane mari. Treptele au fost 
real izate din piatră de d imensiuni de 30x15  
cm, fi ind fixate prin mortar de  ciment. Pavajul  
a fost realizat d in  plăci d in piatră naturală de 
cea . 40x40 cm9. De asemenea, s-au realizat 
două sculpturi în relief, care  reprezentau o 
cruce de război română şi o cruce de r�zboi 
germană şi s-a montat o placă comemorativă 
de 1 ,20 m x 1 ,25 m x 0, 15  m 10.  
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După reorganizare au mai fost aduşi 709 
mi l itari de diverse naţionalităţi l l  (380 identifi
caţi şi 329 neidentificaţi), numărul total a l  
celor înhumaţi fi ind de 1 . 13 1  de soldaţi. 
Mi l itarii au fost înhumaţi în opt parcele, alte 
două parcele fi ind lăsate l ibere. Una dintre 
peluze a fost destinată publicului care ar fi 
dorit să participe la comemorările pri lejuite de 
Ziua Eroilor. O a lta, a fost împrejmuită de 
Societatea Cultu l Eroilor, fi ind destinată de 
Primărie ca Cimitir Mi l itar pentru veterani i  de 
război l2 .  

La Miercurea-Ciuc au fost înhumaţi şi 63 de 
mi l itari ital ieni ( 46 identificaţi şi 1 7  neidentifi
caţi ) .  Aceştia au fost exhumaţi, în perioada 
16-28 iu l ie 1929, de căpitanul Vespasiani de 
la Legaţia Italiei din Bucureşti şi depuşi în 
cimitirul eroilor ita l ieni din Bucureşti . Lucrări le 
s-au efectuat cu dificultate din cauză că 
"autorităţile nu ne-au pus [la d ispoziţie n .a .] 
oamenii de lucru la timp, iar pe de altă parte, 
oamenii refuzau a lucra, deoarece În 
Transilvania mortul nu se obişnuieşte a se 
exhuma'B. 

În prezent, în spaţiul fostulu i  cimitir al 
eroilor d in Miercurea-Ciuc au rămas intacte 
treptele şi câteva însemne de căpătâi (unele 
culcate la pământ). Pe un bloc din ciment, de 
formă dreptunghiulară, s-a montat o placă 
d in  bronz cu inscripţia : "CĂLĂTORULE, 
OPREŞTE-TE ŞI AMINTEŞTE-JI 0_ AICI j 
ODIHNESC VITEJII EROI ROMANI CAZUJI IN 
PRIMUL RĂZBOI 1 MONDIAL PENTRU 
ÎNTREGIREA NAŢIONALĂ ŞI OSTAŞI DIN 1 
ARMA TELE STRĂINE'� 

În memoria mil itarilor români şi străini au 
fost rid icate, pe raza oraşulu i  Miercurea-Ciuc, 
două monumente. 

Monumentul ostaşu lu i  român este 
amplasat în centrul oraşului Miercurea-Ciuc. A 
fost rea lizat de sculptorul Marius Butunoiu, 
fiind dezvelit la 19 august 1974. 

Opera arhitectonică, d iferită de cele care 
s-au rea l izat în perioada interbelică, 
înfăţişează un militar în poziţie de atac, ieşind 
în evidenţă prin soldatul învingător14. 
Ansamblul arhitectonic are soclul în forma 
unu i  piedesldl de forma unei prisme drep
tunghiu lare, d in beton placat cu marmură 
albă, pe care se află statuia din bronz a unui  
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ostaş infanterist, înaltă de cea. 4 m .  
Ostaşul este echipat de luptă ş i  ţine dea

supra capului, cu ambele mâini, o armă şi un 
drapel de luptă. În spatele statuii se înalţă un 
obelisc placat cu marmură a lbă. 

Pe faţada principală a piedestalului este 
montată o placă de bronz pe care este 
i nscripţionat textu l :  "GLORIE ETERNĂ / 
OSTAŞILOR ROMÂNI / CARE ŞI-AU JERTFIT/ 
VIAŢA PENTRU / LIBERTATEA PATRIEr 

Monumentul ostaşilor sovietici din al 
doilea război mondial este o operă arhi
tecton ică dezvelită în 1958. Este situată pe 

strada Timişoara, lângă Şcoala nr. 1 "Petăfi 
Sandor'', într-un mic parc. Are forma unui 
obelisc hexagonal, înalt de 15  m .  Din decla
raţi ile unor cercetători de arhivă, monumen
tul a fost înă lţat peste o criptă unde se află 
osemintele a peste 150 de mil itari sovietici. 

La bază, pe plăci de marmură, s-a gravat, 
în l imbile română, rusă, şi maghiară, textul :  
"GLORIE ETERNĂ / OSTAŞILOR ARMA/ TEI 
SOVIETICE / CARE ŞI-AU DAT / VIAŢA ÎN 
LUPTA / PENTRU ELIBERA / REA OMENIRII/ 
DIN ROBIA FASCISTĂ / 1944'� 

Note 

1 .  Arhiva Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 
(A. O. N.C.E.), fond Cultul Eroilor (CE), dosar362/[f.d.], f. 
60. 

2. Nu s-au realizat centralizări la Tulgheş. În 1940, 
după Dictatul de la Viena, in Tulgheş existau 87 
morminte izolate de eroi la Bâtca Rotundă (2), Bâtca 
Botenilor (2), lângă Calea Blajului (6), la Piciorul Blajului, 
cota 1078 ( 1), in coasta Blajului (2), pârâul Ruptura la 
Blaj ( 10), Vârful Paltin ( 10), Prisăcani ( 1 8), Piciorul Silvaş 
( 1 ), cimitirul de la bisericuţa veche Maspotoc ( 15), Recea 
( 15), Gura Şumuleului (5). 

3 .  A.O.N.C.E., fond C.E., dosar 352/192 1,  f. 400 (f.v.). 
4. Ibidem, f. 247, 396. 
5. Ibidem, f. 398. 
6. Ibidem, dosar 352/1921, f. 77. Pentru mai multe 

detalii, vezi Anexa 1 .  

7. Ibidem, dosar 352/ 1921, f. 83. 
8. În apopierea Gării din Ghimeş, cimitirul romana· 

catolic din Ghimeş, comuna Bancu, comuna Cârţa din 
cimitirul romana-catolic; comuna Armăşeni ;  Sânsimion, 
Gheorghieni, M ihăi leni, Lunea de Jos, Frumoasa; 
Sânghiorghiu 

9. A.O. N.C.E., fond C.E., dosar 361/ 1939, f. 187, 189. 
10. Ibidem, f. 187 v. 
1 1 .  Români, austrieci, unguri, italieni, cehi, ruşi, 

polonezi, bosniaci, ruteni, sârbi, germani, şvabi, armeni, 
sloveni, saşi, croaţi, evrei. 

12 .  A.O.N.C.E., fond C.E., dosar 361/ 1939, f. 59. 
13.  Ibidem, dosar 358/1926, f. 3 1 .  
14. ALINA IoANA ŞERBU, Marius Butunoiu, Ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1983, p. 27. 

Anexa 

Soc. Cultul Eroilor 
No. 01744/3l .VIII 35 

Intrare 
nr. 125 
19 august 1935 

Lt. col Foltescu Ştefan 
către SOCIETATEA "CULTUL EROILOR" 

Comitetul Central 

În conformitate cu rezoluţia domnului director general, din 8/8/ 1935 pusă pe referatul subsemnatului am onoarea a 
raporta că în ziua de de 16 august a.c. m-am prezentat la M-rea Ciucului d-lui Oţeta - prefectul judeţului, expunându-i 
motivul vP.nirii mele in acest oraş, adică reorganizarea cimitirului de la M-rea Ciucului, Gheorghieni şi Ghilcoş. 

D-sa m i-a răspuns că atât din �dr tea d-salc cum şi a prefPrturii vom avea tot ajutorul posibil, ca, piatră gratuită şi 
oricare alte mijloace, fie chiar băneşti, punând fondul posibil la bugetul anului viitor. 

În ziua de 17 august, împreună cu domnul comandant al garnizoanei şr arhitectul so.-i�tătri lll. Arcaşu, am văzut 
crmitirul eroilor M-red Ciucului, care este siluat în dosul cazărmilor, construit din două parcele şi pc mai multe etaje 
ocupâ nd un întins spa�iu. 

Acest cimrtir trebure complecloJrncnte modificat. 
Dl. colonel Rădule�cu, comandantul garnizoanei, au7ind proiectele noastre, pentru reorganiLdrea acestui cimitir într 

un cimitir model rom5n, in faţa piaţPtei ce se deschide in fata Prefecturii şi a cu7ărmilor, care reall7ându-se ar deveni un 
adPvărat monument. 
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Pentru reorganizarea acestui cimitir pe terenul propus şi în urma intervenţiei noastre către Ministerul Apărării 
Naţionale - Domeniile Mil itare - care n-ar avea nimic de obiectat, garnizoana se oferă a transporta gratuit piatra şi lucră
torii din batalionul Pioneri-Ciuc, pentru lucrările necalificate. 

Aici ar fi organizată o mai bună îngrijire, distanţa mică de la oraş lângă cazarmă şi în faţa pieţei ce se va organiza de 
prefectură. 

( . . .  ) 
DELEGATUL SOCIETĂŢII 
Lt. colonel Fotescu 

A.O.N.C.E., fond C.E., dosar 352/1921, f. 77 (f.v.). 

Abstract 
Tombs and Memorial War Monuments from Miercurea-Ciuc 

The article brings data related to the international military cemetery and of the Romanian heroes fallen in the First 
World War, found in Miercurea-Ciuc. The presented facts concern as well the reorganization and the new arrangement 
of the cemetery, including information about the number and the ethnicity of the soldiers buried here. 

Then, the article presents the two monuments raised in the memory of the Romanian and foreign soldiers, found in 
Miercurea-Ciuc: The Monument of the Romanian Soldier, found in the centre of the city, and The Monument of 
the Soviet Soldiers, fallen in the Second World War, found near the Orthodox Episcopal Cathedral. 
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Eroi ai Internelor, căzuţi la datorie 
in judeţele Harghita şi Covasna 

1. Pace plătită cu sânge 
La 1 Decembrie 1918 s-a născut, din sânge 

şi foc, statul naţional şi unitar, România. 
Tributul de sânge al populaţiei majoritare -
români i  - a fost de peste un mi l ion de 
suflete 1 .  Pentru recunoaşterea hotărâri i  
Adunării populare de la  Alba Iul ia a mai  fost 
nevoie de alţi doi ani de strădani i  diplomatice, 
inclusiv de sacrificii umane. Abia la 4 iunie 
1920, Tratatul de la Trianon consacra drep
turile românilor asupra ţinuturilor strămoşeşti 
- Transi lvania, Banatu l, Crişana şi Maramu
reşul - iar Tratatul de la Paris, din 28 
octombrie 1920 - nerecunoscut de fosta 
Uniune Sovietică - hotăra unirea Basarabiei şi 
Bucovinei cu România. 

Ce a însemnat, în plan diplomatic şi mi l itar, 
decizia sovietelor de a refuza o real itate 
istorică - Basarabia a fost şi va rămâne 
pământ românesc - dar mai ales în ce 
manieră a acceptat Ungaria "de bună voie" 

decizia Congresu lu i  de pace european privind 
constituirea României Mari, s-a văzut în timp. 

Practic, războiul nu a încetat o cl ipă pentru 
România, nici în 1920, şi nici mulţi ani după 
această dată .  "Terorismul etnic" a continuat 
să facă victime în rândul populaţiei paşnice, 
majoritare. "În perioada dintre cele două 
războaie mondiale România nu a avut nici o zi 
de pace" 2 .  

Dacă ne  referim strict l a  Transi lvania, tre
buie să consemnăm că primele atentate 

s-au scos intestinele pe gură. Unuia i s-a cră
pat ţeasta, iar creierii au fost puşi În mâna 
mortului': Culmea sacrilegiului a fost atinsă 
când victimele au fost expuse, în sfânta zi de 
Paşti, şi în următoarele patru zile, spre a fi 
văzute de populaţia românească, în scop de 
intimidare. 

D in păcate, aceste fapte ce înca lcă 
grosolan Convenţia de la Geneva, din 6 iu l ie 
1906 privind soarta răniţi lor şi a bolnavilor din 
zona de război, nu au intrat niciodată în 
atenţia forurilor internaţionale şi nici nu au 
constituit obiectul vreunui denunţ publ ic 
privind o eventuală "crimă de război': Astăzi, 
la mai bine de opt deceni i  de la aceste eveni
mente, singura mărturie rămâne Raportul 
Secţiei Mi l itare Secrete, din 25 april ie 19 19, 
a lcătuit pe baza declaraţiei martorilor oculari . 
Depoziţi i le victimelor se pare că nu sunt sufi
ciente. Poate că un semn d ivin ar mai putea 
să înmoaie in imi le unor "judecători imparţiali" 

ai istoriei recente ! 
Documente oficiale - rapoarte, note infor

mative - privind perioada anal izată ( 1918-
1919) consemnează peste 800 de a tentate 
săvârşite în Transi lvania de către separatiştii 
unguri . În acelaşi timp, "Românii nu au comis 
acte de violenţă nici asupra persoanelor, nici 
asupra instituţiilor identitare maghiare. Nu a 
fost devastată nici o biserică, nu a avut loc 
nici o expulzare şi nici acte de tortură . . . . " 4 . 

teroriste au coincis, practic, cu proclamarea 2. Autorităţile române aplică legea 
Uniri i .  Astfel, la 5 decembrie 1918 un număr În contextu l măsurilor dispuse de autori-
de 28 de săteni de orig ine etnică română, d in tăţile române pentru consolidarea structurilor 
localitatea Lăpuşul Românesc, au fost masa- administrative ale statului în perioada 19 18-
craţi de "teroriştii" unguri pentru singura lor 19 19, în Transilvania au fost luate importante 
vină de a aparţine populaţiei majoritare. Cu decizii pentru anihi larea mişcărilor teroriste, 
acelaşi prilej au fost răniţi alţi 90 români .  contracararea spionajulu i  economic şi descu-
Câteva luni mai târziu, la 15 aprilie 1919, alţi rajarea acţiunilor antiromâneşti şi de submi-
18  români, de această dată mil itari ai armatei narea a siguranţei naţionale. 
române, sunt capturaţi şi ucişi în local itatea Astfel, la 12 decembrie 1918, prin Decret 
Beliş. Vom face apel la acelaşi izvor istoric3 regal, Ştefan Cicio-Pop, membru marcant al 
pentru a rememora martiriul acelor eroi :  Partidulu i  Naţional şi unul d intre artizani i  
"Unui soldat i s-au tăiat urechile şi i s-a Uniri i  este numit şef al Armatei şi Siguranţei 
străpuns trupul cu baionetele. Altor doi sol- Publ ice, având în subordine incl usiv 
daţi li s-au scos ochii şi li s-au tăiat limbile, În Jandi'lrmeria din loca l ităţi le rurdle d i n  
sfarşit altoru li .<i-au rupt fălcile şi li s-au sfâşi Transilvanid:>. 
at mâinile şi picioarele. Alţi doi militari români Mai tarziu, la 30 decembrie 1 9 18, Consi l iu l  
au pierit după ce li  s-a spintecat sto1ndcul ŞI 11 Dingent de la Sibiu a fikut un apel către 
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populaţia d in Transi lvania, indiferent de etnie, 
de a se înrola în Jandarmerie3. Prin urmare, 
până la data de 19 februarie 19 19 s-au con
stituit subunităţi (legiuni) de jandarmi, la 
nivel de campanie, în principalele judeţe din 
ţară. Numărul de subunităţi de jandarmi era, 
în 1 919, de 18 având un efectiv de 130 
ofiţeri, 3000 trupă4. Cele mai importante 
compani i  (legiuni) erau la Cluj, Dej, Zalău şi 
Bistriţa-Năsăud4. 

Aceşti reprezentanţi ai puteri i  legal consti
tuite au fost şi victime constante ale "teroris
mului etnic'� Astfel, la 2 februarie 1919, în 
loca litatea Târnăveni, jud. Mureş, un grup de 
săteni "etnici unguri" au atacat doi jandarmi 
pentru vina de a împărţi ordine de recrutare 
în Armata României. Au căzut la datorie sub
ofiţeri i Vasile Stroe şi Ioan Moldovans. 

Până la data de 23 martie 1929, când intră 
în vigoare Legea Jandarmeriei Rurale, act 
legislativ ce consemnează intrarea în atribuţii 
a Jandarmeriei, cu misiunea precisă de a 
menţine ord inea publică (art .2 din Legea 
citată) numărul atentatelor la adresa jandar
mi lor d islocaţi în Transilvania, ca şi asupra 
popu laţiei civile româneşti, a rămas constant. 

In  scopul descurajării atentatelor, paralel 
cu structur i le mi l itare lega l constitu ite, 
autorităţile locale au luat măsura constituirii 
unor formaţiun i  proprii de ordine publ ică şi 
i nformaţi i ,  purtând denumirea de Gărzi 
Naţionale4. 

Acestea, având efective d iferite de la o 
local itate la a lta, dar însumând la nivelul 
Transilvaniei, un total de aproximativ 50.000 
oameni4, aveau misiunea, între altele, de a 
zădărnici încercările unor elemente teroriste 
izolate, dar deosebit de violente, de a submi
na proiectul consol idării statulu i  naţional uni
tar. Despre Gărzile Naţionale, istoricul Vasile 
Bobocescu scria : "Înfiinţarea acestora (G.N . 
n.r.), ca organe de ordine menite să asigure 
ordinea şi siguranţa publică, au demonstrat 
capacitatea şi inteligenţa conducătorilor 
m1şcam de eliberare naţională din 
Transilvania de a pune bazele unui aparat 
poliţienesc modern, ale cărui organe de 
ordine şi informaţie, cu caracter democratic, 
s-au bucurat de sprijinul maselor largi, 
româneşti'� 

Ca urmare a acestor măsuri de ordin 
admin istrativ şi pol iţienesc, situaţia din 
Transilvania a fost ţinută sub control în toată 
perioada interbelică, nu fără unele sacrificii 
ale populaţiei româneşti, inclusiv din rândul 
personalului M .A.l .  Din p5c<:�te, istoria s-<� 

repetat, odată cu Dictatul de la Viena, d in 
septembrie 1940. În contextul istoric amintit, 
populaţia românească a fost supusă unui 
tratament "extrem" l .  Dacă despre masacrele 
de la Ip şi Trăsnea s-a mai scris, vom aminti 
aici cazul din comuna Petri leanca, judeţul 
Cluj, care aşteaptă încă să intre sub incidenţa 
legilor internaţionale privind protecţia popu
laţiei civile pe timp de conflict mil itar. 

Astfel, la 24 septembrie 1944, la podul de 
la Tuşa, situat în comuna Petrileanca, judeţul 
Cluj, câţiva soldaţi etnici maghiari făcând 
parte din detaşamentele hortyste în retrage
re, au masacrat 18 localnici de etnie română, 
majoritatea femei şi copi i .  Iată depoziţia unui 
martor ocu lar, Vasi le Bucur, publicată în 

"Jurnalul de Cluj", în 19941 : "Oe frica războiu
lui mai mulţi locuitori ne-am ascuns sub podul 
de la Tuşa, În adăposturi de pământ. Eu eram 
mai măricel şi aveam grijă de vite, dar 
aduceam şi de mâncare pentru cei mici. I -am 
văzut pe cei trei ostaşi din armata ungară. 
Erau beţi şi făceau multă gălăgie. Prima a 
ieşit de sub pod o femeie cu un copil mic În 
braţe. Un soldat a Împuşcat-o pe la spate iar 
altul a Înfipt baioneta În copil, după care i /-a 
smuls din braţe. Lângă pod era o groapă de 
obuz. Soldaţii au aruncat femeia cu copilul 
mort În groapă şi le-au dat foc. Apoi au con
tinuat să tragă În copiii care ieşeau speriaţi de 
sub pod. Au tras din plin. Care cum ieşea, 
cădea răpus. Apoi, după ce s-a Îndepărtat 
linia frontului, sătenii au mers la pod şi au 
adunat cadavrele. Au strâns tot ce au găsit şi 
i-au Înmormântat pe toţi in vârful dealului'� 

În tota l, la Vintileanca au căzut victime 18  
persoane, 5 adulţi ş i  13 copi i ,  toţi cu  vârste 
cuprinse între 3 şi 10 ani( ! ) .  

Fără a urmări cu  orice preţ să formulăm o 
concluzie cu privire la natura violenţelor 
etnice, vom consemna totuşi că aceste cazuri, 
chiar izolate şi justificate de unele circum
stanţe specifice, vorbesc despre o atavică 
dorinţă de sânge, despre o anume violenţă 
pătrunsă în mentalul  colectiv al populaţiei 
maghiare, din care nu l ipseşte inclusiv actul 
de profanare a cadavrelor. 

3. Revoluţia îşi selectează victimele 
Evenimentele d in  decembrie 1 989 din 

judeţele Hdrghita şi Covasna au prezentat 
unele particularităţi şi "inovaţii" locale, cu 
totul speciale. Astfel, participanţii, majoritar 
maghiari, la demonstraţi i le publice contra 
regimului tota litar, declanşate în special după 
data de 22 decembrie ora 12 .00, când, oficial, 

] 1 0  - ---- --- ---

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Eroi ai Internelor, căzuţi la datorie În judeţele Harghita şi Covasna 

dictatorul N icolae Ceauşescu a părăsit pute
rea, au identificat, d rept simboluri ale dicta
turii, pe reprezentanţii aparatului de mi l iţie şi 
ord ine publ ică, care îndeplineau serviciul în 
aceste judeţe. Psihologii ar putea chiar i nter
preta acest sindrom. Fără a avea pretenţia 
unei ana l ize ştiinţifice, aş numi această 
reacţie drept o refulare a del icventulu i  de 
drept comun.  Ca urmare, în ziua de 22 
decembrie 1 989 şi următoarele, au fost 
devastate, numai în judeţele Harghita, un 
număr de 28 sedi i  a le mi l iţiei şi un număr de 
104 locuinţe ale unor cadre de mi l iţie, majori
tatea români .  

De menţionat că frecvenţa şi violenta aces
tui gen de agresiuni fără precedent la nivel 
naţional6. Va loarea pagubelor suferite de 
unităţi le M.A . I .  din judeţele menţionate a fost 
de aproximativ 9-9, 5 milioane lei (la nivelul 
anului 1990, respectiv peste 900.000$). Cu 
acelaşi pri lej, au fost furate 468 arme de foc, 
de cal ibre diferite şi 17.832 cartuşe. Timp de 
mai multe zi le, situaţia a scăpat cu totu l de 
sub control .  Cetăţeni i paşnici şi bunurile lor 
au rămas efectiv la dispoziţia infractorilor de 
drept comun6. 

Cu greu, într-un interval de peste un an, 
situaţia a reven it la normal, nu fără unele 
incidente, care au influenţat hotărâtor eveni
mentele postrevoluţionare din judeţele 
Harghita şi Covasna, dar şi, parţial , din unele 
judeţe l imitrofe. 

Şi în judeţul Covasna situaţia a fost ten
sionată din pricina presiuni i  mulţimi i  exerci
tată asupra organelor de mi l iţie. Iată ce 
relatează colonelu l(r) Gavril Ardeleanu, fost 
şef al Mi l iţiei Judeţene Covasna?: "În data de 
22 decembrie În arestul Miliţiei mai erau doar 
4 persoane, cercetate şi acuzate de omor. 
Delegatul mulţimii credea că avem deţinuţi 
politici. Cineva le băgase În cap că avem În 
arest persoane reţinute contra securităţii 
statului. Afară, mulţimea Îşi exprima bucuria 
În diferite feluri . . .  

În cele din urmă, mai mulţi cetăţeni au 
pătruns cu forţa În clădirea Miliţiei şi a fostei 
Securităţi, spărgând uşi şi geamuri. Au intrat 
şi În incinta fostului Serviciu " T

" (Tehnic) şi cu 
bâte şi răngi de fier, pe care le aveau dinainte 
pregătite au distrus toată tehnica, au furat 
documente şi au spart maşinile de scris . . .  

În stradă, mulţimea a incendiat autoturis
mele unor ofiţeri din Inspectorat. În oraşele 
1 g. Secuiesc şi Baraolt mulţimea, alcătuită În 
principal din foşti condamnaţi penal sau con
travenţional, Între care mulţi ţigani reţinuţi 

pentru deţinere ilegală de aur şi valută, au 
Împresurat sediile Miliţiei şi au Încercat să 
intre cu forţa . . .  

La Tg. Secuiesc au fost sustrase 22 pis
toale, precum şi documente secrete, tehnică 
operativă etc. '� 

Aşadar, Revoluţia s-a dovedit pentru mulţi 
ofiţeri din structurile M.A.I ., un prilej de 
răfu ială din partea celor aflaţi d incolo de lege. 
In aceste condiţii numai în judeţul Covasna 
au fost agresaţi grav următorii : 

- căpitanul Ion Banciu - lovit la faţă şi la 
ochi ;  

- locotenentul-major Aurel Grama - bătut 
cu corpuri contondente; 

- locotenentul Niculae Ştefan - înţepat cu 
un cuţit în spate; 

- locotenentul Costache Augustin - bătut şi 
spitalizat cu politraumatism; 

- plutonierul Eugen Rîpean - lovit şi cu 
mâna fracturată; 

- Eugen Roşoi - bătut, cu multiple contuzii 
craniene; 

- plutonierul Ştefan Sasu - bătut şi spital
izat cu coastele fracturate; 

- plutonierul Arpad Ersezeny - bătut. 
Cel mai grav caz de agresiune, cu urmări 

tragice, a fost acela al maioru lu i  Aurel 
Agache, fost şef a l  formaţiunii economice din 
Tg. Secuiesc. Acesta a fost surprins de un 
grup de persoane pe când părăsea sediul 
unităţi i .  S-a refugiat într-o farmacie, dar agre
sorii au ameninţat că vor devasta localu l  dacă 
nu- l  predau. Apoi, 4-5 persoane I-au scos din 
farmacie şi I -au bătut până când a sosit o 
maşină a Salvării .  Deşi era grav rănit, acelaşi 
grup violent I-au tras afară din Salvare şi au 
continuat să-I bată. Alţi cetăţeni au distrus 
staţia de radio-emisie de pe maşina de 
Salvare, ca să nu se ceară ajutor. În cele d in 
urmă, medicii de la Spita lu l  de obstretică şi 
ginecologie din local itate, veniţi să-i acorde 
îngnJin medicale, au fost şi ei a lungaţi şi 
ameninţaţi . După a lte lovituri, ofiţerul de 
mi l iţie decedează. Agresorii însă nu se opresc 
a ic i .  Profanează cadavru! punându- i  un  
şobolan mort în gură, ş i  o monedă pe ochi, în 
timp ce în celălalt înfig emblema de pe 
caschetă. În final, încearcă să incendieze 
cadavru ! .  În seara aceleiaşi zile, un grup de 
demonstranţi, în timp ce mărşă lu iau cu 
lumânări aprinse prin centrul oraşului conti
nuă s� profaneze cadavru! scuipându-1 şi 
baljucorindu-1 . Abia spre miezul nopţii, câţiva 
cetă�eni  in imoşi, ridică cadavru! d in  stradă şi 
îl tlepun la morga dm Tg . Secuiesc. 
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În acelaşi timp, la Baraolt sunt bătuţi de 
către persoane neidentificate plutonierul 
Gheorghe Rujoi, plutonierul Vasile Lupşa şi 
pluton ierul Victor Pascaru. Alte cadre de 
mil iţ ie d in comunele Catal ina şi Ojdula sunt 
agresate, iar locuinţele le sunt devastate. 

În judeţul Harghita, evenimentele d in  
decembrie 1989 au oferit prilejul altor răfuieli 
sângeroase cu oameni i  leg i i .  Astfel, un total 
de 23 cadre au fost bătute, iar d intre aceştia 
7 au decedat. Agresorii, cu totul întâmplător, 
sunt etnici maghiari . În spiritul obiectivităţii ar 
trebui totuşi semnalat că o persoană care 
agresează un pol iţist este în primul rând un 
infractor, şi in mod cu totul secundar, un 
cetăţean de altă etnie. Singura vină a celor 
şapte victime din judeţul Harghita este că 
erau m iliţieni, iar pe parcursul ani lor de servi
ciu au avut de-a face cu del icvenţi de alte 
etni i .  

Astăzi, la mai bine de 15  ani de la acele 
trag ice even imente, coleg i i  lor, poliţiştii 
harghiteni le-au ridicat un monument in 
incinta Inspectoratului judeţean de Poliţie. 
Despre istoria acestu i monument se pot 
spune multe, cum multe se pot spune şi 
despre modul cum au murit aceşti martir i .  

Iată, pe scurt, câteva destine frânte de 
timpuriu :  

- plutonierul Liviu-Teofil Cheucheşan, fost 
şef al postului de miliţie din comuna Dealu; a 
fost bătut, ucis şi abandonat in stradă, după 
care atât postu l de mil iţie cât şi locuinţa sub
ofiţerulu i  au fost incendiate. Agresorii sunt 
cetăţeni din aceeaşi comună: Naghy Istvan 
(45 ani  la data comiterii faptei), Ambrus Pavel 
(35 an i), Vass Kiss Elod ( 19 ani)  şi Naghy 
Imre ( 19 ani) .  Au fost judecaţi, fi ind apăraţi in 
instanţă de un membru marcant al UDMR, 
reprezentant a l  României la organismele 
europene, condamnaţi şi graţiaţi de fostul 
preşedinte Emil Constantinescu; 

- plutonierul Emerich Ferencz, mi l iţian in 
Cristl!�ul Secuiesc, a fost bătut, târât în 
stradă, i s-a secţionat gâtui, iar când a cerut 
apă i s-a dat să bea urină. Ucigaşii lui Emerich 
Ferencz sunt şi ei în l ibertate. Ei sunt con
cetăţen i i  noştr i :  Ba l int M ihaly (32 an i ) ,  
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Henedik Şandor (32  ani), Gabor Samuilă (43 
ani) şi Gido Gavril (40 ani) ;  

- sergentul-major Gabi Dăni lă - a fost aju
tor de şef de post în comuna Zetea . La 
Revoluţie, persoane din localitate au pătruns 
cu forţa in locuinţa fostulu i  mi l iţian, I-au bătut 
şi I-au împuşcat cu pistolu l  d in  dotare. 
Asasini i ,  cetăţeni i  de etnie maghiară : I l ieş 
Istvan (24 ani), Bold iszar Ferenc (32 ani) şi 
Kursco Lazlo (32 ani) nu au ţinut seama că 
victima are un copil minor, iar soţia este etnic 
maghiară ( ! ) ;  

- subofiţerul în rezervă Gavril Szekely, fost 
cadru la M i l iţia din Tg. Secuiesc venise la uni
tate spre a-şi  ajuta colegi i .  Când a intervenit 
pentru a el ibera un mi l iţian, a fost ucis. 
Asasini i nu au fost niciodată descoperiţi . 

În judeţul Harghita sunt semnalate şi alte 
cazuri de poliţişti căzuţi la datorie. Dintr-un 
studiu documentara realizat de colegul M ircea 
Costruţ, poliţist harghitean, reţinem urmă
toarele cazuri : 

- plutonier-major Maghyari Carol, injunghi
at mişeleşte la 23 mai 1974, pe timpul exe
cutări i unei misiuni  in oraşul Gheorghieni ; 

- sublocotenentul (p .m.)  Marian Căprioară 
- ucis de doi "rătăciţi': în satul Ocna de Sus, 
in luna mai 1 993 ; 

- plutonierul (r) Ioan Botaş, fost "sectorist" 

în oraşul Odorheiu Secuiesc, ucis la 8 aprilie 
1996, de un grup de indivizi, pe simplul motiv 
că le-a cerut să păstreze ordinea publică. 

În cinstea acestor eroi a fost înălţat un 
monument care "consfinţeşte recunoaşterea 
celei mai Înalte jertfe dăruite curgerii vieţii 
paşnice, de către cei şapte poliţişti care; În 
gre/ele momente Încărcate de ura nelegiuirii 
au ales moartea În loc să semene ei Înşişi 
moarte" a .  

Ce se mai poate adăuga? Poate doar regre
tul că la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sf. 
Gheorghe nu există şi o sală dedicată jertfei 
cadrelor M .A.I .  - să nu uităm că, pentru 
l in iştea noastră �i siguranţa copiilor noştri, nu 
trebuie niciodată să trecem indiferenţi pe 
lângă această gravă lecţie de istorie, fiindcă 
oricând se poate repeta . 

Nencescu Marian 
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Abstract 
Heroes of the Ministry of Interna! Affairs, fallen on duty in 

Harghita and Covasna Counties 

The events of December 1989 that took place in Harghita and Covasna counties showed some very particular local 
characteristics and "innovations': Thus, being mostly of Hungarian ethnicity, the participants in the public demonstra
tions against the totalitarian regime, which were unleashed mostly after the 22nd of December, at 12 o'clock, just after 
the dictator Nicolae Ceauşescu gave up the power officially, identified the representatives of the militia and public order 
as being symbols of the dictatorship in these counties. The psychologists could explain this syndrome. Without having 
any pretensions to make a scientific analysis 1 would caii this reaction a repression of the common law offender. As a 
result, on the 22nd of December 1989 and the days following, 28 headquarters of the militia and 104 homes of cadres, 
mostly Romanian ones, were devastated. 

It is to be mentioned that the frequency and the violence of this type of aggressions was unprecedented at a natio
nal level. The value of the damages suffered by the Ministry of Interna! Affairs (MIA) in the mentioned counties was of 
approximately 9 - 9,5 million lei's (in 1990 this meant more than 900.000 $). At the same time 468 weapons, of 
different calibres, and 17.832 cartridges were stolen. For a number of days the situation was ali out of control. The 
peaceful citizens and their goods were really in the hands of the common law offenders. 

Thus, the Revolution proved to be a good occasion for the outlaws to settle their accounts with many officers of the 
MIA. In Covasna and Harghita counties 7 policemen were killed under dramatic circumstances, and we mention : Major 
Aurel Agache, former chief of the economic formation, First sergeant Liviu-Teofil Cheucheşan, former chief of the militia 
in Dealu commune, First sergear:t Emerich Ferencz, militia in Cristurul Secuiesc, Senior sergeant Gabi Dănilă, chief 
assistant in Zetea commune. 

In honour for these heroes a monument was built, that "consecrates the recognition of the greatest sacrifice given 
to peaceful /iving, by the seven policemen, whom, faced with harsh moments of unlawful hatred, chose to die rather 
than cause death': 
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O creionare a monografiei oraşului Tg. Secuiesc 
aflată la D.l.A.N. Galaţi 

Ion Lefterescu, autorul monografiei oraşu
lui  Tg. Secuiesc a văzut lumina z i lei la 29 mar
tie 1 9 1 1  în comuna Corod din fostul judeţ 
Tecuci (actualmente Galaţi). 

Fiu l  lui Lefter Lefterescu şi al Nastasiei 
Taşcă a urmat cursurile primare la şcoala d in 
comuna nata lă .  După şcoa la primară a 
frecventat patru clase la Liceul "Dimitrie A. 
Sturdza" din Tecuci şi ulterior 2 ani la 
Conservatorul Belle Arte din Bucureşti . 

Adevăratul său talent căruia trebuia să i se 
consacre a fost pictura, dar destinul l-a deter
minat să îmbrăţişeze o a ltă carieră, şi anume 
cea de funcţionar meteorolog la Institutul de 
meteorolog ie. 

Cu această ocupaţie a perindat multe zone 
ale ţări i , enumerând astfel : BucLJreşti, Tecuci, 
Vaslui, Tg . Secuies, Caransebeş, Râmnicu 
Vâlcea . În acest din urmă oraş s-a stabil it 
spre sfârşitul vieţi i, s-a pensionat în anul 1973 
şi a decedat doi ani mai târziu .  

A fost căsătorit de 2 ori şi nu a lăsat 
urmaşi .  Prietenul  său drag, învăţătorul 
Costache Pinti l ie, avea să redea în prefaţa 
monografiei comunei Corod, întocmită de 
acelaşi Ion Lefterescu, câteva gânduri pe care 
cu şase luni înainte de a părăsi această lume, 
I .  Lefterescu, într-un moment de maximă sin
ceritate a mărturisit: "Măi Costache, dacă eu 
nu pot lăsa niciun urmaş, cel puţin atât să las 
şi eu după moartea mea: monografia satului 
Corod" 1 , locul natal pe care 1-a iubit nespus 
de mult. 

În ceea ce priveşte creionarea monografiei 
oraşului Tg . Secuiesc, această preocupare s-a 
conturat în perioada cât a funcţionat ca mete
orolog la Tg . Secuiesc. Monografia furnizează 
date privind : 

1 .  "istoricul asupra Înfiinţării, dezvoltării şi 
administraţiei până În zilele mai recente''; 

2 .  "instituţia, administraţia şi armata''; 
3.  "emblema oraşului''; 
4.  "trecerea oraşului Tg. Secuiesc la statul 

român''; 
5.  "populaţia oraşului''; 
6.  "ocupaţia locuitorilor''; 
7. "istoria aşezămintelor publice''; 
8. "invăţământul primar şi secundar''; 
9 .  "asociaţii culturale"; 
10.  "personalul medical sanitar auxiliar şi 
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instituţiile sanitare şi de ocrotire''; 
1 1 . ''salubritatea publică'� 
În creionarea monografiei voi încerca să 

prezint, d in  materia lu l  adunat de Ion 
Lefterescu, câteva informaţii ce au ca obiect 
viaţa culturală şi socială a oraşului, mai bine 
spus cum era organ izat învăţământul, 
unităţi le care au funcţionat şi asociaţi i le 
culturale, mai concret "ASTRA". Referitor la 
învăţământ, se fac cunoscute şcol i le care au 
funcţionat şi un mic istoric al acestora . 

Despre şcoala primară de stat se aduce la 
cunoştinţă că a fost deschisă la 17.08 . 1897, 
primul preşedinte al comitetulu i  şcolar fi ind 
preotul reformat de atunci, K6vacs Ştefan, iar 
primul d irector şcolar, Ion Szekely. În vederea 
construir i i  unei şco l i  pr imare, primăria 
cumpără mai multe terenuri intravilane cu o 
suprafaţă de 1 ha 87 ari, proprietatea lui Ion 
Cserey (fondatorul Muzeu lu i  Secuiesc din Sf. 
Gheorghe), preţul fiind de 41 .000 florin i .  
Primarul oraşu lui la vremea respectivă era 
Bartok Carol iar delegatul ministerulu i  Csanky 
Victor, revizor contabi l .  

Şcoala avea o capacitate de 600 elevi în 
anul 1897/1898, un etaj, faţada cu o lungime 
de 63 m., iar aripile 32 m .  lungime, 12  săl i ,  
birou şi locuinţă pentru director şi servitor. În 
anul 1903, sub conducerea primarului dr. 
Tărăk Andrei, au fost plantaţi castani i ,  brazii, 
frasini i în curte şi pomi fructiferi în grădina 
şcol i i .  

În această şcoală au fost înscrişi în anul  
1906/1907 un număr de 480 elevi (218 băieţi 
şi 262 fete), din care 137 erau reformati, 120 
romana-catol ici, 4 israeliţi, 1 ortodox. 

În intervalul 1 septembrie 1936-31 iunie 
1938, acest edificiu a fost ocupat de şcoala 
normală de fete "Regina Maria" (pe strada 
Ady Endre, colţ cu 1. Molotov). 

Primul învăţător român, numit director 
după Unire, a fost Ioan Dima, d in  judeţul Trei 
Scaune, care prin cultura sa vastă nu numai 
că "a făcut să răsune văzduhul de graiul 
nostru dulce românesc redeşteptând sufletele 
amorţite ale multor români pierduţi" 2, dar a 
contribuit la conturarea şi bazele unei vieţi 
sociale şi culturale româneşti în zonă, "cu 
conştiinţe româneşti veştejite de veacuri 
intregi" 3 .  
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O altă instituţie de învăţământ despre care 
se regăsesc informaţii în monografie este cea 
reprezentată de Şcoala primară şi g imnazială 
confesională romana-catol ică. 

Se face cunoscut în monografie că această 
şcoală in iţial a fost înfi inţată în comuna 
Estelnic, în juru l  anului 1680, iar d in  1696 
începe să funcţioneze la Tg. Secuiesc la insis
tenta preotului Nagy Moise şi a cererii bisericii 
catol ice. Începând cu anul 1698, această 
şcoală va intra sub autoritatea că lugărilor 
minoriţi şi îşi desfăşoară cursurile până la 
Revoluţia din 1848, acestea fi ind reluate după 
anul 18624. 

După reluarea cursurilor (în 1862), şcoa la 
a funcţionat astfel : 

- 1862- 1866 - o singură clasă cu un profesor 
- 1866- 1902 - 4 clase gimnaziale 
- 1902- 193 1  - timp de 29 de ani - 8 clase 

de l iceu 
- 193 1 - 1934 - 4 clase gimnazia le, iar în 

locul claselor V-VIII a funcţionat, în incinta 
clădirii, Şcoala normală romana-catolică din 
M iercurea Ciuc. 

Începând cu anul 1934 şi până la momen
tul fina l izări i monografiei ( 1959), şcoala 
funcţionează cu 4 clase gimnaziale. Excep
tând orele de desen şi muzică, celelalte 
materii erau predate de preoţi din Ordinul 
minoriţilor. Începând cu anul 1899, alături de 
preoţi sunt angajaţi şi profesori laici . 

Este prezentată în monografie şi o statis-
tică cu privire la numărul de elevi : 

- anul 1746 - 6 clase cu 173 elevi 
- anul 1800 - 6 clase cu 71 elevi 
- anul 1848 - 6 clase cu 64 elevis. 
Alături de g imnaziu, a mai funcţionat pe 

lângă biserică Şcoala primară confesională 
romana-catol ică, susţinută de credincioşi şi 
ven iturile biserici i .  Este redată şi pentru 
aceasta o statistică : 1746 - 1 14 elevi; 1800 -
59 elevi; 1848 - 29 elevi. 

În ce priveşte şcoala primară confesională 
reformată, după însemn3ri, prima de acest 
gen s-ar fi construit în anul 1 780, lângă 
biserică şi s-a numit Particula, edificiul a fost 
demolat în anul 1894 şi aceasta s-a transfor
mat în Şcoală comunală . 

După construirea şcol i i  primare de stat, toţi 
elevii reformati sunt transferaţi la şcoala 
cornuna-lă apoi la ccu de stat în 1899. La 
sfârşitul h 1 i  1 9 18, şconla reformată se 
redeschide şi se instalează în locuinţa can
torului bisericesc. În 1959 e condusă de 
directoru l Mihail Soos, are un număr de 43 de 
elevi în 4 clase6. 

Informaţi i se fac cunoscute în pagini le 
monografiei şi cu privire la Gimnaziul M ixt de 
Stat, care a luat fi inţă prin unirea celor două 
gimnazii (de fete şi băieţi) funcţionând până 
în 1 932 separat. G imnaziul de bă ieţi a 
funcţionat în edificiul construit înainte de 
1848 şi care a avut drept scop găzduirea 
ofiţerilor din garnizoana Tg. Secuiesc. A luat 
naştere ca o necesitate a dezvoltării industriei 
locale şi a avut iniţial în componentă o secţie 
industrială pentru instruirea ucenicilor. 

Prima clasă a funcţionat cu 28 de elevi, în 
1873 - 14 elevi, se învăţa împletitul coşurilor, 
iar în 1876, neobţinându-se rezultatele dorite 
a fost desfi inţat şi a fost deschis un atelier 
pentru cioplit în lemn, având drept special ist 
pe sculptoru l Manthe Ioan adus d i n  
Wurtemberg7. Acest atelier funcţionează 3 
ani, motivul desfi inţării fi ind l ipsa elevi lor. 

Despre Gimnaziul de fete, se menţionează 
că au fost puse bazele acestuia în 1899 de 
către Reuniunea femeilor, şi in iţial a purtat 
denumirea de "Şcoala civilă de fete'� Şcoala 
a funcţionat în edificiul Şcolii primare de stat. 
În 1959, g imnaziul mixt se afla sub condu
cerea lui Iakob Ştefan, d ispunea de 13 profe
sori, cu un număr de 128 elevi şi 44 eleve, 
d intre care 50% din efectivul elevilor erau 
români din local itate şi din alte părţ i .  Sunt 
amintiţi doi profesori care au desfăşurat o 
activitate d idactică deosebită, respectiv 
profesorii Magda şi Ionel Olteanu. 

În monografie se mai regăsesc date cu 
privire la Şcoala normală de fete "Regina 
Maria", Gimnaziul Industrial de Stat (de fete), 
Şcoala de ucenici şi Şcoala agricolă confe
sională romano-catol icăB. 

În cadru l  vieţii cultura le, a lături de 
învăţământ, un rol important I-au avut şi 
asociaţi i le cultura le. 

Se vorbeşte în monografie despre "Astra"9. 
A luat fiinţă în 1926, sub preşedinţia colonelu
lu i  pensionar Victor Basarabescu, în edificiul 
poştei, având drept scop promovarea culturii 
româneşti. 

Prima conferinţă a Asociaţiei se desfăşoară 
la Cernatul de Jos şi e susţinută de col .  
Basarabescu şi prim notarul Cosma Romulus 
"arătând rostul acestei Asociaţii În ţinuturile 
cu atâţia români maghiarizaţi" 10_ 

În cadrul  "Astrei ", funcţionari i  român i 
formează cor mixt prin participare la slujbele 
bisericii şi la şezătonle culturale. 

Personalităţi le locale, printre care sunt 
menţionate numele medicului Valeriu Bidu, a 
avocatu lu i Corneliu Nastasi, prof. Ionel şi 
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Magda Olteanu, căpitan pensionar M .  
Georgescu, ing. Agronom Brumă, a u  partici
pat la conferinţe prezentând subiecte cu teme 
de rel igie, educaţie, cultură, medicină. 

Ion Lefterescu a fost un adevărat patriot, 
fapt ce reiese din scrierile sale şi pregnant în 
timpul cât a funcţionat la punctul meteoro
log ic d in Tg. Secuiesc. 

În colecţia de manuscrise sunt descrise 
evenimentele d in  timpul Revoluţiei de la 

184811, raporturile românilor d in secuime cu 
Ţările Române12, cuvinte de origine română 
culese din dia lectu l secuilor, cu echivalentul 
l iterar în l imba maghiarăn, Protocolul proto
presbiteriatu lu i  român gr.or. a Oituzu lu i  
în  perioada 1921- 195914, istoria Parohiei 
Covasna ls. 

Gabriela Vulpe 

Note 

1 .  DJAN Galati, Colecţia de manuscrise, u.a. 9/ 192 1- 8. Ibidem, verso 
1959, f. 2 9. Ibidem. 

2. Ibidem, f. 62 10. Ibidem. 
3. Ibidem. 1 1 .  Idem, u.a. 15/1957, f. 30 
4. Ibidem. 12. Idem, u.a. 16/1958, f. 1-49 
5. Ibidem, verso 13.  Idem, u.a. 14/1957, f. 1-22 
6. Ibidem, f. 63 14. Idem, u .a. 9, f. 85 
7. Ibidem. 15. Idem, u.a.  13/1794-1949, f. 27 

Abstract 
An outline of the monograph of Târgu Secuiesc found at the County 

Direction of the National Archives from Galaţi 

Ioan Lefterescu ( 1911- 1975) is the author of a monograph of Târgu Secuiesc city, from Covasna County, a manu
script that can be found at the County Direction of the National Archives from Galati. This study presents the structure 
of this monograph, mentioning especially the aspects regarding the historic of the schools, cultural institutions and asso
ciations. Since it presents the documentary sources the history of Târgu Secuiesc may be completed, by those who are 
interested in it, with the information presented here. 
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Repere istorice, geografice şi demografice 
ale zonei Topliţa 

Zona Topl iţa se situează la confluenţa şi 
interferenţa cu zonele secuimii, Neamţului, 
Gurghiu lui şi Bistriţei şi cuprinde localităţile 
din partea Mureşului Superior din amonte în 
ava l :  Subcetate, Sărmaş, Gălăuţaş, Topl iţa; 
defileul Mureşulu i  dintre Topl iţa şi Deda : 
Stânceni, Lunea Bradului la care se mai 
adaugă şi subzona: Bi lbor, Corbu, Tulgheş. 

Situată în nordul Depresiuni i  Giurgeu din 
Carpaţii Răsăriteni, pe cursul superior a l  
Mureşu lui, Topl iţa este aşezată la poalele 
Munţilor Căl imani, Giurgeu şi Gurghiu, la 
confluenţa pârâului Va lea Topliţei cu râul 
Mureş. Topl iţa este . străbătută de Drumul 
Naţional 15  şi Drumul Naţional 12; traseele 
feroviare şi rutiere fac legătura sud-estulu i  
Transilvan iei cu zona Moldovei. 

Zona Topliţa cuprinde o configuraţie de 
relief diversă de la luncă, poiană, dea l, plai, la 
cea întâlnită în zona păşunilor a lpine din 
munţi, fără să mai vorbim de flora (tisa, pinul, 
jneapănul-monumente ale naturii, păduri de 
conifere) şi fauna (lupul, ursul carpatin, cer
bul carpatin)  specifică acestei reg iuni, la care 
se adaugă o reţea hidrografică bogată şi 
diversă. 

Munţi i Căl iman! domină la nord-est de 
defi leul Mureşulu i  Topl iţa-Deda. Activitatea 
vulcanică recentă a acestei zone este confir
mată de fenomenele post-vulcan ice, de 
prezenţa în Topliţa a peste 100 de izvoare 
termale, cu o temperatură a apei la suprafaţă 
de 27-30 de grade. 

Analiza evoluţiei preistorice a zonei Topliţa, 
cu primele urme de locui re, poate începe cu 
paleol iticul (un răzuitor d in calcar, tipic pentru 
musterianul transilvan2 a fost descoperit la 
Topl iţa), neoliticul (o secure de aramă, de tip 
Baniabic3, descoperită tot la Topl iţa) şi poate 
continua cu antichitatea, când a ici trăiau dacii 
l i iJt:!ri ;;; i carpii, Ptolemeu ind lcând în acest 
ţinut prczcnţu cetăţi i SangiddVd4• Celatea 
Sang idava era prima la intrarea şi ie�ired tiin 
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defi leul Deda-Topl iţa, de a ici se continua dru· 
mul în două d irecţii traversându-se întreaga 
Ţară a G iu rgeului  până în depresiunea 
Ciucului şi de acolo spre Moldova de Mijlocs. 

După cucerirea romană, această zonă a 
intrat în legături cu colonişti i romani  prin 
intermediu l  păstorilor de la stânele montane 
de vărat; mai târziu dam-romanii din Valea 
Gurghiului păstrau legături cu dacii l iberi şi 
carpii de pe versantul estic al lanţului montan 
d in  jurul Topl iţei. Timp de câţiva an i  de la 
moartea lu i  Decebal, Sang idava rămâne un 
centru de rezistenţă în faţa romani lor dacă ne 
gândim şi la faptul că mitul naşterii poporu lui 
român întruchipat în legenda "Traian şi 
Dochia" s-a născut între masivu l Căl imanului 
şi a l  Ceahlăului .  

După retragerea stăpânir i i  romane din 
Dacia, viaţa populaţiei autohtone de pe teri
toriu l  zonei Topl iţa şi-a urmat cursul normal .  
Se înregistrează progrese în dezvoltarea şi 
întărirea obştii săteşti, care a ici asigura, prin 
formele de relief, tot ce era necesar pentru 
păstorit, agricu ltură, construcţi i ,  material 
lemnos. Păstoritul rămâne totuşi, forma de 
bază a vieţii economice, mai ales într-o 
perioadă când primele populaţii migratoare 
ocolesc zonele de munte şi intramontane6. 

Un nou capitol de istorie se deschide pe 
Mureşul de Sus care va culmina în secolele 
IX-XIII cu Voievodatul d in Ţara Giurgeulu i .  

Printre mărturi i le care atestă vechimea 
Topl iţei se află şi toponimul, de origine slavă, 
topliţa desemnând locul de unde izvorăşte un 
şuvoi de apă caldă, toponim care s-a păstrat 
până astăzi, ca de altfel şi izvoarele mezoter
male de pe teritoriul Topliţei. 

În toată perioada Evulu i  Mediu, românii au 
vieţuit pe aceste locuri, ei constituind cea 
mai veche populaţie majoritară . Alături de 
români s-au uşezut de-a lungul timpului şi 
alte etnii, d intre care cele mai importante 
erau ale maghiarilor şi secuilor. Topliţa cu 
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împrejurimile ei aparţinea de Scaunul  
Secuiesc Ciuc (Gheorghieni), fiind numită 
Topliţa Giurgeului. Mai apoi a aparţinut de 
comitatul Turda .  În anul 1453, domeniul 
cetăţii Gurghiu era format din 26 de aşezări 
omeneşti alcătuind unul din scaunele impor
tante de pe versantul vestic al Carpaţilor 
Oriental i şi avea strânse legături cu zona 
Topl iţa . Importanţa unor aşezări precum 
Topl iţa, Tulgheş, Bilbor, situate la confluenţa 
drumurilor care fac legătura între Transilvania 
şi Moldova, va creşte în perioada în care 
majoritatea acestora sunt cunoscute ca 
local ităţi-târg. Se pare că Topliţa cu împre
jurimile ei· se bucura de o largă autonomie 
administrativă, juridică şi mil itară. Această 
l ibertate trebuia însă compensată prin obli
gaţii asumate în slujba statului feudal .  

Pr in hotărârea Dietei Transilvaniei de după 
1562, multe famili i ţărăneşti au fost forţate să 
treacă la starea de iobăgie. Topliţa devine, în 
17 iunie 1626, obiectul articolului 15  din 
Hotărârea Dietei Transilvaniei, care, la 
cererea lui Gabriel Bethlen, fixează anumite 
măsuri de protecţie, dar şi obligaţii pentru 
această localitate: "Satul cu numele Toplicza 
va fi cruţat iar poteca spre Moldova se va 
tăia': sătenii trebuind să asculte de comitele 
secuilor, de juzi, care au datoria de a se 
îngriji de săteni spre a nu l i  se fura avutul de 
hoţi şi răufăcători?. 

Cunoscuta răscoală condusă de Horea, 
Cloşca şi Crişan ( 1784- 1785) a dus la frămân
tări ce au cuprins Topliţa, Bilbor şi Tulgheş, 
dovadă stând hotărârile autorităţilor privind 
predarea armelor, puştilor de către ţărani .  

În ciuda contradicţiilor sociale, dezvoltarea 
generală a zonei Topliţa din secolele urmă
toare a înregistrat un adevărat progres, iniţial 
practicându-se mai a les păstoritul, creşterea 
animalelor, vânătoarea şi pescuitul .  

Legături le Topl iţei cu Transilvania ş i  
Moldova, în  Evul Mediu, au fost multiple: 
': .. sub forma unui comerţ popular făcut de 
tărani, care, ocolmd de multe ori vama, 
ajungeau la Topliţa, Reghin . . .  'S dar şi spiri
tua le, menţinute prin graiul viu al localnicilor 
prin obiceiurile de botez, de nuntă, de înmor-
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mântare, cântece bătrâneşti, în port şi 
dansurile populare, dar nu fără să poarte 
nota distinctă, specifică Topliţei, cum obişnu
iesc să spună purtătorii de folclor chestionati 
în acest sens. 

A existat drumul comercial numit chiar 
drumul oilor, care trecea prin Târgu Mureş, 
Reghin, Deda, Topliţa, Borsec şi Tulgheş, iar 
de aici spre iarmaroacele din Moldova. Pe 
această cale de comunicaţie existau din loc în 
loc târguri unde se vindea brânza, lâna, 
slănină şi vite. Încă din vechime, pasul 
Tulgheş reprezenta · unul din punctele de 
numărare a oilor şi de vamă. Tot prin Topliţa 
trecea drumul comercial spre Bistriţa unde 
locuitorii din zona Topliţa vindeau la un 
moment dat animale, localnicilor Bistriţei . 

Locuitorii Topliţei au participat la marile 
evenimente istorice a le neamului, implicându
se în cadrul Revoluţiei de la 1848- 1849, 
alături de cei din satele vecine: Stânceni, 
Subcetate, Sărmaş, susţinând războiul pentru 
dobândirea independenţei României în 
1877- 1878. 

Războiul de reîntregire a neamului din 
1916-1918 a lăsat urme şi pe aceste locuri, 
mărturie fi ind Monumentul-mausoleu de la 
Gura-Secului Topl iţa, unde îşi au odihna 771 
de eroi care au căzut în luptele pentru elibe
rarea Ardealu lui, în august 1916.  

Locuitorii zonei au participat direct la  
evenimentele premergătoare Unirii de la 1 
Decembrie 1918, apoi prin delegaţi la Alba 
Iul ia, unde s-a pecetluit Unirea, un topliţean, 
Miron Cristea (primul Patriarh al României şi 
membru în Consil iul de Regenţă) a făcut 
parte şi din delegaţia care a dus Actul Unirii la 
BucLreşti. Alături de Miron Cristea a participat 
şi Dumitru Antal, student la Budapesta, staret 
al mănăstirii "Sf. I l ie" din Topliţa ( 1952-1971 )  
c u  numele d e  Emilian Antal (ulterior, episcop 
de Argeş) .  

Alături de ceilalti transilvăneni, ş i  locuitorii 
acestor meleaguri au trăit evenimentele celui 
de-al doilea război mondial, cu consecinţele 
lui şi schimbările social-politice şi economice: 
ulterioare anului 1 944. 

După even imentele din decembrie 1989 şi 
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zona Topliţa a înregistrat schimbările de 
structură pol itică, economică ş i  socială, 
traversând etapele procesului de tranziţi� 
înspre o economie de piaţă bazată pe princi
piul l iberei concurenţe, spre o democratizare 
reală în toate domenii le. 

Din punct de vedere istoric, localităţile d in  
zona abordată sunt aşezări străvechi, multe 
din ele fi ind atestate în documente9, încă din 
secolul XVII. 

Tabelul l 

N r. Localitatea 
i 1 .  Toplita 

2 .  Gălăuţaş 
3 .  Sărmaş 
4 .  Subcetate 
5 .  Bi lbor 
6 .  Corbu 
7.  Tulqheş 
8 .  Stânceni 
9 .  Lunea Bradulu i  

Topliţa era, în anul  f785, conform con
scripţiei urbariale, un sat de iobagi având 227 
de gospodării, însumând o populaţie de 1275 
de sufleteto. Recensământul lui Iosif al II-lea 
din acelaşi an dă 254 de famil i i  pentru care 
înregistra o populaţie de 14 70 de sufleten. 

Despre emigră ri le româneşti d in Ardeal în 
Ţări le Româneşti au scris mulţi istorici 
români, de o valoare incontestabilă, cum ar fi : 
Nicolae Iorga, David Prodan, Ştefan Meteş, 
Ştefan Pascu, Ioan N istor ş.a. Cauza primară 
a acestui fenomen, potrivit lui Ioan Nistor, o 
găsim în pierderea dreptului de proprietate 
asupra pământulu i  d in ţinuturile cucerite de 
unguri. Pământuri le cultivate de ei nu mai 
erau ale lor, ci a le regelui, care se folosea de 
ele pentru a răsplăti vitej ia ostaşilor săi şi 
pentru a înzestra bisericile şi mănăstirile d in 
cuprinsul regatu lu i  său apostolic12. 

Potrivit unor rapoarte întocmite de notarii 
scaunelor Ciuc şi Giurgeu, şi înaintate Judelu i  
Suprem Regal în  ani i  1813, 1814 şi 1816,  în 
Moldova au emigrat 482 de persoane din 
local ităţile: ( . . .  ) Subcetate - 7 persoane, ( . . .  ) 
Tulgheş - 49 persoane; Bilbor - 5 1  persoane; 
Corbu - 14 persoane. La motivele plecării, 
rapoartele consemnează : o parte din cduza 
scumpirii şi a banilor puţini; o allă parte, din 

- 3LJ 

Anul 
1 626 

1 1816 
1785 
1 720 
1785 -·· 

1770 
1839 
1824 
1854 

cauza fricii de înrolare; din cauza recoltei 
scăzute, l ipsa de pâine şi foametea. 

O serie de evidente arată faptul că, în 
1821 ,  un număr destul de mare de famni i  au 
plecat în Moldova, dar s-au şi întors; la rubri
ca motivu l  întoarcerii era trecut amor patrian. 

Mişcarea migratorie a cuprins deopotrivă 
pe secui ,  ca şi pe români, armeni, ţigani sau 
alte naţional ităţi. 

Ocupaţia de bază a locu itori lor zonei 
Topliţa a fost creşterea animalelor, mai târziu 
valorificarea lemnului pădurilor prin gatere, 
plutăritul, agricultura. 

Prin modernizarea drumului care leagă 
Transilvan ia de Moldova (1872), peste pasul 
Borsec, şi construirea căi i  ferate Gheorghieni
Deda ( 190�- 1909) şi a căi i  ferate industriale 
pentru transportu l buşteni lor şi a apei 
m inerale, Topl iţa a cunoscut un avânt 
economic. Plutăritul pe Mureş a fost o 
îndeletn icire strâns legată de tă ierea 
buştenilor din pădurile din împrejurimi, dar 
după anul 1930, odată cu apariţia mijloacelor 
mecan izate, această ocupaţie a d ispărut 
treptat. 

În tabelu l  2 este prezentată evoluţia 
demografică a zonei Topl iţa14 . 
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Tabelul 2 
Evoluţia demografică a zonei Topliţa 14 

Anul 
Nr. Localitatea . 1850 1 1930 1992 2002 
crt. 1 Total Români 1 Total ! Români Total Români Total Români 

1 .  Toplita 2 .342 2. 1 15 8 .314 1 4 . 552 17 .212 12 .074 15 .880 1 1 .291 
2. Gălăutas - - 1 .  591 1 829 2 .771  1 . 998 2 . 656 2 .010 
3. Sărmas 861 799 3 .640 ' 2 .457 4.283 3. 327 ' 4 . 1 3 1  3 . 330 
4. Subcetate 1 . 344 1 . 283 2 .297 ! 2 . 1 04 1 2.347 2 .222 ! 2 . 1 05 1 . 960 
5.  Bi lbor 628 575 1 .670 1 1 . 409 1 2.930 2.853 2 .859 2.843 1 

6. Corbu 702 533 1 . 571  1 1 . 033 1 1 .622 1 . 369 1 1 .601 1 .419 
7 .  Tulghe� 1 . 240 616 3 .883 ! 1 .450 3 .780 2.432 i 3.596 2.455 
8. Stânceni 972 882 1 1 .735 ! 1 . 2 1 0  1 1 .592 1 . 284 l 1 .547 1 .273 ' 
9. Lunea 246 232 : 1 .665 1 896 i 3 . 140 2 .966 1 2 . 1 50 1 . 723 

Bradului 1 l 1 
Florina Truţă 
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Abstract 
Historical, geographical and demographical landmarks 

of Topliţa region 

The Topliţa region is found at the junction and interference of the szeckler areas, Neamţ, Gurghiu and Bistriţa res
gions. Among ali the evidence that testify the ancient existence of Topliţa we can mention the toponym of slave origin, 
kept until nowadays, top/iţa meaning the place where a stream of warm water springs from. The mezothermal springs 
dre as wel l stil! to be tound on the tcrritory of Topliţa today. 

The archaeological researche� emphasized the continu ity of liv1ny on the uppcr val ley of the Mureş River. Tn the 
Middle Ages Romamans lived on th ls territory, being the majority and the oldest population in the area . Along hi�LOJy 
other ndtionalities scttled here and among these the most important were the Hungarlans and the Szecklers. 

The connections of Topli�a with Transylvania and Moldavia in the Middle Ages were multiple: " . . .  under the form of 

folk tradc practiccd by pen.<oanc,;'; and as well spiritual, but still rarrying a distinct marks, specific for Toplita. There has 
been a commcrcial roild called the road of sheep, that passed lrough Taryu Mure�, Regin, Deda, Topl ita, Rorsec .-nd 
Tulgheş, dnd then It hcdded towards the fairs of MoiL1avia. 

The inhabitants of TO[Jii�d participated in the ali gredt hi<;torical evcnts ot our natlon. 
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Receptarea hotărâri lor de la Balamand in cadrul 
Biserici lor Greco-Catolice din România şi Ucraina 

Pregătirea Documenb.Jiui de la Balamand 

Una dintre problemele cele mai d ificile în 
relaţia dintre Bisericile Ortodoxă şi Catol ică, 
încă d inainte de începerea dialogului oficial, a 
fost uniatismu l .  Pentru Biserica Ortodoxă el a 
fost şi este o formă catolică de prozelitism 
faţă de cred incioşi i  ortodocşi . Iniţial, el 
impl ica acceptarea primatului papal, crezul cu 
adaosu l fi lioque, credinţa în existenţa purga
toriu lu i  şi folosi rea azimei în săvârşirea 
Euharistiei .  U lterior, influenţa catolică s-a 
resimtit in toate aspectele vieţi i bisericeşti . 
Comunităţi le rezultate d in unirea cu Biserica 
Romei, cunoscute ca Biserici Greco-Catolice, 
au constituit o barieră şi nu o punte între 
Ortodoxie şi Catol icism. Existenţa lor a adân
cit ruptura dintre cele două Biserici, care au 
refuzat o lungă perioadă de timp orice dialog. 

Dialogul teologic oficial d intre Biserica 
Ortodoxă şi B iserica Romana-Catol ică a 
început în anul 1980. Comisia mixtă de dialog 
ortodoxa-catolică a avut până acum opt 
reuniuni :  Pathmos (Grecia 1980), Munchen 
(Germania 1982), Creta (Grecia 1984), Sari 
(Ita l ia 1986 si 1987), Va lamo (Finlanda 
1988), Freising (Germania 1990), Balamand 
(Liban 1993) şi Emmitsburg, Baltimore, (SUA 
2000). 

La Adunarea generală de la Sari, Ital ia, nu 
a participat Patriarhia Ierusal imului, în semn 
de protest faţă de acţiun i le prozel it isţe 
ale catol ici lor orienta l i ,  greco-catol ic i .  In 
consecinţă, Comisia m ixtă a hotărât ca 
problema uniatismului să fie la o Adunare 
generală organizată special cu această temă1 .  
La Adunarea generală desfăşurată l a  mănă
stirea Noul Valamo, Finlanda, 19-27 iunie 
1988, întrucât a apărut mereu problema 
prozel itismului  şi uniatismului la toate Adună
r i le Comisiei m ixte, s-a hotărât înfi inţarea 
unei Subcomisi i  speciale. Această subcomisie, 
formată din 12 membri, special işti în dome
niu, avea m isiunea de a discuta exclusiv 
această problemă şi de a elabora un  
document cu  referiri istorice, eclesiologice şi 
p.r�ctice. Prima întrunire a acestei Subcomisi i 
<J <Jvut loc chiar la Noul Valarnu, stabi l ind 
modul  de lucru . Partea ortodoxă era 
mandatat5 de a treia Conferinţă Panortodoxă 
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Preconci l iară (Chambesy, 1 986) de a 
întrerupe dialogul  dacă această problemă nu 
va f i  lămurită la nivelul Comisiei M ixte de 
dia log2. A doua întâlnire a Subcomisiei mixte 
privind uniatismul s-a desfăşurat la Viena, 
între 26-3 1 ianuarie 1 990, în contextul 
tensionat generat de reînfi inţarea Bisericilor 
Greco-Catol ice în ţările din Europa de Est 
(Ucraina, România, Polonia şi Cehoslovacia) .  
Aici s-a redactat un document final intitulat 
"Raport al Subcomisiei pentru studiul proble
melor privind Bisericile de rit bizantin unite cu 
Roma şi problemele uniatismului şi prozeli
tismului". Acest document a fost supus 
Comisiei mixte spre anal iză şi aprobare3. 
Totodată a fost dat publicităţii un Comunicat 
comun, în care au fost exprimate concluzii le 
la care s-a ajuns: "subcomisia şi-a exprimat 
acordul unanim asupra faptului că uniaţia 
(sau integrarea unei comunităţi de către o 
alta) nu mai poate fi considerată ca un model 
pentru unirea celor două Biserici, Întrucât 
eclesiologia În cadrul căreia ea s-a dezvoltat 
nu a fost inspirată de tradiţia comună a 
Bisericii nedivizate''�. Subcomisia a condam
nat "folosirea veşmintelor şi a riturilor litur
gice care aparţin moştenirii tradiţionale a 
uneia sau alteia din cele două Biserici, din 
partea comunităţilor sau membrilor clerului 
celeilalte Biserici" cu scopul de a nu-i deruta 
pe credincioşi şi a-i face să nu observe 
trecerea de la o Biserică la a lta . Au fost 
respinse şi condamnate actele de violenţă 
care au apărut între credincioşii greco-catol ici 
şi ortodocşi odată cu reînfi inţarea Bisericilor 
Un ite d in  Răsăritul Europe i :  "folosirea 
violenţei În revendicarea cererilor este 
contrară Învăţăturii creştine şi trebuie 
condamnată hotărât" s. 

Comunicatul oferă şi o soluţie pentru 
rezolvarea controversatei probleme a Bisericii 
Greco-Catol ice :  "Înţelegând raţiunile poziţiei 
membrilor romana-catolici potrivit căreia nu 
trebuie căutată, pur şi simplu, fuzionarea 
Bisericilor, care au deja o istorie Îndelungată, 
cu cealaltă Biserică (din care s-au desprins), 
cl1iar dacă originea lor este acceptată astiizi 
în mod critic, membrii au considerat totuşi 
necesar să reamintească decizia Conferinţei 
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Panortodoxe de la Rodos {1961) care spune 
că <desfiinţarea uniaţiei şi incorporarea 
membrilor Bisericilor unite fie in Biserica 
Romana-Catolică latină, fie in Biserica 
Ortodoxă, ca urmare a unei alegeri libere, 
trebuie să constituie soluţia problemei> " 6. 
Uniatismul şi-a pierdut raţiunea de a exista, 
aflându-se intr-un moment de criză profundă, 
d in  care nu poate ieşi decât fie prin 
acceptarea în intregime a catol icismului, fie 
prin revenirea la Biserica din care s-au 
desprins. Decizia aparţine însă excl usiv 
credi ncioşilor, fără nici o intervenţie externă. 
Aceste afi rmaţi i, cuprinse in Comunicatul 
comun, nu au avut caracterul unui angaja
ment oficial . 

La a şasea Adunare generală a Comisiei 
mixte de dialog (Freising, Germania, 6 -15  
iunie 1990), tensiunile generate de reînfi
inţarea şi reorganizarea Biserici lor Greco
Catol ice au generat protestu l Biserici lor 
Antiohiei, Ierusal imului ,  Serbiei, Bulgariei, 
Poloniei şi Cehoslovaciei .  Aceste Biserici au 
refuzat să-şi trimită reprezentanţii la Freising, 
motivând cu agresivitatea l imbajului  şi a 
violenţei fizice cărora trebuie să le facă faţă 
din partea Bisericilor Catolice de rit oriental?. 
Comisia întrunită la Freising avea stabil ită ca 
temă de l ucru documentul redactat la 
Moscova in februarie 1990 ( Consecinţele 
eclesiologice şi canonice ale naturii sacra
mentale a Bisericii. Sinodalitate şi autoritate 
in Biserică). Dar delegaţia ortodoxă a sol ici
tat, şi a obţinut, amânarea temei programate 
şi d iscutarea, în regim de urgenţă, a proble
mei uniatismulu i, problemă care a pus sub 
semnul întrebării continuarea d ialogului  teo
logic. Discuţiile, care au avut la bază textul 
întocmit la Viena, s-au desfăşurat cu dificul
tate timp de o săptămână, riscând să fie un 
eşec. În ultima zi s-a redactat un text pregătit 
ad-hoc, numit Declaraţie şi nu Document din 
cauza condiţi i lor în care a fost realizat. La 
punctul 6 b este condamnat uniatisrr.ul ca 
metodă de refacere a unităţii Biserici i :  "noi 
respingem <uniatismul> ca metodă de 
căutare a unităţii, pentru că se opune tradiţiei 
comune a Bisericii noastre" s. Totodată a fost 
recunoscut faptul că uniatismul nu şi-a atins 
scopul - refacerea unităţii - ci a provocat noi 
disensiuni .  

Adunarea de la Freising a condamnat ecle
siologia exclusivistă care a generat fenomenul  
uniat. Această eclesiologie a fost depăşită de 
Biserica Romana-Catolică o dată cu Concil iul 
II Vatican, iar acum recunoaşte că Biserica 
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Ortodoxă este Biserica Soră care are 
mij loacele de a oferi credincioşi lor e i  
mântu irea . În aceste condiţii, Bisericile Unite 
riscă să devină nişte instituţii anacronice, 
bazate pe o eclesiologie anacronică . 

Documentul de la Balamand 

La Adunarea generală de la Freising nu s-a 
ajuns la elaborarea unui document oficial, 
profund, cu o anal iză temeinică a uniatis
mului, ci doar a unei Declaraţii de principiu. 
Problema Bisericilor Un ite a rămas ca temă 
pentru următoarea Adunare generală a 
Comisiei mixte de dialog. Deoarece hotărârile 
luate până acum nu au fost respectate nici de 
Bisericile Greco-Catol ice şi nici de Biserica 
Romana-Catol ică, Bisericile Ortodoxe au pus 
la îndoială sinceritatea dialogului  şi au luat în 
calcul chiar posibil itatea de a-1 întrerupe . De 
aceea, Comisia ortodoxă de d ialog s-a întrunit 
la Constantinopol între 10-14 decembrie 1990 
şi a decis continuarea d ialogului  in speranţa 
găsirii unei soluţii. 

A şaptea Adunare generală a Comisiei 
mixte de dialog ortodox-catol ic a avut loc la 
Universitatea şi mănăstirea din Balamand 
(Liban), între 17-24 iunie 1993, la invitaţia 
patriarhului Ignatie IV Hazim al Antiohiei. Ea 
a avut loc cu un an mai târziu decât a fost 
programată, d in cauza tensiuni lor dintre uniţi 
Şi ortodocşi .  Din nou, Comisia ortodoxă s-a 
întâln it la Rodos, înainte de a merge la 
Balamand, pentru a decide dacă va continua 
dialogul sau nu. Hotărârea luată a fost 
favorabi lă continuări i  d iscuţi i lor în ciuda 
tuturor neajunsurilor. Au refuzat să participe 
Bisericile Ierusal imulu i ,  Georg iei, Serbiei, 
Bulgariei, Cehiei şi Slovaciei9. 

Pentru prima dată, din Comisia Catolică a 
făcut parte şi un reprezentant al Bisericii 
Greco-Catolice din România, preotul profesor 
Liviu Pandrea de la Cluj-Napocaio. Această 
prezenţă este foarte importantă, întrucât la 
Balamand s-a discutat problema uniatismului, 
acută în România. 

Lucrări le celei de a şaptea Adunări 
generale s-au finalizat cu un document oficial 
foarte important. El a fost pregătit în cadrul 
Subcomisiilor (Viena, Roma, Roma) şi la 
Comitetul de coordonare din 10- 15  iunie 1991 
- Ariccia (Ita l ia) .  Proiectul s-a intitulat 
"Uniatismul, metodă de unire din trecut şi 
căutarea actuală a dP.p/inei comuniuni" 1 1 . 

Documentul de la Balamand are 35 de 
puncte, tiind împărţit în trei părţi : Introducere 
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(pct. 1 -5), Princip i i  eclesiologice (pct. 6-18), 
şi Regul i  practice (pct. 19-35). 

Chiar d in titlu se desprinde ideea principală 
că uniatismul  nu mai poate constitui metodă 
şi model de unire a celor două Biserici, aşa 
cum a declarat şi Comisia de la Freising şi 
Comitetul de coordonare de la Ariccia (pct. 2, 
4, 12) .  

Bisericile Orientale Catolice au dreptul de a 
exista, ca parte a <;omuniuni i  catolice, şi de a 
activa pentru nevoile credincioşilor lor (pct. 
3). Încercările de refacere a unităţii Bisericii 
creştine prin uniatism nu au dat rezultatele 
dorite, d impotrivă, au accentuat opoziţia 
dintre Apus şi Răsărit (pct. · 7). Bisericile 
Orientale Catolice au fost rupte din sânul 
Biserici lor Ortodoxe, sub presiunea unor 
factori pol itici, social i, economici, devenind în 
cele din urmă sursă de conflicte şi suferinţe. 
(pct. 8, 1 1) .  Aceste uniri nu au dus la un itatea 
Bisericii, ci au înveninat şi mai mult relaţi i le 
bi latera le .  Ele nu au împl init porunca 
Mântuitoru lui "ca toţi să fie una ': ci au fost 
eşecuri  ( pct. 9 ) .  Unir i le cu Roma sunt 
urmarea prozelitismului catolic, generat de o 
eclesiologie exclusivistă. Această eclesiologie 
a fost depăşită la Conci l iu l  II Vatican, unde 
s-a recunoscut că Biserica Ortodoxă este 
Biserică Soră, adică are mijloacele necesare 
mântu i r i i  (pct. 10 ) .  Documentul de la 
Balamand nu trece cu vederea n ici suferinţele 
Bisericilor foste Greco-Catolice scoase în afara 
legi i  şi obl igate să revină în cadrul Bisericii 
Ortodoxe (pct. 1 1) .  Unitatea Bisericii nu se 
poate face nici prin absorbţie, nici prin 
fuziune, ci prin d ialog şi rugăciune, în 
dragoste şi adevăr (pct. 14). 

Bisericile Catol ice Orientale sunt obl igate, 
în virtutea comuniuni i  depline cu Sfântul 
Scaun, să-şi însuşească principii le afirmate de 
Conci l iu l  Vatican II şi puse în practică de papi . 
Trebuie, deci, să se implice în dialogul  teolog
ic cu toate consecinţele lu i  practice. (pct. 16) .  
În felu l  acesta, ele trebuie să se raporteze la 
Biserica Ortodoxă ca la o Biserică soră, fi ind 
exclusă orice formă de prozelitism sau atitu
d ine care ar putea fi considerată l ipsită de 
respect (pct. 18) .  

Ult ima parte a Documentu lu i  de · la 
Balamand .conţine o serie de regul i  practice 
care, puse în apl icare, să detensioneze 
relaţi i le d intre ortodocşi şi catolicii orientali şi 
să asigure succesul dialogului .  Aceste reguli 
nu vor putea rezolva problemele dacă nu vor 
fi însoţite de voinţa de iertare, de refacere a 
comuniumi plenare existent� în viaţa Rise,icii 
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primare (pct. 20). ,Articolu/ 20 face un apel de 
inimă la Bisericile În dialog, să renunţe ta 
acuzaţii şi cu/pabilizări reciproce, cerând 
instalarea Între ele a unui climat de iertare" 12. 

"Primul demers care trebuie pus În practică 
este acela de a sfârşi cu tot ceea ce poate 
Întreţine discordia, dispreţul şi ura dintre 
Biserici" (pct. 2 1 ) . Mai  mult, "acţiunea 
pastorala a Bisericii Catolice, atât latină cât şi 
orientală, nu mai urmăreşte să obţină treceri 
de credincioşi de la o Biserică la alta, adică nu 
mai vizează să facă prozelitism printre 
ortodocşi. Această acţiune pastorală vizează 
să răspundă nevoilor spirituale ale propriilor 
lor credincioşi şi nu are nici un fel de voinţă 
de expansiune În detrimentul Bisericii 
Ortodoxe" (pct . 22) .  Pentru a câştiga 
încrederea reciprocă, Bisericile sunt datoare 
să se informeze reciproc asupra propri i lor 
proiecte pastorale. "Toţi credincioşii care sunt 
acum ortodocşi, chiar dacă părinţii şi 
strămoşii lor au fost uniţi cu Roma, dar ei vor 
să rămână ortodocşi, să fie lăsaţi in pace in 
ortodoxia lor. . .  Bisericile Catolice Orientale, 
unite cu Roma, se pot ocupa numai de 
credincioşii care sunt şi declară că vor să 
rămână uniţi cu Roma" 13 . Totodată sunt 
condamnabile trecerile de la o Biserică la alta 
d in cauze discipl inare, iar Bisericile ar trebui 
să colaboreze între ele şi să descurajeze 
astfel de practici . 

Suferinţele şi persecuţi ile, indiferent de 
cauzele lor, nu pot fi motiv de mândrie şi 
triumfalism, cu atât mai puţin ele nu pot fi 
argumente pentru a acuza sau denigra 
cealaltă Biserică (pct. 23). Fiecare Biserică a 
avut de suferit de pe urma regimuri lor 
tota l itare atee, aşa încât trebuie să se 
renunţe la denigrarea unora de către a lţi i .  

Episcopii şi toţi responsabi l i i  trebuie să 
asigure respectarea l ibertăţii rel igioase a 
credincioşilor. Sunt condamnabile atragerile 
de cred incioşi de la o . Biserică la a lta cu 
promisiuni financiare, de şcolarizare sau alte 
avantaje materiale care le l ipsesc. Ajutoarele 
socia

-
le trebuie organizate de comun acord de 

către Biserici (pct. 24). 
Problemele care apar între d iferite 

comunităţi trebuie rezolvate pe plan local, de 
către comisii mixte. În cazul în care nu se 
ajunge la un acord, se va face apel la 
instanţele superioare în Comisii mixte (pct. 
26) .  " Trebuie combătută absolut orice 
violenţă şi orice fel de presiune pentru ca să 
fie respectati§ libertatea de conştiinţă. Esle de 
datoria conducătorilor comunităţilor de a-şi 
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ajuta credincioşii să-şi adâncească loialitatea 
către propria lor Biserică şi a tradiţiei 
acesteia ': dar au şi sarcina de a-i învăţa să 
evite orice violenţă, orice gest care i-ar putea 
ofensa pe ceilalţi creştini (pct. 27). La punctul 
31, amintind de îndemnul Sfântu lui Apostol 
Pavel, Comisia recomandă evitarea inter
venţiei autorităţilor civile în soluţionarea 
revendicărilor patrimoniale. Mai mult, aceste 
revendicări trebuie să ţină seama de actuala 
configuraţie confesională, şi nu de situaţii din 
trecut. "Credinţa În realitatea sacramentală 
implică datoria de a se respecta toate slujbele 
liturgice ale celeilalte Biserici. Folosirea 
violenţei pentru a pune stăpânire pe 
locaşurile de cult contrazice această convin
gere . . .  Etica evanghelică cere ca cei În cauză 
să se abţină de la declaraţii sau de la mani
festaţii susceptibile de a Întreţine o stare con
flictuală şi de a pune În pericol dialogul" (pct. 
28). 

Pentru a asigura succesul dialogu lu i  
teologic, se impune "o prezentare onestă şi 
globală a istoriei, tinzând spre o istorie con
cordantă şi chiar comună a celor două 
Biserici". Vor fi risipite astfel prejudecăţi le şi 
istoria nu va mai fi folosită în mod polemic 
(pct. 30). 

"Comisia mixtă internaţională pentru 
dialogul teologic dintre Biserica Catolică şi 
Biserica Ortodoxă, În reuniune plenară la 
Balamand, recomandă cu putere ca aceste 
Reguli practice, expuse mai sus, să fie puse În 
lucrare de către Bisericile noastre, inclusiv de 
către Bisericile catolice orientale, chemate să 
ia parte la acest dialog, care va trebui 
continuat În atmosfera senină, necesară 
progresului său, către restabilirea deplinei 
comuniuni" (pct. 34). De respectarea acestor 
regul i a fost condiţionat succesul ulterior a l  
dialogului, d ialog întrerupt la un moment dat 
de acţiuni le Bisericii Catol ice Orientale. 

În final, Comisia îşi exprimă speranţa că au 
fost depăşite acele impedimente care au 
determinat absenţa unor Biserici de la 
Balamand şi că ele vor reven i  la masa dia
logului (pct. 35).  

Receptarea Documentului de la 
Balamand în cadrul Bisericilor Greco
Catolice d i n  România şi Ucraina 

Orice hotărâre sau document care privesc 
viaţa Bisericii capăt� autoritate atunci când 
întreaga comunitate a cred incioşi lor 1-a 
validat. Acelaşi proces trebuie sa-I parcurgă şi 
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Documentul de la Balamand. În Comunicatul 
dat publ icităţii după încheierea Adunări i  
generale de la Balamand se spune: "Comisia 
Mixtă internaţională de dialog teologic 
înaintează documentul aprobat la Balamand 
către autorităţile Bisericilor Catolice şi 
Ortodoxe spre aprobare şi aplicare" 14. 

Atitud i n i le faţă de Documentul de la 
Ba lamand au fost d iferite. Uni i I-au conside
rat de o importanţă istorică deosebită, alţii 
I-au respins în întregime. A fost cel mai 
controversat document rezultat din dialogul 
teologic bilateral. N ici Biserica Ortodoxă şi n ici 
cea Catolică nu au avut o poziţie unitară faţă 
de acest documentls. 

Papa Ioan Pau l  al Il- lea şi-a exprimat 
poziţia faţă de Documentul de la Balamand cu 
ocazia vizitei la Vatican a unei delegaţii a 
Patriarhiei Ecumenice, cu ocazia sărbătorii 
Sfinţilor Apostol i  Petru şi Pavel. A VII-a 
Adunare generală a Comisiei mixte de dialog 
teologic este un motiv de a da slavă lu i  
Dumnezeu. Dialogu l  dragostei trebuie să con
tinue să se dezvolte şi să se aprofundeze pen
tru a însoţi d ia logul teologic şi să permită pro
gresul lu i .  Toate Bisericile Ortodoxe locale şi 
toate Bisericile Catolice locale, latine şi orien
tale, care trăiesc în aceiaşi regiune trebuie să 
se angajeze în d ialogul dragostei şi să dez
volte relaţii de colaborare în domeniul acti
vităţii lor pastorale. Succesul dialogului pre
supune schimbarea unor mental ităţi, un pro
ces de reînnoire, care va întâmpina multe 
greutăţi. Pentru a depăşi aceste greutăţi, 
Papa Ioan Pau l  al Il- lea le-a cerut 
cred incioşilor săi să-I roage pe Dumnezeu să 
le dea puterea de a pune în practică 
hotărâri le luate16. Şeful Bisericii Catolice şi-a 
exprimat din nou acordul faţă de Documentul 
de la Balamand, un an mai târziu,  cu ocazia 
aceleiaşi sărbători, în faţa unei delegaţii a 
Patriarhiei Ecumenice condusă de Mitropolitul 
Atanasie de Heliopolis. Papa Ioan Pau l  II şi-a 
exprimat dorinţa ca, în cel mai scurt timp, 
Comisia să reia  d ia logul în spi rit de 
încredere17. Aşadar, Papa şi-a manifestat 
convingerea că Documentul de la Balamand 
constituie un pas înainte pe calea dialogului şi 
i-a îndemnat pe toţi catolicii din lume să facă 
eforturi pentru ca prevederile documentului 
să aducă roade. 

Dar cuvintele de felicitare şi îmbărbătarP. 
adresate Oisericl lor Un ite cu ocazia 
sărbătoririi a 400 de ani de la Unire<� de l a  
Brest, sau 300 de an i  de la  unirea din 
Transilvania, precum şi ridicarea la rang de 
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dioceze a patru administraţii apostolice d e  pe 
teritoriu l  Federaţiei Ruse au produs nemul
ţumiri în cadru l  Bisericilor Ortodoxets, fiind 
privite ca o abatere de la principi i le 
Documentulu i  de la Balamand şi expresia 
dupl icităţii Vaticanului .  

Insă un a lt reprezentant al Vaticanului, 
card ina lu l  Edward Idris Cassidy, în broşura 
"Câteva consideraţii asupra Documentului de 
la Balamand"t9, face câteva comenta ri i  
men ite să l i n i ştească Biserici le Catolice 
orientale, care s-au simţit trădate şi chiar 
ameninţate în existenţa lor. În primul rând, 
autorul a sublin iat că, potrivit Documentu lui 
de la Balamand, aceste Biserici au dreptul la 
existenţă pentru a răspunde nevoi lor 
spirituale ale cred incioşilor ei .  Aşadar, ele nu 
trebuie să se simtă ameninţate în n ici un fel .  
Apoi, pornind de la  principiul l ibertăţii de 
conştiinţă, cred incioşii foşti greco-catolici, 
precum şi cei care provin din famil i i  foste 
greco-catolice, au dreptul de a reveni la 
Bisericile Catol ice Orientale de astăzi . Mai 
mult chiar, aceste Biserici sunt îndreptăţite să 
facă apeluri către foşti i  lor credincioşi pentru 
a reven i  în sânul lor, sau să rămână în cadrul 
Bisericii Ortodoxe2o. Aceste idei i-au surprins 
pe teologii ortodocşi .  "Astfel de interpretări 
sunt exagerate, fără nici o acoperire În 
document, pentru că dau naştere la o formă 
voalată de prozelitism. Atunci şi Biserica 
Ortodoxă are dreptul să adreseze, la rându/ 
ei, o chemare către credincioşi de a rămâne 
În Biserica strămoşilor lor. Nu se va ajunge, 
oare, la o concurenţă Între "chemări" şi, 
astfel, la noi tensiuni?" 2 1 . 

Cardinalu l  Edward Irdis Cassidy consideră 
că Bisericile pot apela la justiţie pentru 
rezolvarea problemelor d intre ele, deşi 
Comisia mixtă de dialog a insistat ca singura 
modal itate de aplanare a confl ictelor să fie 
dia logul22 .  Î n felu l  acesta, Card ina lu l  a 
denaturat prevederile Documentulu i  de la 
Balamand, încurajând Biserici le Catol ice 
Orientale în acţiuni le lor de recâştigare atât a 
locaşurilor de cu lt, cât şi a credincioşilor, şi 
a l imentând ideea că s-a respins doar 
uniatismul, nu şi roadele lui. Aşa se explică 
nepunerea în practică a regulilor practice 
stabil ite de comun acord pentru depăşirea 
crizei dialogulu i .  

Poziţia Bisericii Greco-Catolice din Ucraina 
faţă de Documentul de la Balamand a fost 
expr i r Y Ydld de cardlnalul Myroslav Lubacevsky 
într-o scrisoare trimisă cardin<Jiului Edward 
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Idris Cassidyn. Autorul a făcut o evaluare a 
relaţi i lor g reco-catol ico-ortodoxe, de la 
începuturi până în prezent. Au fost avute în 
vedere atât aspecte de natură eclesiologică, 
cât şi cele privind regul i le practice. 

Cardinalul Lubacevsky a pus problema 
identităţii eclesiologice a Bisericii Greco
Catol ice în raport cu Biserica Romana
Catol ică şi cu cea Ortodoxă. Potrivit 
Documentulu i  de la Balamand, aceste Biserici 
au identitate eclesiologică doar ca părţi ale 
comuniuni i  catolice, nu ca Biserici aparte. La 
întrebarea mitropolitulu i  Antonie Plămădea lă, 
reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, 
câte Biserici se află în dialog, s-a răspuns 
clar :  două, Ortodoxă şi Catol ică24. În viziunea 
cardinalului unit ucra inean, Biserica Greco
Catolică trebuie socotită Biserică Soră atât în 
raport cu Biserica Ortodoxă cât şi cu cea 
Catolică. Primul raport se bazează pe decretul 
asupra ecumenismului, "Unitatis redintegra
tio': în timp ce legătura cu Vaticanul se 
sprij ină pe raţionamentul că relaţia de Biserici 
Surori nu se anulează între Bisericile ce au 
ajuns la comuniune deplină2S. 

Nemulţumiri le ierarhului  unit ucrainean 
s-au îndreptat pe de o parte către Bisericile 
Ortodoxe iar altele au fost îndreptate către 
Vatican .  Autorul înţelege d ificultatea în care 
se află Biserica sa, desprinsă din comuniunea 
ortodoxă, un ită cu Roma, dar refuzând 
contopi rea în marea masă a lumii catol ice . 
Pretenţia ei de a se considera o cale de mijloc 
între cele două Biserici îi este refuzată şi 
d intr-o parte şi din cea laltă. Bisericile Catolice 
orientale sunt supuse, acum, prin intermediu l  
noulu i  Cod Canonic oriental, unui proces de 
latinizare, riscând să-şi piardă specificul şi în 
final identitatea . Acest pericol a mai fost 
semnalat anterior şi de a lţi reprezentanţi a i  
Bisericilor Greco-Catol ice, nemulţumiţi de 
raporturile pe care le  aveau cu Scaunul Romei26. 

Documentul de la Balamand a condamnat 
uniatismu! ca metodă şi model de unitate 
între Biserici .  Cardinalul a făcut, însă, o 
d iferenţă între "metodă" şi "model'� Dacă 
metoda este un rezultat al istoriei şi nu mai 
poate fi schimbată, modelul trebuie făcut în 
aşa fel încât să fie acceptat de către toţi. În 
acest sens este necesar un efort din partea 
Biserici lor Greco-Catol ice de a-şi găsi 
identitatea, dar şi d in partea Romei, care va 
trebui să-şi schimbe relaţiile ei canonice cu 
aceste Biserici, încât ele să devină acceptabile 
din punct de vedere eclesiologic şi pentru 
ortodocşi. "Citind prlntte rândun, putem 
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presupune că noul Cod canonic al Bisericilor 
orientale catolice este modelul pe care 
Balamandul /-a găsit inacceptabil" 27. 

Cardina lu l  Lubacevsky le reproşează 
ortodocşi lor l ipsa de recunoaştere a rolului pe 

. care Biserica Ortodoxă 1-a avut în desfiinţarea 
Bisericii Unite d in  Ucraina, precum şi 
neînţelegerile în care sunt implicaţi ortodocşi 
şi catolici orientali cu privire la anumite 
locaşuri de cult2B. 

Scrisoarea card ina lu lu i  ucra inean arată 
dorinţa sinceră a autoru lui de a se depăşi 
obstacolele d intre cele două Biserici în dialog 
şi de refacere a comuniuni i depl ine dintre ele. 
"Ca Întâistătător spiritual al Bisericii Greco
CatOiice ucrainene, mă angajez personal - şi 
cer acelaşi lucru şi fraţilor mei episcopi, 
clerului şi credincioşilor .- să trecem la 
aplicarea regulilor practice ale Documentului 
de la Balamand, În măsura maximă În care 
suntem În stare" 29. 

· 

În consecinţă, prin scrisoarea pastorală din 
data de 25 martie 1994, şeful Bisericii Greco
Catolice din Ucraina îi îndemna pe clerici şi 
cred incioşi la un angajament ecumenic, 
respectând şi apl icând regul ile practice ale 
Documentu lu i  de la Ba lamand.  Fiecare 
membru al Bisericii poate contribui la punerea 
în practică a hotărârilor luate la Balamand, în 
vederea refacerii un ităţi i bisericeşti .  
Suferinţele ş i  marti riul nu pot fi un argument 
pentru d ispreţu i rea celorlalţi creşt in i ,  
recunoscând, fără rezerve, tainele Bisericii 
Ortodoxe3o. 

Actua lul Şef al Bisericii Greco-Catolice, 
card ina lu l  Lubomyr Husar, şi-a exprimat 
dezaprobarea faţă de metoda .uniatismulu i .  
Unitatea Bisericii nu se poate realiza astfel. 
Biserica Unită din Ucraina este rodul situaţiei 
politice din Polonia de la acea dată şi al 
Sinodului de la Trident. Actuala conducere a 
Bisericii Unite nu ar fi ales această cale de 
regăsire a unităţii bisericeşti . Dar acesta este 
produsul istoriei pentru care cei de astăzi nu 
sunt responsabi l i .  Bisericile Unite există, nu 
poate nimeni să ceară dispariţia lor, devenind 
fie ortodoxe, fie catolice. Este adevărat că în 
secolele XVIII-XIX a avut loc un proces de 
latinizare a greco-catolicilor. Dar ceea ce a 
fost introdus în mod ilegal in tradiţia ortodoxă 
trebuie înlăturat. Poţi fi catolic făr� să fi li:lliri, 
şi poţi fi CCJlolic, ucraineun şi ortodox în 
acelaşi timp .  Nu există contrad icţie .  
Imaculata concepţie, purgatoriu, fllioque sunt 
doar concepte teologice, nu ţin de credlnţ5. 
De aceea Biserici le Greco-Catolice şi cele 
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Ortodoxe au aceiaşi credinţă un ică . În 
consecinţă, un ortodox poate primi tainele de 
la un preot catolic, dacă nu există o biserică 
ortodoxă în apropiere, şi viceversa31 .  

Aşadar, Biserica Greco-Catolică din Ucraina 
a manifestat, la nivel oficial, o atitudine 
pozitivă faţă de Documentul de la Balamand, 
criticând anumite aspecte dar angajându-se 
la punerea în practică a regul i lor stabil ite 
acolo. A înţeles situaţia nou creată după 
Conci l iu l  II Vatican, şi mi l itează pentru 
înlăturarea i novaţi i lor latine şi regăsirea 
identităţii sale răsăritene. Nu este de acord cu 
o înglobare în Biserica Catolică prin care să 
devină un simplu rit al acestei Biserici, reven
d icând statutul de Biserică Soră atât în 
relaţi i le cu Bisericile Ortodoxe cât şi în 
relaţiile cu Vaticanul .  

La nivelul credincioşilor de rând, punerea 
în apl icare a Documentului de la Balamand a 
întâmpinat greutăţi. În primul rând, deoarece 
�ialogul ecumenic este asociat, în mintea 
credincioşilor, cu intrig i le politicii comuniste 
care au dus la desfi inţarea Bisericilor lor după 
al doilea Război mondial. Pe de altă parte, 
a lţ i i  văd ecumenismul ca o i ntrigă a 
Vaticanului .  Documentul de la Balamand vine 
tocmai în momentul când greco-catol icii, 
bucurându-se de l ibertatea interzisă decenii 
întreg i ,  doreau refacerea Bisericii lor, 
revenirea la ceea ce le-a fost luat. Situaţia 
s-a schimbat radical între timp, de aceea este 
atât de greu de pus în practică Documentul 
de la Balamand. 

Biserica Română Unită cu Roma, Greco
Catolică, a protestat şi respins în total itate 
Documentul de la Balamand. 

Prima reacţie a venit d in partea reprezen
tantului acestei Biserici la Balamand, Pr. Dr. 
Liviu Pandrea, care, la întoarcerea în ţară, 
şi-a exprimat acordul faţă de Documentul 
elaborat la cea de-a şaptea Adunare generală 
a Comisiei mixt':! de dialog. La Balamand a 
fost o atmosferă caldă de autentică dragoste 
creştină şi o voinţă sinceră spre comuniune, 
spirit i renic şi constructiv a l  delegaţiei 
române . . "NeÎndoielnic, prin lucrările de la 
Balamand s-a făcut un progres cert pe calea 
restabilirii deplinei comuniuni"32. Acest punct 
de vedere nu a fost însuşit şi df! către ierarhii 
români uniţi . 

Însă atitudinea adoptată de către 
conducerea acestei Biserici a fost exprimată 
în Scrisoarea deschisă adresat5 Papei Ioan 
Paul  al II-lea, in data 8 iu l ie 1993, de către 
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Conferinţa Episcopală a Mitropoliei Române 
Unite şi semnată de episcopul de Cluj-Gherla, 
George Guţiu33. Scrisoarea a avut un caracter 
intransigent, aspru, u ltimativ, l ipsită de orice 
analiză teologică. 

Punctul 2 al Documentului de la Balamand, 
care respinge un iatismul  ca metodă de 
căutare a unităţii, a fost interpretat ca o 
desfiinţare a Bisericilor Unite cu Roma. De 
aceea au fost aduse o serie de argumente 
pentru a arăta importanţa Bisericii Greco
Catolice, ameninţată acum de acest d ialog. 
Unirea de la 1 700, rod al uniatismului respins, 
a salvat poporul român de la calvinizare, a 
adus unitatea naţională, l imba română în 
Biserică, a înfiinţat şcoli, a salvat identitatea şi 
conştiinţa naţională, a adus comuniunea cu 
surorile latine d in  Occident, puterea de a 
rezista în faţa comunismului şi de a muri 
pentru papă. În concluzie, "Noi uniţii, nu le 
respingem, ci le apărăm Împotriva oricărei res
pingeri, indiferent din partea cui ar veni" 34. 

Recomandarea d in punctu l 3 1 ,  de a 
dezvolta un  d ia log frăţesc loca l ,  a fost 
contestată cu toată fermitatea deoarece 
"căutarea unui acord Între Biserica Română 
Unită cu Roma şi Biserica Ortodoxă Română 
s-a dovedit a fi sterilă'� În scrisoare s-a mai 
vorbit despre "aspectul local al respingerii 
globale a catolicismului" şi de "ecumenismul 
anticatolic al Bisericii Ortodoxe Române': 
încercând în acest fel să pună răspunderea 
pentru eşecul d ia logului exclusiv pe seama 
părţii ortodoxe. 

Punctul cu lminant al scrisorii a fost atins în 
partea finală : "Biserica Română Unită cu 
Roma, Greco-Catolică, nu acceptă nimic din 
textele de la Rodos, Freising, Ariccia şi 
Ba/amand şi declară nule semnăturile de pe 
aceste texte'� În încheierea scrisorii s-a cerut 
papei ca "Documentul de la Ba/amand să fie 
oprit şi să fie blocate orice hotărâri, până 
când nu veţi avea Întâlniri cu Episcopii Greco
Catolici din România '� 

Scrisoarea episcopilor uniţi români a fost 
un protest extrem de dur faţă de Balamand, 
fără n ici o reflectie de ordin teolog ic şi pl in de 
acuzaţii la adresa Bisericii Ortodoxe. 
Documentu l de la Balamand a fost respins în 
întregime, fără n ici o argumentare teologică, 
fără o analiză a stării actuale a Biserici i 
Române Unite. Protestul a fost susţinut cu 
aceleaşi cl işee şi lozinci anti-ortodoxe de 
natură exclusiv istorică. 

Asupra conţinutului scrisorii trebuie făcute 
câteva observaţii .  Mai întâi, se respmgc textul 
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de la Rodos. La Rodos nu s-a redactat, însă, 
nici un document oficial, nici un text de 
dialog, ci doar un Comunicat comun pentru 
mass-media, în care nu se pomeneşte nimic 
de problema uniatismulu i .  Apoi surprinde 
declaraţia de anulare a semnăturilor de pe 
Document a reprezentanţilor Comisiei 
Catolice. " . . .  Este cel puţin stupefiant să se 
constate Încercarea unor episcopi catolici de a 
anula semnăturile unor cardinali. Potrivit drep
tului canonic catolic, semnăturile unor cardi
nali nu se pot anula decât de papă sau de 
cardina/ii Înşişi. Singura semnătură pe care 
puteau s-o anuleze corect, din punct de 
vedere canonic, a fost cea a preotului unit 
Liviu Pandrea de la Cluj, participant la 
Balamand ca propriu/ lor delegat . . . . Că epis
copii uniţi au vrut să respingă integral 
Documentul de la Balamand (ceea ce au avut 
tot dreptul s-o facă) este clar oricărui cititor al 
scrisorii, dar de aici şi până la a anula semnă
turile de pe el, este o mare diferenţă" 35. 

La această scrisoare, Vaticanul  nu a 
reacţionat imediat. Papa a avut o întâln ire cu 
episcopii români abia în anul 1994, 17-23 
ianuarie, fără a aminti în cuvântarea ţinută cu 
această ocazie nimic despre Documentul de 
la Balamand36. A spus doar că dialogul este 
singura modal itate de a depăşi problemele şi 
dificu ltăţi le prezente. Însă d ia logu l  local 
d intre Biserica Un ită Română şi Biserica 
Ortodoxă nu a început decât după câţiva ani 
de la Balamand, în preajma vizitei Papei Ioan 
Pau l  al Il-lea în România. 

N ici Comunicatul dat la întoarcerea de la 
Roma nu a spus nimic despre eventualele 
d iscuţii cu privire la Documentul de la 
Ba lamand, precizând că a fost o vizită de 
lucru în care s-a d iscutat şi despre d ialogul  
ecumenic. 

Probabil întâlnirea cu Papa Ioan Pau l  al Il
lea şi poziţia Bisericii Greco-Catol ice d in  
Ucraina a temperat atitudinea ostilă faţă de 
Documentul de la Balamand a episcopilor 
greco-catolici români .  Însă prevederile lui nu 
au fost puse în apl icare . Au continuat 
procesele în instanţe pentru recâştigarea 
locaşurilor de cult şi a fostelor proprietăţi, ba 
chiar s-a recurs la violenţe fizice pentru 
ocuparea unor Biserici, cum a fost cazul ca
tedralei "Schimbarea la faţă" din Cluj-Napoca. 
Dialogul între Biserica Ortodoxă şi cea Greco
Catolică din Români<l nu a început decât în 
data de 28 oct. 1 998, la Palatul Patriarhiei din 
Bucureşti. El a continuat până în anul 2003 
când a fost întrerupt. Paralel cu dialogul, au 
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continuat procesele în instanţă şi încercările 
de a impl ica Statu l în rezolvarea problemelor 
patrimoniale prin înaintarea în Parlamentul 
României a mai multor proiecte de legi de 
către reprezentanţi ai Bisericii Române unite. 

Biserica Română Un ită cu Roma şi-a 
reafirmat protestul printr-un comunicat ee 
presă ca reacţie la pastorala de Paşti a 
"Mtfropolitului Ardealului, Antonie Plămădeală, 
din anu l  1 994, în care erau prezentate 
concluzii le Documentulu i  de la Balamand. 
Totodată, 1-a informat şi i-au cerut papei Ioan 
Pau l  al II-lea să nu-l aprobe deşi a fost sem
nat "de o parte din delegaţii catolici, oameni 
de bună credinţă, dar nu Îndeajuns de infor
maţi asupra stărilor de lucruri dintre cele 
două Biserici româneşti" 37. În primul rând, 
Documentul a fost semnat de toţi delegaţi i, 
nu doar de o parte a lor. Printre delegaţi se 
afla chiar reprezentantul acestei Biserici . 
Apoi, afirmaţia că delegaţii catolici nu au fost 
bine informaţi nu poate fi acceptată, ştiută 
fi ind amploarea crizei generate de reînfi
inţarea Bisericilor Greco-Catol ice. Problema 
uniatismului nu a apărut doar la Ba lamand, ci 
ea a apărut încă de la Adunarea generală de 
la Bari (Ita l ia), când s-a cerut de către 
delegaţii ortodocşi ca ea să constituie tema 
pentru următoarea întrunire a Comisiei mixte 
de d ialog teologic. Situaţia Bisericilor Unite a 
fost discutată la Adunarea de la Freising, 
unde nu s-a putut întocmi un Document, ci 
doar o Declaraţie în acest sens. Aceiaşi temă 
a fost prog ramată pentru u rmătoarea 
Adunare generală, ea fiind temeinic pregătită 
în cadrul Subcomisii lor şi a Comitetulu i  de 
coordonare. Aşadar, la Balamand problema 
uniatismului era foarte bine cunoscută, mai 
a les că a pus sub semnul  întrebă ri i  
continuarea dialogulu i .  

În comunicatul de presă se mai spune că 
"În cadrul Bisericii Universale Catolice, 
Biserica Română Unită cu Roma este 
autonomă, exact ca şi Biserica Romana
Catolică, depinzând direct de Sfântul Scaunul 
Apostolic, . . . rămânând neatins primatul şi 
dreptul pontificelui roman de a interveni În 
fiecare caz. Aşadar, nici o hotărâre a Comisiei 
de dialog teologic internaţional nu poate 
interveni În viaJa şi existenţa Bisericii Române 
Unite cu Roma, fără acordul ei canonic şi 
aprobarea Sfântului Scaun Apostolic de la 
Roma" 3B, 

Din aceast8 declaraţie înţelegem că Pnpa 
nu-şi poate manifesta autoritatea în cadrul 
Bisericii Române Unite decât cu acordu l ei, iar 
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rezultatele dialogului teologic nu au autoritate 
în viaţa ei decât în măsura în care hotărârile 
se p l iază pe propria lor viziune despre 
Biserica lu i  H ristos. Documentul de la 
Balamand nu a avut nici o valoare şi nici o 
autoritate pentru Biserica Greco-Catol ică. În 
felu l  acesta, ea rămâne o i nstituţie 
anacronică, fidelă teolog iei de dinainte de 
Conci l iu l  II Vatican, dia logul dintre ea şi 
Biserica Ortodoxă fi ind mai greu de realizat 
decât între Biserica Ortodoxă şi Vatican. 

Referindu-se la  această declaraţie, 
Card inalul Edward Idris Cassidy a considerat 
că reacţia Biserici i  Greco-Catolice d in  
România nu a fost una negativă faţă de 
Documentul de la Balama(ld. Ea nu a făcut 
decât să reacţioneze la afirmaţi i le d in presă 
ale Mitropol itu lu i  Antonie Plămădeală, 
afirmaţii care ar I-ar fi făcut pe orice catolic să 
reacţioneze astfel. "Vor mai fi tensiuni şi vio
lenţe atâta timp cât această problemă (a 
locaşuri/ar de cult) nu va fi rezolvată În mod 
satisfăcător" 39. Poziţia prelatului catolic arată 
că uniatismul este privit încă în mod d iferit de 
ortodocşi şi catol ici , iar faptele istorice nu 
sunt percepute la fel .  De aceea, istoria văzută 
de un ortodox poate scandaliza pe un catolic, 
şi invers. O istorie comună, unanim accep
tată, ar constitui un pas pe calea d ialogulu i .  

"În ciuda formulelor abrupte, chiar 
neÎndemânatice, acordul de la Balamand este 
un text de calitate. A nu vedea În el decât un 
compromis acceptabil nu este suficient. 
Pentru a fi ratificat el pretinde o adevărată 
revoluţie mintală şi spirituală, fără a se amăgii 
cu iluzii" 40. 

Concluzii 

Documentul de la Balamand are o impor
tanţă deosebită pentru relaţiile d intre cele 
două Biserici, pentru că s-au înlăturat poziţiile 
divergente cu privire la uniatism. Partea 
catolică a recunoscut oficial că "unirile" cu 
Roma s-au făcut prin acţiuni  prozel itiste, 
necreştineşti, generând dezbinări şi ură între 
creştin i .  Trecerea unor părţi ale ortodocşilor la 
uniatism s-a făcut pe motiv că Biserica 
Ortodoxă este o Biserică schismatică, l ipsită 
de mijloacele necesare mântuiri i . 

Dar după Vatican Il, atitudinea Romei s-a 
schimbat, Biserica Ortodoxă fi ind numit� 
Biserică Soră. in consecinţă, nu se mai 
juslifică trecerea cred incioşilor de la o 
Biserică la alta . Bisericile Unite au fost puse 
într-o situaţie del icată , aceea de a-şi fi pierdut 
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rostul, raţiunea d e  a exista. În mod clar, ele 
nu pot fi o punte între Apus şi Răsărit, ci un 
obstacol, aşa cum au fost considerate 
întotdeauna de Biserica Ortodoxă. Cauza care 
a dus la apariţia lor a d ispărut. Dispare cauza, 
dispare efectul .  Iar regăsirea identităţii lor nu 
se poate face d intr-o dată, ci presupune un 
proces de durată. 

N imeni nu poate interzice dreptul acestor 
Biserici la existenţă. Dar ele există ca Biserici 
Catolice de rit orienta l .  Pentru a aplana 
confl ictele apărute în urma reînfi inţăr i i  
Biserici lor G reco-Catol ice, Comisia de la 
Balamand a stabi l it o serie de regul i  practice 
ce trebuie să guverneze raporturile d intre 
acestea şi Bisericile Ortodoxe. În aceste 
regul i  s-a insistat asupra faptului că toate 
problemele trebuie rezolvate pe calea 
dialogului, nu în instanţe civile, la nivel de 
Comisi i mixte locale. Un alt aspect important 
este acela că se va ţine cont de actuala 
configuraţie confesională, nu de cele din 
trecut, şi fără a se face apel la principi i  
jurid ice generale, cum ar fi restitutio in 
integrum. Repararea unei nedreptăţi nu se 
poate face printr-o a ltă nedreptate. Pentru a 
face posibi l succesul dialogului ,  ambele părţi 
sunt obl igate să se abţină de la orice fel de 
declaraţii sau gesturi care ar putea întreţine o 
stare confl ictuală, de dispreţ reciproc. 

Documentul a fost semnat de întreaga 
Comisie mixtă de d ialog. Bisericile Catol ice 
orienta le, ca părţi ale Bisericii Catolice, 
avându-1 în fruntea ei pe Papă, s-au obligat la 
respectarea acestui Document şi la punerea 
în practică a regu l i lor prevăzute în e l .  
Continuarea dialogulu i  şi succesul lu i  sunt 
strâns legate de Documentul de la Balamand 
şi de modul receptării lui de către fiecare 
Biserică în parte. 

Reacţia Bisericii Greco-Catolice din Ucraina 
faţă de Documentul de la Balamand a fost 
una pozitivă, de asumare a hotărârilor luate 
de Comisia M ixtă de d ia log . Cardina lu l  
Lubacevsky a făcut o anal iză profundă a 
documentului  d in  punct de vedere teologic, 
recunoscând că Bisericile Unite cu Roma se 
află într-o situaţie del icată din punct de 
vedere eclesiologic .ş i trebuie să-şi regăsească 
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identitatea proprie. Şeful Bisericii Unite din 
Ucraina i-a îndemnat pe toţi credincioşi i  
greco-catol ici să se străduiască să pună în 
aplicare hotărârile de la Balamand. 

Aceiaşi atitud ine este manifestată de 
actualul  şef al Biserici i Unite Ucra inene, 
arhiepiscopul major Lubomir Husar. 

Biserica Română Un ită a respins în 
întreg ime Documentu l de la Ba lamand, 
protestând faţă de hotărârile luate acolo, deşi 
a avut un reprezentant la lucrările Comisiei 
mixte de d ialog . Simţindu-se abandonaţi, fără 
identitate proprie, iera rh i i  greco-catol ici 
români au declarat nule semnăturile de pe 
acest document. A l ipsit o anal iză pertinentă 
asupra situaţiei actuale a Bisericii Greco
Catolice din România, asupra un iatismului în 
general, precum şi o posibi lă rezolvare a 
crizei .  Din păcate, d iscursul românilor greco
catolici nu a depăşit problema patrimonială şi 
argumentele-slogan anti-ortodoxe. Dialogul 
local cu Biserica Ortodoxă Română, început 
târziu şi terminat repede, nu a detensionat 
relaţiile dintre Biserici şi nu a reuşit rezolvarea 
locaşurilor de cult. 

Documentul de la Balamand nu a fost 
acceptat de Biserica Greco-Catol ică n ici 
astăzi, continuând acţiuni le în instanţă pentru 
restituirea tuturor bunurilor pierdute în 1948 
conform principiului restitutio in integrum, 
îna i ntarea mai multor memorii către 
autorităţi le de stat şi către organ isme 
internaţionale prin care reclamă l ipsa l ibertăţii 
rel ig ioase în România şi a nerespectării 
drepturilor omulu i .  

Deşi Bisericile Unite sunt mai apropiate de 
Biserica Ortodoxă, d in care s-au desprins, 
dialogul dintre ele este mai d ificil decât 
d ialogul dintre ortodocşi şi romana-catolici. 
Ele nu au reuşit încă să fie un mediator între 
catol ici şi ortodocşi ,  aşa cum pretind .  
Dimpotrivă, au înveninat relaţiile bi laterale ş i  
au îngreunat dialogul teologic. Până când nu 
îşi vor accep�a statutul de Biserici Catolice, 
sau vor reveni în comuniunea ortodoxă, 
Bisericile Unite cu Roma vor fi un obstacol 
important în calea d ialogului  şi a apropierii 
dintre catolici şi ortodocşi. 

Florin Tălmăcian 
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Abstract 
The reception of the laws from Balamand in the Greek-Catholic 

churches from Romania and Ukraine 

The official theological dialogue between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church has  begun in 1980. 
The joint orthodox-catholic dialogue commission had eight reunions so far. 

The seventh General Reunion of the Joint orthodox-catholic dialogue commission took place at the University and 
Monastery of Balamand (Lebanon), between the 17th and 24th of June 1993, at the initiative of Patriarch Ignatius the 
4th Hazim of Antiohia. The proceedings of the seventh General reunion had as result a very important official document. 
The project was called Unity, a method of union in the past and the present search for complete communion. The 
Document from Balamand lists 35 issues, being divided into three parts: Introduction, Theological Principles and Practica! 
Rules. 

The attitudes towards the Document from Balamand have been different. Some considered that it has an exquisite 
historical importance, others rejected it entirely. This has been the most controversial document that ever resulted of 
the bi lateral theological dialogue. Neither the Orthodox Church, nor the Catholic one had a unitary position towards this 
document. 

Though the United Churches are closer to the Orthodox Church, out of which they were detached, the dialogue 
between the two is even more difficult than the dialogue between Orthodox and Roman-Catholic churches. They did not 
manage yet to become a mediator between Catholics and Orthodox, as they pretend to be. On the contrary, they embit
tered the bi lateral relationships and they made the theological dialogue become more difficult. Until the point when the 
Churches United with Rome accept their statute of Catholic Churches, or they return to the orthodox community, they 
will be an important obstacle in the dialogue and approach between the Catholic and the Orthodox Church. 
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ANGVSTIA, 1 1, 2007, Sociologie, pag. 339-352 

Reţele sociale a le el itelor locale in Harghita şi Covasna 
- rezumatul tezei de doctorat -

1. INTRODUCERE 
Lucrarea "Reţele sociale ale elitelor locale 

in Harghita şi Covasna" este un studiu socio
logic aflat la intersecţia a patru câmpuri d isci
pl inare:  sociologia elitelor, sociologia relaţiilor 
interetnice, sociologia relaţională şi sociologia 
dezvoltării comunitare. 

Pentru a justifica alegerea acestei teme şi 
pentru a oferi o prezentare generală asupra 
demersu lui de cercetare, propun să anal izăm 
titlu l  lucrări i pornind de la sfârşit spre început. 

De ce Harghita şi Covasna? 
Judeţele Harghita şi Covasna au un anumit 

specific în tabloul socio-demografic a l  
României : sunt singurele judeţe din ţară unde 
populaţia de etnie magh iară este majoritară, 
iar populaţia de etnie română este minoritară. 
În l imbajul comun, dar şi în l imbaju l  politic 
sau jurnal istic, cele două judeţe, împreună cu 
o parte a judeţului Mureş, sunt cunoscute ca 
zona Secuimii , o zonă despre care discursul 
public se construieşte frecvent în termeni cu 
registre semantice pasionale, tensionate, 
d i lematice sau chiar conflictuale. 

Tema relaţiei majoritate - minoritate în 
Hargh ita şi Covasna are un grad ridicat de 
actual itate în context socio-politic,· deoarece 
principala forţă politică a comun ităţi i  
maghiare din România, U .D.M .R., precum şi  
alte asociaţii cu bază etnică a le acestei comu
n ităţi, ţintesc obţinerea unui statut special 
pentru zona Secuimii, definit fie ca autonomie 
culturală, fie ca autonomie teritoria lă.  

Apropierea mea de zona Harghita-Covasna 
s-a produs în ani i  1996- 1997, prin interme
diu l  unei relaţii personale de prietenie cu o 
profesoară de istorie, româncă, ce trăia la 
Sfântu-Gheorghe, reşedinţa judeţului Covas
na. În scurt timp, contactul cu această zonă 
m i-a trezit un rea l  interes profesional ,  
deoarece percepeam existenţa unui cl imat 
interetnic problematic, caracterizat fie prin 
relaţii ostile, fie prin prezenţa a două lumi 
care - după părerea mea - nu îşi găseau 
dorinţa şi voinţa de a comunica între ele. 

Cu un anumit ideal ism, am încercat să 
aduc propria mea contribuţie lcJ "corectarea " 
acestei probleme. Iniţial,  am făcut parte 
dintr-o asociatie ştiinţifică, unde am sus�inut 
necesitatea realizării de proiecte care să aibă 
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drept obiectiv colaborarea interetnică . Însă, 
participând la mai multe manifestări ştiinţifice 
şi acţiuni  comunitare, am observat că dorinţa 
reprezentanţilor celor două comunităţi, româ
nească şi maghiară, de a consolida identi
tatea etnică a grupurilor în numele cărora 
vorbeau, era în mod semnificativ mai puter
nică decât dorinţa de comunicare sau de 
colaborare interetnică. 

De aceea, mi-am propus să realizez un 
studiu  prin care să abordez, cu instrumente 
specifice sociolog iei, această problemă ce 
fusese sesizată pe baza unor observaţi i 
nesistematice. 

Literatura de special itate axată pe tema 
raporturilor interetnice din România pune în 
evidenţă diferite aspecte ale relaţi i lor  
româna-maghiare.  Încă de la începutul ani lor 
'90, studiul "modelului românesc de relaţii 
interetnice" releva existenţa unui model inter
cultural, la scară naţională, bazat pe valorile 
bunei înţelegeri, ale cooperării şi a le relativis
mului cultural .  În sfera relaţi i lor româna
maghiare, acest model avea accente cos
mopolite în Banat şi accente . cantonale, cu 
recunoaşterea "celuilalt'� dar cu refuzul "mixa
jului etnic'� în Moldova, Muntenia şi Dobro
gea (Abraham; Bădescu; Chelcea, 1995). 

O serie de studi i  realizate de-a lungul ani lor 
'90 în zona Secuimi i  arătau că, aici, modelul 
interetnic româno-maghiar era fie unul al 
paralelismulu i  etnic, fie unul în care raportul 
majoritate-minoritate căpăta accente conflic
tuale, în baza anumitor evaluări şi auto-eva
luări ce conduceau la definirea unor situaţii 
de discriminare, chiar de etnocraţie. Astfel, 
literatura de special itate oferea noi provocări 
de cercetare ! 

În cadrul acestei lucrări, d in punct de 
vedere axiologic, am pornit de la ideea de 
convieţui re, în sensul de valoare socială 
constând în acceptarea a lterităţi i ,  buna 
înţelegere a d iferitelor grupuri etnice în cadrul 
aceleiaşi comunităţi teritoriale şi deschiderea 
spre comunicare sau cooperare. De aceea, 
am abordat problematica relaţi i lor româna
maghiare din cele duud comun it�ţi locale 
a lese pentru cercetare, Miercurea-Ciuc şi 
Sfâ ntu-Gheorghe ( reşedi ntele ce lor două 
judeţe) d in  perspectiva comunitaristă . 
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Această perspectivă este centrată pe ideea 
binelui public, în particular a binelu i  comuni
tar, propunând orientarea cercetărilor spre 
identifi carea şi promovarea princ ip i i lor, 
mecanismelor şi practicilor sociale care fac 
posib i le dezvoltarea comunitară şi buna 
funcţionare a instituţii lor unei comunităţi . 

De ce elite locale? 
Sociologia elitelor, de la primele construcţii 

teoretice aparţinând elitiştilor clasici ital ieni şi 
până la cercetările recente asupra structurii ş i 
raporturi lor existente la n ivelu l  e l itelor 
naţionale şi locale, arată că elitele au un rol 
fundamental în funcţionarea oricărui sistem 
socia l .  

Această propoziţie este susţinută şi într-un 
alt cadru teoretic, cel al dezvoltării comu
n itare, domeniu care, deşi nu este încă foarte 
dezvoltat sub aspect teoretic şi metodologie, 
reprezintă un spaţiu larg pentru acţiune şi 
inovaţie socială . Rolu l  l iderilor local i ,  ca agenţi 
ai dezvoltării, având funcţii multiple în planul  
informări i ,  al luări i de decizii şi al mobilizării 
resurselor specifice comunităţilor este, astfel, 
d iscutat cu mare atenţie de către specia l işti i 
acestui domeniu .  

Acolo unde comunităţile teritoriale cunosc 
anumite cl ivaje (de factură etnică, rel igioasă, 
l ingvistică etc.), atitud in i le şi comporta
mentele l iderilor au o importanţă uriaşă în 
conturarea cl imatului social, deoarece liderii 
pot contribui la dezamorsarea confl ictelor, la 
producerea unor modele sociale integrate 
sau, d impotrivă, pot determina apariţia de 
tensiun i  şi de blocaje. 

Pe lângă sociologia elitelor şi sociologia 
dezvoltării comunitare, problematica elitelor 
locale este tratată - în cadrul acestei lucrări -
şi d intr-o a treia perspectivă : cea a teoriilor 
identităţii ş i relaţii lor interetnice. În Harghita 
şi Covasna, d iscuţia despre el itele locale tre
buie în mod obligatoriu să ia în considerare 
un al doi lea concept: cel de elite etnice. 
Aceasta deoarece liderii prindpa lelor instituţii 
locale sunt, în acelaşi timp, şi lideri marcanţi 
ai unuia sau a ltuia dintre cele două grupuri 
etnice: grupul etnic maghiar şi grupul etnic 
românesc. In plus, o serie de studi i  real izate 
în acestă zonă avansează ideea unei separaţii 
pe orizontală, între nivelul elitelor (în speciul 
al  celor politice ) - nivel de unde se ali
mentează tensiuni le interetnice - şi nivelul 
oamenilor obişnuiţi, preocupaţi în mult mai 
mare măsură de problemele socio-economice 
decât de cele etnice. 

Astfel, obiectul de cercetare al acestui 
studiu îl reprezintă liderii celor două comu
n ităţi loca le, M iercurea-Ciuc şi Sfântu
Gheorghe, l ideri selectaţi pe baza unor proce
duri deja verificate în sociologia politică şi în 
sociologia elitelor. 

De ce reţele sociale? 
Curentul nea-elitist, cunoscut în sociologie 

în special pr in parad igma Field-Hig ley, 
conţine, printre propoziţi i le sale fundamen
tale, următoarea aserţiune: natura unui regim 
politic şi stabi l itatea sau instabil itatea acestu
ia depind în foarte mare măsură de structura 
şi de modelele de interacţiune ale elitelor 
sale. Această propoziţie, avansată de către 
Lowell G. Field şi John Higley în ani i  '80, a 
constituit pentru mine imboldul de a a lege să 
studiez reţelele sociale ale liderilor locali d in 
Harghita şi Covasna. Am pornit de la premisa, 
susţinută deja în numeroase lucrări de spe
cialitate, că nu numai la nivel de stat, dar şi 
la nivel local modelele de relaţionare a le 
el itelor au o importanţă semnificativă în 
funcţionarea sub-sistemelor sociale. 

Paradigma relaţională sau structurală pune 
în centrul anal izei noţiunea de relaţie socială, 
înţeleasă în sens dinamic, ca tranzacţie sau 
schimb între actorii socia l i .  Aceştia d in urmă 
sunt văzuţi atât în cal itate de creatori de 
relaţii (având capacitatea de a gestiona 
multitudinea de legături pe care le întreţin), 
cât şi în ipostaza de entităţi constrânse, 
influenţate de ţesătura relaţiilor sociale în 
care sunt integraţi. 

Din punct de vedere metodologie, relaţio
nismul propune - sub numele de anal iză de 
reţea (network analyse) - o varietate de 
tehnici de studiere a relaţi i lor sociale con
crete, toate focal izându-se pe identificarea şi 
pe măsurarea relaţi i lor existente la un 
moment dat între i nd ivizi sau g rupur i .  
Relaţioniştii susţin că "citirea" acestor relaţii 
în termeni de densitate sau frecvenţă, multi
plicitate, fluxuri tranzacţionale, conex!une, 
coeziune, central itate sau cluster (clică) oferă 
explicaţii sociologice mai "tari" decât cele ce 
au la bază anal ize statistice de variabile şi de 
atribute personale. 

În ceea ce priveşte problematica elitelor, 
anal iza de reţea este uti lă din cel puţin două 
motive: 

- este capabilă să identifir� modelele 
rela�ionale ale elitelor unei comunităţi locale, 
evidenţiind zonele de mare densitate şi inten
sitate a relaţi i lor (clustere) sau, d impotrivă, 
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zonele cu potenţial relaţional slab (zone mar
ginale, periferice) şi să arate, prin aceasta, 
cum indivizi i  sunt "prinşi" în ţesătura reţelelor 
sociale (profesionale, etnice, politice, reli
gioase, de prietenie etc.); 

- dispune de procedee de ana l iză a 
resurselor sociale sau a capitalului social pe 
care fiecare dintre membri i unei elite îl deţine, 
ceea ce permite formularea unor propoziţii cu 
valoare predictivă despre potenţia lu l  de coo
perare sau de sprij in în contexte d iverse. 

II. STRUCTURA LUCRĂRII 
Lucrarea este structurată pe următoarele 

capitole: 
Capitolul I, intitulat "Sociologia elitelor. 

Teorii clasice şi contemporane despre elite': 
este o încercare de tratare, în forma unui 
istoric al domeniului , a câtorva dintre cele mai 
importante teorii sociologice despre elite. 
Pentru început, sunt prezentate reflecţii 
fi losofice care pot constitui o protosociologie 
a el itelor, trecându-se apoi la acea etapă 
considerată piatra de temelie a anal izei socio
logice a el itelor: şcoa la el it istă ita l iană, 
reprezentată de Vilfredo Pareto, Gaetano 
Mosca şi Roberto Michels. 

Subcapitolul dedicat elitismulu i  democratic 
grupează trei concepţii în care - din perspec
tiva sociologiei politice - este ana lizat rapor
tul d intre elite şi democraţie. Prezentarea 
acestor concepţii pune în evidenţă schim
bările apărute, de-a lungul secolului  trecut, în 
înţelegerea acestui raport. 

Dezvoltarea spectaculoasă a sociologiei 
el itelor în spaţiul nord-american, la mijlocul 
secolului XX, este tratată în forma unei d is
pute teoretica-ideolog ice, între reprezentanţii 
el itismului (exemplu :  Wright Ch . Mi l lS) şi 
reprezentanţii plural ismului (exemplu :  David 
Riesman).  

Apariţia neo-elitismulu i ,  în an i i  '80, a 
accentuat importanţa el itelor şi, în special, a 
modelelor lor de interacţiune în stabi l irea 
tipulu i  de regim politic al statelor contempo
rane. În subcapitolul dedicat paradigmei nea
elitiste sunt subl iniate ideile de fond ale 
acestui curent de gândire, idei ce au consti
tuit repere teoretice şi metodologice impor
tante pentru studiu l  de faţă . 

U ltimul subcapitol se opreşte asupra con
tribuţiilor - deloc de negl ijat - ale sociologilor 
români la edificarea corpusului teoretic al 
sociologiei elitelor, reţinând o serie de propo
zitii teoretice şi normative, precum şi o serie 
de cnt1c1 ale gânditorilor români taţă de ela-
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sicii sociologiei elitelor. 
Cel de-al doilea capitol, "Repere teore

tice şi metodologice În abordarea sociologică 
a elitelor. Elitele locale': îndeplineşte două 
funcţii principale în structura acestei lucrări .  
Mai întâi, pune în evidenţă o serie de aspecte 
metodologice importante pentru orice studiu 
asupra el itelor: d ificultăţi le definiri i  conceptu
lui de "el ită", a lternativele în alegerea unei 
defin iţii adecvate, modalităţile de circum
scriere a membrilor el itei, caracteristicile 
generale a le el itei etc. În al doilea rând, o 
dată cu subcapitolul al patrulea, se face 
apropierea de obiectul concret al acestui 
studiu, prin expunerea definiţi i lor adoptate 
aici - în baza unor referinţe teoretice - şi prin 
prezentarea premiselor abordări i  el itelor 
locale în cadrul celor două studii de caz :  cazul 
el itelor d in Miercurea-Ciuc şi cazul el itelor din 
Sfântu-Gheorghe. 

Capitolul III, "Etnie, naţiune şi relaţii 
interetnice ': este dedicat problematici i ,  
extrem de complexe, a identităţi lor etnice şi 
naţionale. Desigur, l iteratura de specialitate 
axată pe această problematică este vastă. 
Sociolog ia, antropologia, psihologia socială, 
politologia sau geopol itica sunt discipl ine care 
încearcă, fiecare, să-şi aducă partea lor de 
contribuţie la expl icarea diferitelor aspecte 
legate de identitate, cultură, etnie, naţiune, 
relaţii interetnice sau conflicte interetnice, cu 
atât mai mult cu cât începutul de secol XXI 
oferă provocări d intre cele mai serioase în 
sfera fenomenelor etno-naţionale din întreaga 
lume. Adesea, produsele ştiinţifice cele mai 
interesante sunt cele care propun o perspec
tivă pluridisciplinară. 

În pag ini le acestui capitol sunt tratate, pe 
baza sintetizări i unor stud i i  de special itate, 
următoarele teme: relevanţa pe care o are, în 
sociologia contemporană, studierea aspec
telor identitare şi a relaţiilor interetnice; 
definirea şi abordarea teoretică a etniei şi a 
naţiuni i  în cadrul unor concepţii sociologice şi 
antropologice relevante; în particular, anal iza 
fenomenulu i  construcţiei naţionale în teori i le 
moderniste şi în teorii le primordialiste sau 
etno-simboliste; o serie de consideraţi i 
privind anal iza minorităţi lor etnice în sociolo
g ie şi în politologie, i ncluzând aici tema "drep
tăţii etnoculturale" ca spaţiu teoretica-ideo
logic în care se conturează dispute privind 
drepturile minorităţilor etnice în statele con
temporane; de asemenea, aspecte metodo
logice privind abordarea sociolog ică a 
relaţiilor interetnice. 
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Capitolul  IV, "Relaţii interetnice În 
Harghita şi Covasna ': cuprinde o anal iză, pe 
baza documentării de bibliotecă, a relaţiilor 
româna-maghiare din cele două judeţe ale 
ţări i . Anal iza a fost realizată pe trei dimensi
uni :  dimensiunea istorică, d imensiunea socio
logică şi d imensiunea politică. Din punct de 
vedere istoric, în cadrul primului subcapitol 
am trecut în revistă unele d intre cele mai 
importante coordonate socio-istorice ale 
relaţi i lor româna-maghiare din Transi lvania şi, 
în particular, d in Secuime. Cel de-al doilea 
subcapitol este o sinteză a unor stud i i  socio
logice real izate în ultimi i  cincisprezece ani, 
studii ce tratează d iferite teme ale relaţi i lor 
interetnice româna-maghiare în această zonă 
a ţări i .  În cuprinsul subcapitolului al treilea 
am încercat să surprind controversele care 
apar în plan politic, deoarece tema d isputelor 
politice axate pe revendicările autonomiste 
ale U . D.M .R. şi ale altor asociaţii etnice 
maghiare din România este una extrem de 
actuală în perioada pe care o traversăm acum. 

Capitolul V, "Elite etnice În Harghita şi 
Covasna. Ancheta din 2003': are două com
ponente principale. Ma i  întâi, o componentă 
teoretică, în cadrul căreia am tratat urmă
toarele subiecte : 1) rolu l  el itelor etnice din 
perspectiva unor teorii psiho-sociologice ale 
conflictului  (teoria privării relative, teoria 
conflictelor reale, teoria identităţii sociale şi 
teoria mobilizării resurselor); 2) raportul com
petiţie-conflict în expl ica rea tens iun i lor 
interetnice; 3) consideraţii normative privind 
rolul elitelor în comunitate/societate, consi
deraţii de care am ţinut cont în stabil i rea 
obiectu lu i  cercetării de teren al anchetei d in 
anul 2005 şi în proiectarea acesteia. 

Cea de a doua componentă a acestui capi
tol este una empirică. Aici sunt prezentate 
rezultatele primei etape a cercetării de teren 
pe care am întreprins-o în Hargh ita ş i  
Covasna, în anul 2003 . Scopul acestei prime 
anchete a fost acela de a stabili componenţa 
elitelor etnice şi de a vedea în ce măsură elita 
etnică se suprapune cu elita "afacerilor comu
nitare': aşa cum a fost ea definită în capitolul 
al doilea al lucrări i .  Din punct de vedere 
metodologie, am optat pentru tehnica intervi
ului cu expert i .  Datele cal itative obţinute din 
aceste interviuri au stat şi la baza unei prime 
descrieri a c l imatu lu i  interetnic româna
maghiar din Harghita şi Covasna . 

Capitolul VI, "Paradigma relaJională şi 
analiza reţelelor sociale': este dedicat în 
întregime prezentării paradigmei relationale 
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în sociologie şi anal izei de reţea, ca ansamblu 
de metode şi tehnici de studiere a "geome
triei" reţelelor sociale. Am considerat util să 
aloc spaţiul unui  capitol acestei problematici 
deoarece analiza de reţea este o metodă 
relativ nouă, puţin util izată în sociologia 
românească şi considerată a fi o "metodă de 
intersecţie" (IIuţ, 1997), întrucât reuneşte 
tehnici matematice avansate cu abordări 
cal itative ce asigură o mare flexibi l itate şi 
adaptabi l itate la teme diverse din domeniu l  
socia lu lu i .  Alături de expunerea principii lor, a 
conceptelor operaţionale şi a tipurilor de date 
utilizate în acest tip de analiză, am prezentat, 
cu rol i lustrativ, două studii sociologice ale 
unor autori occidental i ,  studii ce pot repre
zenta modele interesante de cercetare a 
reţelelor sociale în câmpul sociologiei el itelor. 

Capitolul VII, "Reţele sociale ale elitelor 
in Miercurea-Ciuc şi Sfântu-Gheorghe. 
Ancheta din 2005" şi capitolul  VIII, 
"Prezent şi perspective ale relaţiilor româna
maghiare din Harghita şi Covasna ': cuprind 
rezultatele anchetei sociologice real izate în 
vara şi toamna anulu i  2005. Obiectivele 
anchetei au vizat: 1) descrierea pattern-urilor 
relaţionale ale elitelor locale din cele două 
oraşe-reşedinţă de judeţ, pe şase dimensiuni 
considerate relevante ( inter-cunoaştere, prie
ten ie, încredere, colaborare profesională, 
consultare pe problemele comunităţii locale şi 
consultare pe problemele comunităţii etnice); 
2) identificarea action-set-ulu i  (formă de 
capital social) pentru implementarea unui 
prezumtiv proiect comunitar, punct la care am 
atins chestiunea raportulu i  dintre l iderii local i  
ş i el itele economice; 3)  descrierea, d in  
perspectiva subiecţi lor cercetări i , a climatului 
interetnic local şi conturarea tendintelor pe 
următorii zece ani, în viziunea acestor l ideri . 

Subiecţii cercetări i  au fost lideri local i  (din 
sferele politica-admin istrativă şi cultural
civică), în număr de 14 pentru municipiul 
M iercurea-Ciuc ş i  1 5, pentru munic ip iu l  
Sfântu-Gheorghe. Ei au fost selectaţi în baza 
a două criterii recunoscute în sociologia 
el itelor: criteriu l  poziţiona! şi aprecierea 
experţi lor. Tehnica util izată a fost interviul 
semi-structurat, rea l izat în majoritatea 
cazurilor face-ta-face şi doar în două cazuri 
prin e-mai l ,  la cererea subiecţilor cercetări i .  

În cadrul dimensiuni lor relaţionale · anali
zate, am folosit o grilă de indicatori sau 
măsuri specifice anal izei de reţea : densitatea 
reţelei, central itatea actorilor sociali, clicile -
ca sub-structuri coezive în cadrul reţelei, 
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facţiuni le - definite ca grupuri de actori cu 
profil similar al legăturilor cu ceilalţi actori d in 
reţea, blocking-u l  - acolo unde a fost cazul 
măsurări i  densităţii unor sub-structuri pe un 
anumit criteriu şi echivalenta structurală -
măsură ce permite identificarea perechilor de 
actori substituibi l i  în reţea sau a perechi lor de 
actori "incompatibili'� din punctul de vedere 
al modelului lor relaţional .  

De asemenea, pentru fiecare reţea am 
prezentat matricea relaţi i lor şi imaginea 
g rafică (sociograma) corespunzătoare. La 
fiecare dimensiune am rea l izat o anal iză 
comparativă între reţeaua liderilor de la 
M iercurea-Ciuc şi cea a l ideri lor de la Sfântu
Gheorghe. 

Alături de aceste rezultate, capitolul VII 
cuprinde şi descrierea reţelelor de sprij in  
(action-set) economic şi comunitar, în cazul 
action-set-ului economic porn indu-se de la 
ipoteza economiei etnice. 

Capitolu l  VIII conţine rezultatele non
relaţionale a le anchetei din 2005. Este vorba 
despre descrierea cl imatului  interetnic local şi 
despre opinii le l iderilor local i  în legătură cu 
tendinţele pe care se pot înscrie relaţi i le 
româna-maghiare din această zonă a ţării în 
perspectiva următorilor 10 an i .  În cazul 
primei teme, am propus o anal iză a con
ceptelor-cheie şi a temelor/idei lor centrale 
conţinute în răspunsurile subiecţilor cerce
tării, acestea d in  urmă fiind sintetizate într-o 
l istă de "propoziţii-diagnostic'� ce reflectă 
starea realităţii observate de către un "agent 
competent'': l iderul loca l .  Pentru cea de a 
doua temă, am identificat mai multe tipuri de 
scenari i posibile pentru evoluţia relaţi i lor 
româna-maghiare, arătând asemănările şi 
deosebirile în funcţie de sfera de apartenenţă 
a liderilor local i .  

III. PRINCIPALELE CONCLUZII ALE 
CERCETĂRII DE TEREN 

Prin cele două anchete de teren rea lizate în 
anul 2003 şi în anul 2005, am încercat să 
răspund câtorva întrebări legate de proble
matica el itelor în zona Hargh ita-Covasna. 
Demersul de cercetare a fost organizat pen
tru a răspunde acestor întrebări de cercetare 
prin două studi i  de caz :  elitele d in municipiul 
M iercurea-Ciuc şi el itele din municip iu l  
Sfântu-Gheorghe. 

Problematica el itelor etnice a fost abordată 
în cadrul m icro-anchetei exploratorii d in 
:lUU3. Informaţiile obţinute atunci au ar�tat 
că cele două grupuri etnice care convieţuiesc 
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în Harghita şi Covasna, maghiarii ş i românii, 
d ispun de propriile lor elite etnice, în sensul 
de lideri care mil itează în mod susţinut pentru 
drepturile grupului etnic respectiv. În ambele 
cazuri anal izate, persoanele care compun 
el ita etnică maghiară provin, în cea mai mare 
parte, d in sfera pol itica-administrativă, fi ind 
reprezentanţi politici ai U .D.M.R.  în parlament 
sau deţinând poziţii de vârf în principalele 
instituţii admin istrative locale. Spre deosebire 
de aceştia, persoanele care formează elita 
etnică românească aparţin sferei cultural
civice, acoperind o paletă mai largă de 
domen i i :  educaţie, cultură, mass-media etc. 

Însă, toţi aceşti lideri deţin poziţii impor
tante în instituţii fundamentale a le comu
n ităţii locale, instituţii care circumscriu aşa
numitul domeniu al "afacerilor comunitare'� 
Această constatare a stat la baza formulări i  
unei propoziţii ce merită a fi aprofundată prin 
studi i  ulterioare. Este vorba despre dubla 
impl icare a elitelor locale, în cal itatea lor de 
reprezentante ale grupului etnic şi, totodată, 
ale intereselor comunităţii locale/teritoria le. 
Deşi această lucrare nu a avut drept obiectiv 
evaluarea comportamentu lui public al l ide
rilor loca l i ,  am semnalat problematica dublei 
implicări, deoarece ea capătă accente speci
fice în noul context politica-administrativ ghi
dat de principi i le descentral izării ş i  subsidia
rităţii, unde rolul decizional al elitelor locale 
devine tot mai important. Studi i  recente arată 
că acolo unde comunităţile cunosc clivaje ver
ticale importante, de tip etnic sau religios, 
ech i l ibrul social este datorat în mare măsură 
comportamentu lu i  ned iscriminatoriu a l  
el itelor ce deţin funcţii-cheie în instituţi i le 
publ ice şi capacităţii lor de negociere şi de 
cooperare. În absenţa acestor caracteristici, 
riscurile nu întârzie să apară şi ele se mani
festă, adeseori, în formă confl ictuală. 

Problematica reţelelor sociale ale elitelor 
locale s-a adăugat în mod logic primei prob
lematici anal izate aici. Metodologia specifică 
anal izei de reţea ne-a permis sondarea unor 
aspecte particulare ale relaţi ilor d intre l iderii 
loca l i  (în acelaşi t imp, şi l ideri etn ic i ! ) .  
Anal izând datele anchetei d in  2005, am formu
lat o serie de concluzii referitoare la modelele 
de interacţiune socială a liderilor local i  din cele 
două oraşe şi la resursele lor potenţiale (reţele 
de sprij in sau action-set) ce pot fi activate în 
contextul derulării unui proiect comunitar. 

Consider dî cele mai interesante concluzii, 
pentru cazul mun icipiu lu i  M iercurea-Ciuc, 
sunt următoarele: 
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- Relaţi i le sociale d intre l iderii local i  com
pun un model cvasi-clivat din punct de vedere 
etnic. Este vorba despre un clivaj etnic mode
rat, în care manifestarea relaţi i lor de priete
n ie, de încredere, de colaborare pe probleme 
ale comunităţii locale sau etnice înregistrează 
valori scăzute, fără a fi însă vorba despre o 
"ruptură" totală în pattern-ul relaţional .  

- Cel mai  permisiv domeniu pentru comu
n icare sau colaborare îl reprezintă domeniu l  
profesional, unde "barierele" etnice sunt tra
versate în mod frecvent. 

- Caracteristicile dominante ale liderilor 
maghiari sunt încrederea reciprocă ş i  coezi
unea pe plan profesional, iar caracteristicile 
dominante ale l iderilor români sunt prietenia 
pe care o manifestă uni i  faţă de alţii şi coezi
unea în sfera comunicări i  pe problemele 
comunităţii etnice şi locale. 

- O serie de l ideri ocupă poziţii centrale în 
reţelele anal izate. Deputatul PSD Mircea Duşa 
este o persoană centrală în reţeaua de prie
tenie a el itelor d in  M iercurea-Ciuc, fiind foarte 
"căutat" ca prieten de către l ideri de ambele 
etn i i ;  episcopu l ortodox, P.S. Ioan Selejan şi 
episcopul catolic, Tamas Jozsef, sunt liderii de 
încredere ai comunităţii locale; l iderii din sfera 
politica-administrativă deţin poziţii centrale în 
cadrul reţelelor de colaborare profesională, 
comunitară şi etnică. 

- Există o serie de sub-structuri coezive 
(clici), cele mai multe având un evident carac
ter mono-etnic (sunt fie româneşti, fie 
maghiare). Excepţie face doar domeniul pro
fesional, unde clicile au şi o componenţă bi
etnică. 

- Persoanele care joacă rolul de mediatori 
(brokeri) între cele două grupuri etnice sunt 
lideri d in  sfera politica-administrativă. Cei mai 
importanţi d intre aceştia sunt: preşedintele 
Consi l iu lu i  Judeţean Harghita, Bunta Levente; 
deputatul UDMR Kelemen Hunor şi prefectul 
judeţului ,  Constantin Strujan. 

Pentru cazul l ideri lor de la Sfântu
Gheorghe, concluzii le cele mai i nteresante 
sunt u rmătoarele: 

- Modelul relaţional al el itelor locale este 
caracterizat de un puternic clivaj etnic, singu
rul domeniu mai permisiv comunicării şi 
colaborării fi ind domeniul profesional, dar în 
mai mică măsură decât la Miercurea-Ciuc. 

- Caracteristica dominantă a l ideri lor 
maghiari este coeziunea în planul colaborării 
profesionale, iar caracteristicile dominante ale 
liderilor români sunt, aproape la fel ca la Mier
curea-Ciuc, prietenia şi colaborarea etnică . 
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- Liderii ce ocupă poziţii centrale in reţeaua 
de încredere sunt pr im

.
aru l  munic ip iu lu i  

Sfântu-Gheorghe, Almos Albert şi doi l ideri 
români din sfera cultural-civică : sociologul 
Ioan Lăcătuşu şi directorul Muzeului  Carpa
ţilor Răsăriteni, Valerii Kavruk; în această 
reţea, majoritatea liderilor magh iari , precum 
şi jurnal iştii români ocupă poziţii marginale. 

- Liderii din sfera politica-administrativă, 
majoritatea fi ind de etnie maghiară, deţin 
poziţii centrale în reţeaua colaborării profe
sionale, iar în cazul reţelei de colaborare 
etnică au fost identificaţi doi l ideri centra l i :  
Almos Albert pentru grupul maghiar şi Ioan 
Lăcătuşu pentru grupul românesc. 

- Clicile au o componenţă mono-etnică evi
dentă, cu excepţia relaţiei dintre jurnal istul 
român Dan Manolăchescu şi deputatul UDMR 
Antal Arpad, relaţie reciproc împărtăşită pe 
mai multe planuri. Cei doi l ideri îndeplinesc, 
astfel, rolul de brokeri între cele două sub-sis
teme etnice. 

- Există un nucleu coeziv în cadrul grupului 
liderilor români, care îşi manifestă relaţiile de 
reciprocitate pe planuri multiple: este vorba 
despre triada Ioan Lăcătuşu - Rodica Pârvan 
- Ioan Solomon. 

În ceea ce priveşte chestiunea reţelelor de 
sprij in (a action-set-ulu i) posibi l de activat 
într-o problemă de dezvoltare a comunităţii 
locale, ipoteza economiei etnice a fost confir
mată atât pentru cazul l iderilor maghiari, cât 
şi pentru cazul liderilor români d in  cele două 
oraşe. Acest lucru înseamnă că apelul la 
resurse de tip economic pentru un scop 
comunitar se face în interiorul grupului etnic, 
fapt ce demonstrează existenţa unei relaţii de 
inter-dependenţă între clasa socială şi identi
tatea e'\:nică. 

Mai mult decât atât, anal iza datelor de 
teren a pus în evidenţă existenţa a două 
tipare d iferite ale action-set-ului economic: 
liderii români au un action-set centrat pe 
câtev:3 persoane-cheie din domeniul econo
mic, de etnie română, cu domici l iu l  în pro
priul oraş; liderii maghiari au un action-set 
mai d ivers, cuprinzând l ideri economici loca l i, 
dar şi instituţii publice sau fundaţii locale ori 
nationale, cu evidente deschideri extra-locale. 

Al doilea tip de action-set analizat, cel al 
resurselor de coluborare comunitară (per
soane ce ar putea fi activate pentru consti
tuirea echipei de implementare a unui proiect 
comunitar), nu aduce diferenţieri majore între 
liderii celor două grupuri etnice. Modelul 
action-set-ului  românesc şi modelul celu i  
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maghiar sunt similare ca structură şi au 
următoarele caracteristici generale: a legerile 
se fac intra-grup etnic, au un caracter pre
ponderent local, iar resursele provin în special 
din domeniile cultural, economic şi mass
media. Însă, anal iza action-set-ului  pe baza 
criteriului etnic arată că există un puternic 
cl ivaj etnic al capitalu lu i  social în ceea ce 
priveşte resursele sociale potenţiale de acti
vat într-o problemă a comunităţii locale. 
Această constatare, alături de cele derivate 
din anal iza reţelelor sociale pe problema 
colaborării comunitare, semnalează urmă
torul fapt: el itele locale din cele două oraşe 
tind să utilizeze capital social etnic într-o 
problemă care vizează atingerea unui obiectiv 
de interes local .  Cred că avantajele şi deza
vantajele unei astfel de orientări merită să 
facă obiectul unor studii ulterioare! 

Cu toate că, aparent, reprezintă un subiect 
mai banal, tema descrierii cl ima'tului inter
etnic local şi a reprezentărilor privind evoluţia 
raporturilor româna-maghiare în zona Har
ghita - Covasna nu a fost ignorată în această 
lucrare. Cu riscul de a umbla pe căi bătă
torite, am considerat, pur şi simplu, că nu pot 
rata ocazia de a-i întreba pe liderii local i  -
practic, cei mai importanţi oameni ai zonei ! -
cum descriu ei situaţia de fapt şi cum văd 
vi itorul convieţu ir i i  româna-maghiare în arcul 
intracarpatic. 

Răspunsuri le subiecţi lor cercetări i  
gravitează în jurul unor sintagme de genul :  
"climat tensionar: "lipsă de comunicare': 
"distincţie fond-aparenţe': "neÎncredere" sau 
"paralelism etnic'� În mai mare măsură decât 
l iderii maghiari, l iderii români descriu acest 
climat ca fiind unul dominat de tensiuni 
interetnice. Anal izate prin intermediu l  
perechi i conceptuale static-dinamic, descrie
rile oferite de l ideri arată că, la Sfântu
Gheorghe, d isputele inter-etnice la nivel de 
l ideri sunt mult mai accentuate decât la 
M iercurea-Ciuc. În plus, la Sfântu-Gheorghe 
se conturează şi un conflict inter-generaţio
nal, între "vechii" lideri (atât români, cât şi 
magh iari) şi "noii" l ideri, aceştia din urmă 
propunându-ş i  să depăşească barierele 
interetnice şi să se concentreze pe proble
mele dezvoltării socio-economice locale. 

Referitor la activismul elitelor etnice din 
municipiul Sfântu-Gheorghe, consider că una 
d intre "reuşitele" acestei cercetări este 
parţiala infirmare a unui mit: acela că elitele 
româneşti din aceast� zon� sunt pasive şi l ip
sile de unitate. Datele culese prin interme-
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diul  anal izei de reţea, alături de cele calita
tive, au arătat că grupul etnic românesc d is
pune de lideri importanţi, angrenaţi în reţele 
de prietenie, de comunicare şi de colaborare 
etnică, ei mil itând la scenă deschisă pentru 
îmbunătăţirea condiţiei "majorităţii În minori
tate" şi intrând în rival itate cu elita etnică 
maghiară. 

De asemenea, noul trend de colaborare 
inter-etnică evidenţiat la Sfântu-Gheorghe 
(susţinut de cei doi l ideri loca l i  d in generaţia 
tânără) poate fi considerat un aspect inte
resant al climatu lu i  interetnic local, impactul 
său meritând a fi urmărit pe parcursul urmă
torilor ani .  

Tema "viitori/ar posibili': aşa cum este ea 
discutată de către subiecţii cercetării, pune în 
evidenţă o tendinţă generală a liderilor loca l i  
de a se aştepta la o evoluţie pozitivă a relaţi
i lor româna-maghiare d in acestă zonă a ţări i . 
Totuşi, scenariu l  de tip optimist este expus, în 
cea mai mare parte, de către l ideri i d in sfera 
politica-administrativă, în majoritate de etnie 
maghiară .  O tendinţă aparte se conturează în 
cazul l iderilor români din sfera cultural-civică, 
l ideri care se arată îngrijoraţi de viitorul aces
tor relaţii sau îşi manifestă rezerva, prudenţa 
în formularea unui  scenariu optimist, consi
derând că există doi factori fundamental i  de 
care depinde această evoluţie: comportamen
tul l iderilor politici ş i  dezvoltarea economică a 
zonei. 
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Reţele sociale ale elitelor locale in Harghita şi Covasna 

Abstract 
Social networks of local elites in Harghita and Covasna 

The resume of the PHD Thesis 

The work Social networks of the local elites from Harghita and Covasna is a sociologica! study comprising four disci
plinary fields which intersect each other: the sociology of elites, the sociology of inter-ethnic relations, relational sociol
ogy and the sociology of communitarian development. This presentation is a resume of the PHD thesis in sociology, 
which has the same title, thesis that I have maintained in May 2006, at the University of Bucharest. The first chapter, 
called The sociology of elites. Classical and contemporary theories about elites, tries to discuss, in the shape of a his
toric of the field, of some of the most important sociologica! theories related to elites. The second chapter is dedicated 
to Theoretical and methodological reference points regarding the social approach of local elites. The third chapter, 
Ethnicity, nation and inter-ethnic relations, is dedicated to the extremely complex issue of national and ethnic identi ty. 
The fourth chapter, Inter-ethnic relations in Harghita and Covasna, comprises and analysis based on library documen
tation, of the Romanian - Hungarian relations in the two counties of our country. The fifth chapter deals with the issue 
of Ethnic elites in Harghita and Covasna seen through the results of the 2003 Inquiry. The sixth chapter, The relational 
paradigm and the analysis of social networks, is entirely dedicated to the presentation of the relational paradigm in soci
ology and to the network analysis, as an ensemble of methods and techniques used for studying the "geometry" of social 
networks. The seventh chapter, Social networks of the elites from Miercurea-Ciuc and Sfântu Gheorghe. The 2005 
Inquiry, and the eight chapter, Present and perspectives of Romanian - Hungarian relations in Harghita and Covasna, 
comprise the results of the sociologica! inquiry undertaken in  the summer and autumn of 2005. 
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Aspecte noi, relevate de cercetarea 

"Românii la contactul dintre culturi" 

Volumul  "Românii la contactul dintre 
culturi" închide, între cele 475 de pagini, 
cerce-tarea, stârnită din cea mai pură curioz
itate şti inţifică personală, a proceselor ce au 
loc în contactul dintre oameni cu cultură, 
tradiţii şi obiceiuri, l imbă, rel ig ie, istorie 
diferite, c:erce-tare realizată de-a lungul a 40 
de ani de investigaţii sociologice, iniţial , pe 
lângă sau simultan cu temele de cercetare din 
planul academic, iar, în ultimii 13 ani, în 
cadrul temelor de sine stătătoare privind cul
tura şi relaţiile interetnice. După cum este 
lesne de înţeles, rezultatele obţinute sunt 
expresia unui arc în timp peste două regimuri 
social-pol itice diferite, a căror sinteză am 
realizat-o cu conştiinţa celei mai exigente 
deontologii profesionale sau onestităţi şti inţi
fice. La baza afirmaţi i lor din lucrare stau 10 
caiete cu interviurile realizate cu subiecţii d in 
satele şi oraşele etnic mixte, o bogată lite
ratură străină, la care se adaugă l iteratura 
română, de specia l itate, a neobosiţi lor 
cercetători din zona Covasna şi Harghita, ce 
reflectă propria istorie şi situaţia actuală a 
relaţiilor interetnice•cu maghiari i .  

Noutatea aspectelor este redată de doi 
factori esenţial i :  timpul şi diversitatea etnică. 
Timpul a constat în traversarea a două socie
tăţi cu regimuri social-pol itice diferite pentru 
a anal iza relaţi i le interetnice dintre români şi 
ceilalţi etnici, iar diversitatea ne-a fost dată 
de faptul că am studiat relaţi i le românilor cu 
principalele grupuri etnice, ca pondere, din 
ţara noastră : maghiari, germani, romi, turci şi 
tătari, stăruind, cu deosebire, asupra zonei 
Covasna-Harghita, în care românii trăiesc sub 
semnul deznaţional izării datorită politicii agre
sive a l ideri lor maghiari de secesiune. 

Trebuie să subliniem că aspectele inedite 
pe care vrem să le punem în lumină nu ar fi 
fost posibile fără procesul riguros de anal iză 
şi sinteză a tuturor datelor de teren şi a infor
maţi ilor teoretice dobândite din studiul teoriei 
şi istoriei contactului dintre culturi, dintre 
români, ca mediu majoritar, în general şi 
ceilalţi etnici d in ţara noastră, în special . 
Numai după procesarea la firul ierbii a inter
viurilor complexe, cal itative, real izate cu inte
leclual i i  tineri , maturi şi vârstnici subiecţi 
cheie ai cercetării noa:.trc, sinceri şi total 
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ataşaţi ideii ca adevărul vieţii lor interetnice, 
de români majoritari în propria noastră ţară 
sau de etnici minoritari trataţi cu omenie şi 
respect, să iasă la vedere pentru a fi învăţă
tură generaţiilor viitoare - am ajuns la con
cluzii întemeiate ştiinţific greu de contestat. 
Ambele părţi, adică, majoritari şi etnici, con
lucrând conştient sau spontan, uneori, la 
dezvă lu i rea aspectelor luminoase sau 
întunecate a le relaţiilor dintre ei, ne-au dat 
posibil itatea să reflectăm viaţa din comuni
tăţile etnic mixte, în întreaga ei plenitudine şi 
bogăţie concret istorică . Comparând opiniile 
românilor cu cele ale minoritarilor de diferite 
etni i  din diferite zone ale ţării, am obţinut un 
tablou în care se simt palpitaţiile vieţii, aşa 
cum s-a desfăşurat ea, cu aşteptările, neîm
plinirile, dar şi cu bucuriile şi satisfacţi i le 
oferite de traiu l în comun, confirmându-se, 
încă o dată, complexitatea lumi i noastre! 
Români i îşi exprimau adeseori suferinţele şi 
umil inţele îndurate de-a lungul istoriei, de la 
stăpânii etnicilor ce deţineau puterea în toate 
formele ei de manifestare, muncind pentru ei 
şi asigurându-le viaţa de lux. În privinţa 
"tratamentului" etniilor în regimul social ist, 
etnicii de bună credinţă, dintre care mulţi 
maghiari din Braşov, Timiş, Sibiu, recunoş
teau că "ei n-au suferit mai mult decât 
poporul român În momentele grele ale istoriei 
lor comune, că au fost trataţi ca egali În drep
turi şi datorii şi cu omenie de către români'� 

Instrumentul metodologie care ne-a dat 
şansa să reflectăm atmosfera interetnică aşa 
cum este ea, fără niciun adaus din afară, a 
fost investigaţia în spiritul antropologiei cul
turale, anal iza cal itativă prin discuţii pe o 
amplă gamă de probleme, interviuri d irecte, 
în profunzime, foca lizate pe ideile de fond, 
reluate şi îmbogăţite prin revenirea de mai 
multe ori la subiecţii cheie, care, înţelegând 
tematica cercetării, se ofereau de bună voie 
la reflexii îndelungate şi de înaltă cal itate inte
lectuală . Multitudinea şi varietatea ideilor era 
îmbogăţită, apoi, cu imaginea vie a 
subiecţi lor, care ne primeau în casele lor, la 
locu l de muncă, ne invitau la întâlnirile sociale 
sau manifesti:!rile culturale ale comunităţii lor. 

Un prim aspect nou pe c.ore îl aduce in dez
batere lucrarea JJulJiicată este însi:!şl analiza 
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teoretică, fundamentată pe un important 
volum de lucrări şi cercetări concrete, a pro
cesulu i  de contact dintre culturi, în relaţi ile 
interetnice. În l iteratura sociologică d in ţara 
noastră nu a fost pusă în directă corelaţie 
până acum cercetarea relaţii lor interetnice cu 
teoria contactului dintre culturi şi valenţele lui 
pentru perfecţionarea relaţi i lor umane la nivel 
naţional şi global .  Tema contactului d intre 
culturi este în zi lele noastre atât de actuală 
încât este uşor de desluşit la toate nivelurile 
societăţi i :  între indivizi, şcoli, universităţi, 
grupuri profesionale d in diferite ţări sau 
specialişti, firme, companii transfrontaliere, 
comerţ internaţional etc. În condiţiile inte
grării europene, ale regional izării şi g loba
lizării, aproape că nu este activitate umană 
sau grup de indivizi care să nu fie pus în con
tact cu omologi de altă cultură, l imbă, religie, 
valori şi norme distinctive, corespunzător cu 
ţara sau naţia d in care fac parte. 

Intensificarea mobil ităţii profesiona le a 
forţei de muncă în spaţiul european şi d inco
lo de el, în întreaga lume, creşterea ponderii 
celor care îşi pot permite călătorii pe glob 
sunt a lte exemple de contacte dintre culturi 
care modifică pozitiv orizontul de cunoaştere 
reciprocă a culturii şi civilizaţiei a ltor popoare. 
Contactul direct cu alte moduri de viaţă este 
salutar pentru că red imensionează şi adân
ceşte cunoaşterea în cele mai diverse domenii 
a le vieţii, călătoriile constitu ind nu numai 
mijloace de relaxare, dar, mai ales, veritabi le 
bibl ioteci, prin care oamenii se informează şi 
se conving pe viu despre viaţa, cultura şi sti lul 
de trai a l  a ltor semeni a i lor. 

Schimbul inter-cultural sau contactul d intre 
culturi · este un proces complex, intensiv, de 
modelare umană, atât la scară macrosocia lă, 
cât şi la scara microgrupurilor aflate la inter
ferenţe de culturi. Rezultatul schimbului este 
o rafinare, o sensibilizare comportamentală, 
acţională, gestuală care permite preluarea 
unor noi modele culturale. Individul devine, 
astfel, autor şi, totodată, agent al schimbării, 
cu rolu l de a contribui la amplificarea spaţiu
lui de umanitate dintre oameni, dar şi la 
corectarea unor manifestări negative, prin 
comparaţia sa cu alterul său .  

A l  doi lea aspect, confirmat cu prisosinţă de 
întreaga cercetare, este ipoteza devenită con
cluzie fundamentală a lucrării, că cei ce ies în 
câştig în urma contactului d intre culturi sunt 
oamenii, grupurile umane, popoarele şi naţiu
nile care, în acest fel,  se cunosc mai bine, se 
ăPieEia�� EOF�ct, se bucur� de mbl�it�l� !gr 
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materiale şi culturale de vârf, construind un 
climat naţional ş i  internaţional de pace, 
înţelegere şi cooperare colectivă pentru 
soluţionarea problemelor comunităţii sau ale 
omeniri i .  Un exemplu edificator este mani
festarea interculturală Pro-Etnica, devenită 
tradiţie, în care tinerii de diferite etnii vin cu 
plăcere şi entuziasm pentru a se cunoaşte 
reciproc şi a se bucura de cultura celorlalte 
etni i .  Exerciţiu l  la scară mondială a acestui 
contact este o formă de trecere de la conflic
tul civilizaţiilor şi culturilor la dialogul lor, un 
dialog fertil, benefic pentru toate părţile, 
important prin faptul că marchează posibil i
tatea construirii unei reale şi puternice soli
darităţi umane, atât de necesară în faţa noi lor 
şi fără precedent provocări la care este 
expusă omenirea, tot mai divizată politic, 
economic şi mi l itar în zilele noastre. 

Un alt aspect inedit al cercetării este acela 
că ea reprezintă un arc peste două reg imuri 
social-pol itice, ce oferă posibil itatea anal izei 
ştiinţifice, pe baza investigaţi ilor de teren din 
acele vremuri, a stări i de lucruri reale d in 
satele şi oraşele etnic mixte. Din acest punct 
de vedere, cercetarea nemijlocită demon
strează că, până în 1989, satele etnic mixte 
duceau o viaţă socială comunitară echi l ibrată, 
coezivă, oamenii participau la muncă şi la 
activităţile de interes obştesc împreună, cu 
simţământul civic al responsabil ităţii tuturor 
faţă de înfăţişarea satului, faţă de faima şi 
prestigiul lu i între celelalte sate din jur. În 
pofida a ceea ce se spune şi se scrie acum, în 
perioada post-decembristă, socialismul insta
urase ca stare de fapt un climat de stabil itate 
şi înţelegere firească între oamenii de diferite 
etni i .  Este ceea ce în zilele noastre a devenit 
foarte actual şi stringent (după neglija rea 
totală a activităţi lor obşteşti etichetate după 
1989 drept "comuniste " şi, prin aceasta, şi 
nocive) comunitarismul, teorie şi practică 
socială a acţiuni i colective, sistematice şi per
manente 2 membrilor unei comunităţi umane, 
pentru soluţionarea problemelor acesteia în 
beneficiul fiecăruia şi al tuturor. 

În zilele noastre, odată cu integrarea în 
Uniunea Europeană, se impune ca stringentă 
necesitatea creşterii coeziuni i d intre membrii 
comunităţilor umane rurale şi urbane, coezi
une destrămală sub falsele sloganuri postde
cembriste. Proiectul de creare a "satelor 
comunitare europene" vrea, de fapt, să 
refacă trama relaţi i lor echi l ibrate care existau 
firesc, în trecut, între săteni. Cei care s-au 
��g?.j�ţ deja la acest proiect, "Sat comunitar 
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european': şi-au luat în serios obligaţia de a 
pune mână de la mână pentru a realiza acţi
uni de folos obştesc, drumuri, servicii sanitare 
în şcoli, etc., la care se adaugă şi fonduri 
europene, aşa cum sunt în Franţa, Italia, în 
UE, în genera l .  În regimul socialist, mult hulit 
acum, răspunderea şi satisfacţia că toţi au 
contribuit la bunul mers al vieţii satului 
dădeau acelor oameni un deosebit sentiment 
de mândrie şi satisfacţie, pe care îl exprimau 
sincer, cu bucurie, fără să bănuiască în vreun 
fel că această muncă "voluntară': în folosul 
tuturor, avea să fie blamată, etichetată în 
perioada post-decembristă şi, de aceea, repu
diată, încât au ajuns satele şi oraşele de 
paragină, degradate ed i l itar şi igienic, neîn
grijite şi ale nimănui . 

In societatea socialistă, etni i le nu au fost 
asimilate, d impotrivă, se distingeau după obi
ceiuri, datini , l imbă, religie, după sti lul de 
case sau opţiuni le şcolare şi profesionale ale 
copi i lor, acestea fi ind ingred ientele ca re 
făceau viaţa satu lu i  mai frumoasă, mai 
bogată, cu care chiar se mândreau. Dovadă 
stă faptul că ele şi-au păstrat şi îşi manifestă 
deplin în zi lele noastre, specificul cultural, 
identitatea etnică, la manifestările interetnice. 
Cercetările efectuate în judeţele Alba, Mureş, 
Sib iu, Braşov, Timiş, Constanta, Tu lcea, 
Covasna şi Harghita, cunoscute prin structura 
lor etnică mixtă, au constituit medi i le sociale 
în care am demonstrat cu forţa unui Mont 
Blanc de date comportamentul civil izat, bazat 
pe valorile reale ale înţelegerii dintre etni i .  
Intre oamenii din comunităţi le mixte nu exis
tau tensiuni, conflicte, pentru că ei trăiau şi 
munceau în respectul vieţii şi al demnităţii, a l  
culturi i , dumnezeulu i  şi l imbi i  celu i la lt, 
devenite regul i  de conduită, de viaţă a le 
fiecărui individ, grup etnic sau comunităţi 
umane. Stud iu l  interviur i lor d in această 
perioadă relevă opini i le pozitive ale etnicilor 
minoritari cu privire la sociabil itatea românilor 
în viaţa de toate zilele cu oamenii de alte 
etnii, atmosfera de înţelegere şi egalitate pe 
care o întronează acolo unde ei sunt majori
tari, spiritul de acceptare şi largă toleranţă de 
care dau dovadă faţă de etnicii diferiţi de ei ca 
religie, obiceiuri, l imbă, poezii şi cântece, 
moduri de a fi şi a trăi viaţa. Cercetarea 
dezvăluie imensul potenţial de stabil itate şi 
securitate interetnică pe care-I deţine poporul 
român ca mediu integrator, a lături de 
minorită�ile naţionale care îşi duc viata după 
rcgulu de aur d respectulu i şi în�elegerii reci
proce, recunoscut fi i nd că minorităţi le 
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naţionale, oamenii de cultură şi populaţia 
obişnuită a acestora, sunt generatoare de cul
tură, de diversitate cu care îmbogăţesc patri
mon iu l  social şi €:Uitural al României .  
Concursul ş i  Festivalul Naţional "Cântarea 
României", mult blamat de "culturnicii post
decembrişti': a fost o rampă fără egal de 
lansare a talentelor culturale de toate etnii le 
din satele şi cătunele cele mai îndepărtate ale 
ţări i .  Cultura era promovată sub toate formele 
ei. Aceste realităţi de necontestat încep să fie 
evocate cu nostalgie, în zilele noastre post
decembriste, de trăitorii lor, iar reconside
rarea artiştilor de muzică populară şi uşoară, 
a actori lor de teatru şi cinematografie
recunoscuţi acum ca "geniali'� "generaţia de 
aur" - sau a scriitorilor l iteraturii române 
demonstrează locul ales ce-l avea cultura în 
societatea social istă. Cultura etnii lor era pro
movată alături de cea a românilor, în aceeaşi 
măsură, iar festivalu l  comun le oferea şansa 
de a se cunoaşte reciproc, de a-şi afirma 
creaţi ile specifice, obiceiurile, datini le. Tinerii 
nu- l tratau deloc ca pe un omagiu adus dicta
tarilor, deşi exista şi acest ritual, pentru ei era 
o întrecere în a-şi arăta spiritul creator, arta 
folclorică, dansul, cântul, filosofia de viaţă 
specifică etniei lor. 

După decembrie 1989, situaţia a început să 
se schimbe, mai ales, în sânu l  comunităţilor 
cu maghiari majoritari, ai căror lideri, cu 
strategie separatistă, i-au enclavizat şi i-au 
scos din dinamica vie a vieţii în comunitate cu 
românii şi cu celelalte minorităţi, destrămând 
trama relaţiilor paşnice şi senine ce asigura 
l iniştea de viaţă tuturor. Climatul armonios, 
simbiotic, în care diversitatea etnică este con
siderată o valoare umană prin bogăţia împru
muturilor pe care le prilejuieşte a rămas 
viabil la celelalte etnii, pe când în zonele în 
care maghiarii sunt majoritari, convieţuirea se 
transformă în supravieţu ire sub aspect etnic 
pentru cei numeric minoritari, urmată de seg
regare, marginal izare şi, în cele din urmă, de 
deznaţionalizare. Aceste ultime situaţii carac
terizează comunităţi le etnic mixte d in 
Covasna ş i  Harghita în care reprezentanţii lor, 
deşi clamează la tot pasul, în întâ ln iri inter
naţionale, în volume colective, europenismul 
şi democraţia, în practica socio-etnică se 
comportă după principi i le feudale dintre 
stăpâni şi servi, făcând din varietate, pe de o 
parte, motiv de adversitate şi umilinţă etnică 
pentru români şi cei lal�i etnici minoritari, iar 
pe de a lta, motiv de privilegii şi demnităţi 
pentru ei .  
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În virtutea celor afirmate mai sus, un 
aspect de o deosebită valoare ştiinţifică şi 
istorică îl constituie studiul comparativ al 
raportului d intre majoritari şi minoritari în 
societatea social istă şi post-decembristă, 
tratat cu curaj de noi într-un capitol de sine 
stătător, prin faptul că este o analiză obiec
tivă, neretuşată . după tendinţele n ih i l iste 
specifice perioadei de tranziţie de la socialism 
la capita lismul sălbatic care s-a insta lat după 
evenimentele din Decembrie 1989, anal iză 
realizată pe baza cercetărilor de teren siste
matice şi continue în localităţile cu structură 
etnică mixtă. În acest capitol, se demon
strează pe baza a zeci şi sute de interviuri 
realizate cu etnici din diferite comunităţi 
mixte d in  ţară, existenţa unor raporturi 
interetnice fireşti între români şi membrii 
minorităţilor naţionale, inclusiv, maghiari, din 
zonele cu populaţie mixtă, când nu existau 
formatori de opinie care să distorsioneze rea
l itatea şi să inducă o ideologie iredentistă 
nocivă, care să învrăjbească climatul de viaţă. 
Opin i i le subiecţi lor etnici i ntraţi în raza 
cercetării, efectuată în spiritul deontologiei 
profesionale, relevă adevărul simplu că între 
români şi minoritari nu există motive de 
neînţelegeri şi tensiuni, dat fiind caracterul, 
firea românului de popor bun, blând, prie
tenos, respectuos şi deschis la comunicare şi 
convieţuire firească alături de cei de a ltă 
cultură, l imbă şi religie. 

Numai în perioada de tranziţie au apărut 
probleme şi tensiuni din cauza pretenţiilor 
nemăsurate ale maghiarilor, bine d irijate de 
l iderii pol itici a i  UDMR, care îşi propun 
proiecte ireale ş i  aventuriste, pentru a căror 
real izare încearcă să antreneze şi reprezen
tanţi din unele ţări europene, cu scopu l de a
şi realiza obiectivele autonomiste şi i reden
tiste. În zilele noastre, în comunităţile etnic 
mixte cu maghiari majoritari d in judeţele 
Covasna şi Harghita, românii convieţuiesc la 
l imita supravieţu irii naţionale, ca urmare a 
politicii etnice, economice, administrative şi 
culturale agresiv-antiromâneşti şi anti-consti
tuţionale duse de liderii politici, d in adminis
traţie şi formatorii de opinie maghiari, de 
excludere şi marginal izare a românilor care 
nu cunosc l imba maghiară şi nu se înrolează, 
pe o cale sau alta, în rândurile lor, pe când în 
comunităţile cu români maJoritari, climatul 
interetnic este norma l, democratic, ca între 
oameni care se respectă şi se preţuiesc reci
proc, inr copiii de maghietri se înscriu la orice 
şcoali:i doresc, mnghiară sau română, fără nici 
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o restricţie. În interviurile real izate în Banat, 
Braşov, Sibiu, în ani i '90, cu subiecţi maghiari, 
aceştia recunoşteau că s-au bucurat ca şi 
românii de toate drepturile şi înainte de '89 şi 
după aceea şi că numai liderii maghiari care 
"au bai" cu românii, slovacii, sârbii au un 
comportament "prea aşa şi, de aceea, ar fi 
mai bine să se retragă din Parlament ca să fie 
linişte intre toţi'� Cercetarea pune în evidenţă 
adevărul s implu, verificat de istorie şi 
dezvăluit în practica de cercetare de decenii, 
că la nivelul bazal al societăţi i, în sate şi 
oraşe, locuitorii de diferite etni i au trăit şi pot 
trăi în pace şi bună vecinătate dacă nu sunt 
incitati de lideri cu proiecte şovine, de segre
gare şi purificare etnică. Coeficientul de nou
tate al cercetării constă în faptul că îşi pro
pune să releve cu probe ştiinţifice aduse din 
investigaţi i le de teren aspectele pozitive a le 
relaţiilor interetnice din societatea socialistă, 
climatul de înţelegere şi competiţie culturală 
benefică dintre etnii pe care 1-a cultivat socie
tatea socialistă. Însuşi Festivalu l  şi Concursul 
Naţional "Cântarea României", despre care 
am afirmat mai sus, a constituit - după opinia 
subiecţilor - o imensă şansă de valorificare a 
talentelor înnăscute ale poporului nostru, a 
declanşat o fără precedent mişcare cultural
artistică de masă, a cultivat un frumos spirit 
de întrecere şi solidaritate umană, a dus la 
cunoaşterea reciprocă şi la preţuirea culturii 
populare din diferite zone ale ţării, a creat un 
cadru social-cultural stimulativ între tinerii de 
diferite naţionalităţi. 

În investigaţi i le de teren din anii de tranzi
ţie, subiecţii din satele multietnice au mărtu
risit cu multă sinceritate şi, uneori, chiar cu 
nostalgie momentele plăcute şi fără tensiuni 
etnice din perioada socialistă, activităţile cul
turale organizate împreună, satisfacţiile ce le 
trăiau venind la Bucureşti cu cântecele şi 
dansurile locale. Înşişi l iderii politici maghiari 
afirmau, credem noi, cu destulă sinceritate şi 
mândrie atunci, la Plenarele Consi l i i lor 
Oameni lor Muncii de Naţional itate Maghiară ş i 
Germană, rea l izări le culturale ale etniei 
maghiare şi germane. Oricât ar fi de înrăiţi 
udemeriştii contemporani, adevărul următoa
relor afirmaţii ale l iderilor maghiari din acea 
perioadă nu poate fi negat pentru că în ele 
este cuprinsi:� viaţa culturală a semenilor lor, 
inclusiv, po<Jtc, a lor ca tineri, aşa cum ea a 
fost trăită, dar pe care acum o contestă cu 
vehemenţă, din oportunism politic şi josnică 
tendinţă de căpătuială materială, socială şi de 
prestigiu . "Scoţand in evtden�ii tradiţiile artis 
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tice specifice, aducând note originale pe pale
ta policromă a Festivalului, din rândul naţio
nalităţii maghiare şi-au dat concursul În forme 
specifice diferitelor genuri de creaţie, la case
le de cultură, cluburile şi căminele culturale, 
circa 2916 formaţii artistice, reunind peste 
41.000 de membri, iar din rândul naţionalităţii 
germane, 650 formaţii cu circa 9. 000 de 
membri': 

Studii le zonale din Braşov, Sibiu, Timiş, 
confirmă climatul normal, firesc de înţelegere 
şi cooperare între etnii în comunităţile mixte 
în care populaţia majoritară sunt românii, 
care au transformat în tradiţie istorică respec
tul pentru celelalte etni i  şi buna convieţuire. 
Ele reflectă - în condiţii de coeziune etnică -
dinamica procesului de trecere de la diferenţe 
culturale la împrumuturi culturale reciproce şi 
de la acestea la interferenţe culturale. 
Această traiectorie evolutivă, în trei trepte -
de la diferenţe, la împrumuturi reciproce şi, 
apoi, la interferenţe - nu am descoperit-o 
pâriă nu am realizat sinteza nenumăratelor 
investigaţii de teren, ea constituind unul din 
câştigurile teoretice esenţiale ale capitolului 
de faţă, dar şi ale lucrări i privind contactul 
d intre culturi, a lături de demonstraţia pe viu, 
prin investigaţi i de teren, a principiu lu i  
antropologie al unităţii în diversitate care 
confirmă valenţele complexe şi benefice ale 
contactului dintre culturi . 

De ordinul esenţei şi întrucâtva al noutăţii 
pentru cei mai mulţi este studiul în adâncime 
al contactului d intre cultura română şi cultu
rile celor două etnii privilegiate de-a lungul 
istoriei, maghiarii şi germanii , care ne-a adus 
înţelegerea logică a faptului de ce românii nu 
apar în documentele istoriei decât târziu faţă 
de maghiari şi germani. Cauza este dezvăluită 
l impede ca lumina zilei de Nicolae Iorga. 
Românii, spre deosebire de saşi şi secui, fiind 
cei "crescuţi din pământ'� cum le spune 
marele istoric, nu apar în documente decât 
târziu, pentru că acestea (adică, documen
tele) aminteau, înainte de toate, "oaspeţii 
regelui" care erau şi "oaspeţii noştri': Aceştia 
erau prezentaţi şi nu "aceia care se găsesc la 
locurile lor': Dar prezenţa lor se află peste 
tot: în numele persoanelor, demonstrează 
Ranca, în numele apelor, în stilul de viaţă al 
musafirilor "cărora li-am dat mai mult decât 
le-am cerut'� după Iorga. 

Un alt element inedit, chiar şocant la prima 
vedere, legat de relaţii le interetnice dintre 
români şi foştii privilegiaţi ai istoriei, maghiarii 
şi germani i ,  evidentiat de mine ca autoare 
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numai la u ltimul şi cel mai înalt nivel al anal i
zei şi sintezei întregu lui material documentar 
şi de teren, a fost concluzia care s-a impus ca 
legea gravitaţiei că, în socialism, pentru prima 
dată în istorie, românii deveniseră egal i cu 
etnicii germani şi maghiari, a lături de care 
trăiseră secole de-a rândul având statutul de 
servi, slugi, statut social-economic care nu-i 
făcea demni să fie amintiţi în documente sau 
să fie consideraţi o naţiune, ci o populaţie 
"tolerată". Socia l ismul răsturnase vechea 
ierarhie social- istorică dintre băştinaşi - cu 
statut de iobagi sau servi şi oaspeţi, fie ei 
maghiari, secui sau saşi - cu statut de privi
legiati . Egal itatea social-economică dintre toţi 
cetăţeni i ţării, indiferent de naţional itate, 
religie, instaurată de regimul social ist, atât de 
repudiat acum, în perioada post-decembristă, 
care a polarizat societatea într-un strat sub
ţire de bogaţi şi o masă imensă de săraci, le 
conferea şi românilor demnitatea naţională 
refuzată în decursul istoriei, români care, în 
întrecere cu istoria vitregă, în scurt timp, 
atinseseră nivelu l  de trai al foştilor lor stăpâni 
şi statute profesionale chiar mai îna lte, 
datorită ambiţiei de a învăţa şi de a accede pe 
scara socială, acolo unde meritau, după 
capacităţile şi stăruinţa lor. În acelaşi timp, 
socialismul, prin instaurarea egalităţii între 
toţi cetăţenii, a dus şi la schimbarea elabora
tului şi durului cod intra-etnic, care nu per
mitea, de pildă, relaţii fireşti între tinerii 
români şi saşi, ajungându-se chiar la sancţio
narea fetei de sas care se împrietenea cu un  
tânăr român. Viaţa a impus slăbirea l u i  ş i  con
solidarea celui inter-etnic, printr-o mai mare 
apropiere de români. De la închistarea în pro
pria "cetate" cu ziduri de piatră, saşii d in  
Feldioara, pe care i-am stud iat mai detaliat, 
au trecut la un mod de viaţă mai deschis, mai 
comunitar. Au început să se adreseze 
românilor cu "vecinule'� au început să iasă la 
stradă, ca şi românii, "să mai schimbe o vorbă 
cu ei" şi chiar să le preia unele obiceiuri . În 
dinamica schimbului cultural, cercetarea de 
teren a pus în lumină faptul că dacă de-a lun
gul istoriei saşii, ca populaţie privilegiată, au 
constituit un model de viaţă, de casă, de 
gospodărie pentru români care priveau în sus 
la ei, după 1945, românii, fiind egali în drep
turi şi atingând o stare economică demnă de 
respect, pe măsura muncii lor, au început să 
devină ei modele pentru saşi, mai ales, în 
ceea ce priveşte ambiţia de a învăţa, de a 
urma o facultate şi de a dobândi un  statut 
sada-profesional care s�-1 depăşească pe cel 
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al părinţi lor. Împrumutul de modele cultura le 
începe să se intensifice acum şi de la români 
la saşi. Saşii învaţă şi ei să cosească iarba, să 
taie lemne la pădure, iar săsoaicele să ţeasă 
covoare, stofe, să coasă etc. În aspectele 
gospodăreşti, schimbul de trăsături şi modele 
cu lturale devine tot mai intens şi în ambele 
sensuri. Cel mai interesant este faptul că 
împrumuturile au atins şi zona obiceiurilor, 
recunoscută prin rezistenţa ei la schimbare. 
Da, în obiceiurile religioase, saşii au împru
mutat obiceiul de a trage şi ei clopotul dacă 
trece la cele veşnice unul de-al lor, de a face 
pomană pentru că vin şi românii şi ei fac 
pomană după înmormântare, de a servi ţuică 
la masă etc . După cum românii au învăţat să 
sistematizeze mormintele în cimitir şi să facă 
ordine în el, aşa cum era la saşi, să-şi facă 
gospodării train ice ca cele ale saşilor. Deprivi
legierea saşilor de către regimul socialist, 
bineînţeles, că nu era bine văzută, mai ales, 
de generaţia vârstnică. Dar tineri i, famil i ile 
tinere şi mediene nu mai manifestau reti
cenţe. Considerau relaţi ile normale şi fără nici 
un fel de probleme cu români i .  Se înţelegeau 
bine la muncă, la distracţii, ca lucrători sau 
vecin i .  Generaţia vârstnică, chiar dacă avea 
nostalgiile ei legate de trecut, recunoştea fără 
rezerve, hărnicia şi inteligenţa românilor care 
au muncit şi au înălţat gospodării frumoase 
ca a le lor de altădată. Numai că acestea 
aveau acum a lt stil, menţionăm noi, adică 
erau cu gard de fier, cu faţa la stradă şi cu 
multe flori în curte. Bătrânii saşi considerau 
că ei şi-au terminat misiunea, dar nu mai 
pleacă la "ai lor'� în Germania, rămânând să
şi încheie socotelile cu viaţa aici, unde au 
trăit-o. Studiul percepţiei de sine şi al per
cepţiei celuilalt la saşi relevă relaţii interetnice 
fireşti, civi lizate, bazate pe respect şi conside
raţie reciprocă, în care fiecare avea grijă să 
nu deranjeze pe vecin şi să creeze o atmos
feră bună între ei. Grupul etnic al saşilor, cu 
triplu! lor statut, de saşi, germani şi cetăţeni 
români ,  şi-a păstrat identitatea de-a lungul 
celor peste 850 de ani de convieţuire alături 
de români, a construit o civil izaţie materială 
care îl specifică, dar şi o civi lizaţie a relaţiilor 
interetnice caracterizată prin decenţă, 
respect, cooperare şi fidel itate faţă de ţara în 
care au trăit. 

Spre deosebire de germani, maghiarii au 
devenit foarte agresivi dup� decembrie 1989, 
impunându-se d in primele zile în forţă de la 
statutul de uniune culturală, menită să con
serve identitatea naţională (UDMR), la statu-

358 

tul de partid politic, deşi nu s-a înregistrat 
juridic nici după 17 ani de atunci, creând un 
climat, o stare de spirit pu�n propice relaţii lor 
normale de convieţuire. In aceste condiţii, 
este de la sine înţeles că un contact firesc, 
intens cu un flux puternic de modele cultu
rale� între cele două populaţii nu se putea 
înfi ripa. El, contactul, nu a fost exclus, a exis
tat, dar plin de sinuozităţi, stări de conflicte 
latente şi uneori deschise, pentru că rapor
turi le de dominaţie i nstituite de unguri ,  
impuneau în cele din urmă obligaţii ş i  datorii, 
interacţiuni cotid iene de viaţă între oameni, 
fie ei stăpâni sau servi .  Luând în calcul acest 
adevăr de necontestat, al existenţei reale a 
unui transfer de valori şi modele culturale de 
convieţuire de la stăpâni la supuşi, stăpâni 
etnici care erau, însă, întotdeauna mult mai 
puţini decât supuşii, "oameni ai locului': în 
acelaşi timp, nu putem omite că românii cei 
mulţi şi statornici în modul lor de viaţă, con
stituiau mediul integrator, marea masă a 
băştinaşilor, crescuţi din acel sol, care trăiau 
după valorile şi cutumele lor îndelung fixate şi 
că, în această situaţie, maghiarii stăpâni, dar 
fără rădăcini în acest pământ, au trebuit să se 
adapteze modului lor dea a trăi şi de a se 
purta.  Astfel se confirmă ipoteza, că chiar în 
condiţii de ostil itate şi profunde deosebiri 
între diferitele grupuri sociale care trăiesc pe 
acelaşi teritoriu, un anumit transfer de valori 
sociale, economice, culturale are loc, pentru 
că viaţa le impune acest mod de conduită. 
Această confirmare se reflectă în interferen
ţele culturale ce au avut loc între români şi 
maghiari ,  între români şi maghiari i-secui, mai 
a les, în limbă, cultură, în idealurile pe care le
au avut şi pentru care adeseori au luptat 
împreună. Însă, punând în termeni proprii 
problema, buna convieţui re şi contactul 
armonios dintre culturi au fost l imitate, din 
raţiuni economice, sociale, culturale la ca're 
românii, cu statutul de iobagi, jeleri sau ţărani 
l iberi, cum îi găseşte Ioan Ranca în Conscrip
ţii le din Scaunele secuieşti, nu aveau acces. 
Tensiun ile au fost întreţinute, în mod 
deosebit, şi d in cauza concepţiei diametral 
opuse de a trata şi interpreta istoria de către 
istoricii maghiari faţă de istoricii români şi 
străini .  Maniera şi tendinţa lor continuă de a 
o falsifica în favoarea lor, inventând tot felu l  
de teorii care să le ateste intâietatea şi 
jusleţea actelor istorice reprobabile pe care 
le-au comis de-a lungul secolelor, îi aşează 
intotdeauna în afara adevărului istoric şi a 
cunoaşterii obiective . 
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O notă distinctivă în contactul dintre culturi 
aduc turcii şi tătarii din judeţul Constanţa. 
Turcii şi tătarii - populaţie musulmană cu 
l imbă, cultură şi rel igie deosebite de cele ale 
români lor - se constituie într-un grup în care 
integrarea prin diferenţiere îi caracterizează 
cel mai adecvat. Integrarea lor socială şi cul
turală semnifică o permanentă ajustare 
mutuală a comportamentului individual şi 
colectiv la valorile sociale general-acceptate. 
Aceasta nu înseamnă ştergerea sau elimi
narea trăsăturilor specifice grupului, ci, dim
potrivă, păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea 
lor, într-o deplină complementaritate cu trăsă
turile altor grupuri etnice şi cu cele ale 
românilor ca populaţie majoritară. Modelul 
românesc de integrare socia lă şi culturală 
este prin diferenţiere şi nu prin asimi larea 
minorităţilor naţionale. Dovadă, existenţa la 
ultimul Recensământ din martie 2002 a 20 de 
etnii diferite şi, în plus, rubrica "altă etnie'� În 
practica istorică a relaţi i lor i nteretn ice, 
români i  au înţeles că diferenţele d intre 
oameni sunt inerente şi, în acelaşi timp, că 
ele trebuie să fie respectate. 

În concepţia mea, de autoare, cultura ca 
moştenire culturală, creaţie permanentă şi 
adaos prin împrumuturi fertile de la alte cul
turi este tezaurul cel mai de pret al oricărui 
popor sau grup etnic la care nimeni nu tre
buie să atenteze în virtutea unor aşa-zise 
"drepturi istorice': fa lse primordial ităţi tem
porale sau răstălmăciri de documente inter
naţionale. 

Ambele grupuri musu lmane, aflate în con
tact direct şi continuu de secole cu românii, 
recunosc că sunt unite prin valorile comune 
pe care le promovează : omenia, munca, cin
stea şi corectitudinea . În virtutea lor, participă 
la viaţa social-economică a ţării şi se consi
deră cetăţeni români, mai români chiar de cât 
uni i  români .  Demn de remarcat este faptul că 
intrând într-o local itate de români/turci sau 
români/tătari nu se observă nici urmă de 
exclusivism etn ic sau separatism . Toţi 
locuitorii se consideră pur şi simplu membri ai 
aceleaşi comunităţi - satul sau oraşul - cu o 
viaţă economică şi socială comună, puternic 
legaţi sufleteşte la bucurie şi necaz. 
Diferenţele etno-religioase sunt corect înţe
lese şi practicate de fiecare grup etnic. După 
opinia lor, "fiecare se Închină la Dumnezeul 
său, dar toţi credincioşii trebuie să se Înţe
leagă intre ei că sunt fiii aceluiaşi Dumnezeu'� 
Ambele etnii au împrumutat trăsături cultu
rale şi chiar obiceiuri de lu români, cum sunt 
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colindele, sorcova, pluguşorul, obiceiuri le de 
la nunţi, de Paşte, de Crăciun pentru fru
museţea şi bogăţia lor, dar şi românii de la ei 
cuvinte, expresii, obiecte de uz casnic, muzi
că etc. Oficial ităţile române afirmă cu plăcere 
armonia interetnică din localităţile lor. "Prin 
felul de a fi şi de a se comporta tătarii şi turcii 
dau culoare şi diversitate vieţii'� Tătarii sunt 
recunoscuti prin ambiţia de a învăţa bine 
l imba română şi prin aptitudini le la matema
tică, prin dorinţa de a urma universitatea şi 
de a ajunge ingineri, profesori, doctori. Sunt 
perseverenţi . Dictonul lor este : "Dacă eşuezi, 
continuă! Dacă eşuezi, iar continuă!" 

"Am 
tras cu dinţii să Învăţ limba română şi acum o 
vorbesc foarte bine, ne spune un tătar. Am 
făcut facultatea. Am fost bine apreciat. Am 
fost director Înainte de 1989, sunt şi acum. 
Mă bucur de stima tuturor. Nu am avut nici o 
problemă ca etnic tătar. Noi, etnicii, suntem 
chiar avantajaţi faţă de români. Dacă noi 
avem o problemă, ajungem cu ea până În 
Parlament şi o rezolvăm, pe când Dvs., ca 
majoritari, nu! '� În viaţa socială, turcii sunt 
buni prieteni, au mare înclinaţie spre comerţ, 
iar tătarii spre creşterea animalelor, în special, 
a cailor, dar şi spre activităţi intelectua le. 
Turcii s-au antrenat mai mult în activităţi eco
nomice, au firme prin care mediază rapor
turile dintre România şi Turcia. După expresia 
unei românce, "turcii fac comerţ de nota 1 O, 
ceea ce le adaugă prestigiu În rândul oame
nilor. Sunt buni negustori. Vorbesc curent 
limba română În casă şi Îi Învaţă şi pe copii 
s-o vorbească · pentru a reuşi În societatea 
românească. Sunt loiali şi cinstiţi În atitudinea 
faţă de români şi oficialităţi. Nu le fac prob
leme acestora. Numai ţiganii turci mai intră În 
conflict cu legea'� Ambele etnii, cu similarităţi 
puternice între ele, se consideră cele mai 
integrate în societatea românească şi cele 
mai loiale faţă de ţară dintre toţi etnicii şi se 
mândresc cu acest lucru. 

Trăsături caracteristice relevă şi contactul 
d intre cultura română şi cea ramă. Romii 
formează un grup etnic cu trăsături specifice: 
puternice legături de sânge, conformaţie fizi
că distinctă, cu origine în India, purtători a i  
unor tradiţii culturale comune, limbă, obi
ceiuri, meseri i, modele de comportament 
specifice. Un important lucru este conştiinţa 
puternică de grup etnic, identificarea cu 
membrii grupului în raporturile cu alţii şi în 
propriul for interior. Având ca trăsătură etnici=i 
defin itorie voiajul, sunt răspandiţi în toate 
�Cirile. Dupa 1989, romu au traversat o puter-
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nică perioadă de emancipare. S-au organizat 
în organizaţii cu caracter etnic şi politic şi au 
reprezentanţi în toate organismele centrale 
de decizie, care le promovează interesele şi le 
cultivă atributele etnice. Constituie o preocu
pare deosebită a organismelor naţionale şi 
internaţionale pentru integrarea lor în comu
nităţile de baştină, fapt pentru care se a locă 
fonduri importante. În relaţi ile dintre români 
şi romi, nu există nici o tota lă acceptare, nici 
o totală respingere ci, mai degrabă, o accep
tare parţială şi o respingere parţia lă la ambele 
grupuri etnice. Economic, social şi cultural, 
prezintă un peisaj extrem de divers. De la 
grupuri şi indivizi care au un stil de viaţă 
reflectat în bogăţie, bunăstare şi lux agresiv, 
până la grupuri şi ind ivizi care trăiesc sub 
pragul de sărăcie, în mizerie fizică şi morală, 
promiscuitate, nepăsare şi indiferenţă . Proce
sul de adâncire a stratificării şi polarizării 
sociale este, evident, într-o formă stridentă şi 
la ei. În această privinţă, situaţia materială a 
romilor nu se poate soluţiona decât printr-o 
puternică mobil izare etnică a lor cu ajutorul 
mediatorilor sociali din propri i le rândur i .  'concluzia stud iului este că "Integrarea socială 
prin şcoală, muncă, instituţii culturale, de 
asistenţă socială şi sanitară, fără dorinţa şi 
voinţa reală a romilor este o utopie, oricâte 
ajutoare sau asistenţă naţională şi europeană 
ar primi'� În modelul pluralist, multicultural 
pe care îl promovează ţara noastră prin poli
tica faţă de grupurile etnice, îşi găseşte locul 
bine meritat şi cultura romilor, dar nu cu prac
tici antisociale şi anticivilizatorii (cum au ară
tat cercetările de teren din Municipiul Ploieşti 
şi de la Hădăreni, comuna Cheţani, judeţul 
Mureş), ci prin selectarea şi promovarea 
acelor trăsături şi modele culturale care sunt 
general-acceptate în sti lu l  modern de viaţă al 
tuturor oamenilor, indiferent de etnie sau 
originea lor culturală şi istorică. La contactul 
dintre culturi, romii vin cu un tezaur preţios 
de trăsături - sunt buni meseriaşi în pr�lu
crarea lemnului, metalului, aurului, argintului, 
pot fi sârguincioşi şi de cuvânt şi prin aceasta 
pot sădi încrederea oamenilor în ei, şi nu în 
ultimul rând, au aptitudini muzicale prin care 
aduc bucurie şi fericire în sufletele oamenilor 
- trăsături a căror bună valorificare îmbogă
ţeşte cultura română, dar şi pe beneficiarii ei 
de Loate etnii le. Accasla este, desigur, partea 
luminoasă a fizionomiei lor, dar tot această 
etnie are şi o parte întunecată prin unii mem-
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bri a i  ei care, încălcând legile şi dreptul oame
nilor la o viaţă l iniştită, produc mari pagube, 
traume morale, psihice, inclusiv crime, bul
versând viaţa unor comunităţi şi denigrând 
imaginea ţării în lume. 

În încheiere, considerăm că cercetarea 
"Românii la contactul dintre culturi" se carac
terizează printr-un coeficient înalt de valoare 
adăugată, atât pe plan teoretic şi metodolo
gie, cât şi practic-politic. Ea are două axe 
principale, absolut ined ite : 

1. Pune în lumină că, dintre toate etnii le 
intrate în raza studiului nostru, cu deosebire, 
etnia maghiară face discrepanţă în raporturile 
interetnice, nu prin ea însăşi, care la firul 
ierbii sau la baza societăţii, in comunităţile de 
viaţă reale se comportă firesc, cu respectul 
cuvenit vecinului lângă care trăieşte sau a 
consăteanului cu care se întâ lneşte pe stradă 
şi, eventual, se salută, ci prin liderii ei care 
militează pentru autonomie teritorială, cultu
rală, educaţională, enclavizând nu numai 
propriii membri, ci, automat, şi pe românii 
numeric minoritari, care in acest fel sunt rupţi 
de ţara-mamă. Procesul de deznaţionalizare a 
românilor, obligaţi să înveţe l imba maghiară 
pentru a ocupa un loc de muncă sau pentru 
a-şi rezolva problemele de viaţă, l imitarea 
fondurilor lor pentru activităţi cultural-etnice, 
refuzul de a-i face părtaşi pe liderii lor la 
luarea deciziilor ce privesc destinul lor viitor, 
sunt tot atâtea a rgumente că maghiari i 
restrâng la maxim aria contactu lui dintre 
culturi, în favoarea unei. i luzii ireal izabi le, 
autonomia de Statul Român. 

2. Analiza pe axa temporală încearcă 
o reconsiderare a aspectelor pozitive 
ale contactului dintre culturi în relaţiile 
dintre majoritatea romana şi 
minorităţile naţionale din regimul  
socialist, caracterizat printr-un climat 
de înţelegere, coeziune şi echitate 
socială între majoritate şi minoritari, 
climat în care românii majoritari şi-au 
câştigat pentru prima dată în istorie 
demnitatea de oameni ai muncii capa
bili, harnici, inteligenţi, cu ambiţie de a 
învăţa pentru a recupera vitregiile la 
care au fost supuşi de-a lungul 
veacurilor, contribuind, în acelaşi timp, 
la afirmarea etnică şi culturală a tuturor 
minorităţilor din ţara noastră. 

Maria Cobianu-Băcanu 
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Abstract 
New relevant aspects in the research 
"Romanians at the cu/ture contact" 

Our pa per presents the ma in conclusions from the researches carried on in four decades about the theme "Romanians 
at the cu/ture contact'� Using a complex methodology in  which instruments of sociology, cultural anthropology, 
ethnology and history complete each other, we arrived at unexpected new information, which gave us a rich image on 
ethno-social reality from our country. The ethnic groups investigated by us were Maghiars (Hungarians), Germans, 
Tatars, Turks and Roma. 

An important gain of this work is that it is the first deep study in which the problem of interethnic relationships are 
connected and interpreted in the light of theory of cui ture contact and underlines the great valences of culture contact 
in the life of groups, communities and of the world as the whole. 

The main factors of our study were the time and diversity of ethno-cultural diversity of groups under researching. We 
name our research "an arch over two social-politica/ systems": socialist society and wild capitalism set up in December 
22 1989, under the umbrella of liberty and democracy and developed in our time, as member of EU. 

After many researches dane in the spirit of professional deontology, in the respect of the truth, a first conclusion is 
that before the December events, the minorit1es from our country l ived in a climate of good understanding, friendship, 
and neighbourhood, without any restrictions. In the bad time for the whole Romanian Peoples, minorities l ived l ike them, 
not worse. In their opinion, Romanians are good, hard workers, smart and very tolerant people. In the socialist society, 
minorities were not assimilated, didn't suffer any pressure from Romanians and preserved their culture, religion, 
language, shortly, their ethnic identity. This truth was affirmed inclusively by Maghiars from other areas than Covasna 
and Harghita. The proof is that they could today affirm their culture in entire its beauty with the occasion of cultural 
festivals in our country or outdoor. 

A new aspect discovered by direct interviews was that the Romanians only in the socialist society got their dignity 
and proud as people equal in the rights and econom1c conditions with Maghiars and Germans, that in the entire their 
common history subordinated and exploited Romanians, as serfs and servants. Now Romanians, working and learning 
with great ambition have obtained high social statutes and exceeded their former owners. 

In the period of transition, in the time of a real democracy and liberty, appeared changes in the behaviour of 
Hungarian minority, because of their leaders which require the right of cultural, territorial, administrative and educational 
autonomy, denying the Romanian Constitution and European legislation. Brief, they want to make a little Hungary State 
in the middle of Romania, though the concrete investigations, at the base of society, show that in the villages and towns, 
among the Romanians and Hungarians the relations are quite normaMy. 

Comparing the interethnic relations among Romanians and other ethnic groups- Germans, Turks, Tatars, Roma -
underlines the great differences between these groups and Maghiars. lf these are integrated in Romanian society and 
preserve their culture and ethnic identity, the Hungarian leaders, always discontented, even when they have fulfilled ali 
their demands and are now leaders in Romanian Government, continue to organize a lot of anti-Romanian and anti
European actions to destabilize normal interethnic climate in our country and to complain against us to European Union. 
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Cercetare asupra reflectării tentativelor de obţinere a 
autonomiei Ţinutului  Secuiesc in presa de l imbă maghiară 

din judeţul Covasna 

1.  Definirea temei şi a obiectivelor 
cercetării. 

Tema cercetării este reflectarea tentativelor 
de obţinere a autonomiei Ţinutului Secuiesc în 
cotidianul Hckoms?ek din judeţul Covasna . 

Tema cercetării aleasă în lucrarea de faţă 
este determinată de studiul publ icaţi i lor în 
l imba maghiară din judeţul Covasna. Publi
caţia care are cea mai importantă pondere în 
rândul populaţiei maghiare este cotidianul 
Haromszek. Traducerea l iterară a titlu lui aces
tui cotidian este " Trei Scaune': denumire ce a 
purtat-o în trecut judeţul Covasna. Aceasta 
este denumirea secuiască a judeţu lu i  
Covasna. 
· Problema care stă la baza acestei cercetări 

sociale este determinată de divergenţele care 
există şi sunt aduse în atenţia publicului 
român şi maghiar din Judeţul Covasna cu 
privire la obţinerea autonomiei. 

Caracteristicile pe care Horton şi Leslie le 
atribuie conceptu lu i  de problemă socială 
sunt: 

a) stare ce afectează un număr mare de 
persoane. 

b) afectarea este nedorită. 
Afectarea este relativ nedorită pentru că 

este potenţial cauzatoare de conflicte. 
- comunitatea maghiară ar putea să nu 

înţeleagă care sunt efectele perverse pe care 
le poate genera o formă sau alta de 
autonomie: unu l  dintre cele mai grave este 
chiar acela în care comunitate la nivel de indi
vid sau de famil ie să nu îşi dorească acest 
lucru. Un semnal deosebit de important a fost 
dat de consultarea publică care a fost realiza
tă de către Uniunea Civică Maghiară cu privire 
la intenţiile comunităţilor maghiare de a cere 
această autonomie. Chiar dacă la sate au fost 
obţinute procente "superbe" de 90% de pro 
în cadrul unui anumit procent care reprezen
ta comunitatea maghiară raportată la nivelul 
tota l al populaţie, la oraşe nu s-a manifestat 
aceeaşi dorinţă de obţinere a autonomiei. 

- inexistenţa unei defimri la nivel comun şi 
de accesib i l i tate a ceea ce presupune 
obţinerea acestei autonomii şi care sunt con
secln�ele pentru populatia de etnie română. 

363 

c) Se simte nevoia să se întreprindă ceva . 
Această acţiune, exceptând realizarea unor 

dezbateri publice serioase cu reprezentanţi ai 
comunităţilor locale şi a factorilor de decizie 
local i , trebuie să presupună implicare şi a 
altor structuri şi persoane ca : 

- reprezentanţi ai instituţi i lor administraţiei 
publ ice locale (primări i ,  consi l i i  loca le şi 
judeţene, direcţii ai instituţi i lor centrale, 
Poliţia, Armată etc.) 

- reprezentanţi a i  societăţi i civile (asociaţii, 
fundaţi i ,  organizaţii non-guvernamentale, 
organizaţii profit care sunt principal i i  activa
tari ai forţei de muncă, resurselor umane, 
precum şi reprezentanţi ai investitorilor) 

- reprezentanţi ai partidelor politice (atât la 
nivel local şi la nivel centra l) 

- reprezentati a i  comunităţii etc. 
- cercetători din domeniul ştiinţelor sociale, 

ştiinţelor politice, ştiinţelor educaţiei. 
d) Se reclamă o acţiune socială colectivă. 
Această acţiune socială colectivă trebuie să 

fie determinată de două deziderate adminis
trative : dezideratul local şi dezideratul cen
tra l .  Aşa cum a fost amintit pe parcursul aces
tei lucrări, interferenţa local-central este dată 
de specificul comunităţii maghiare şi comu
nităţii române. Populaţia de etnie maghiară 
este minoritară la nivel naţional dar majori
tară la nivel local, ceea ce face ca populaţia 
de etnie română la nivelul acestor locaţii să 
fie minoritară . 

Cercetarea se va axa în principal pe analiza 
de conţinut a articolele apărute în presa de 
l imbă maghiară la nivelul judeţului Covasna. 
există şi un anumit număr de articole traduse 
şi aflate în arhivele Centrului de Documentare 
Eclesiastic din Sfântu Gheorghe. Prin amabil i
tatea dl .  Ioan Lăcătuşu, au fost puse la dis
poziţie colecţii de asemenea articole din mai 
mulţi ani cu concentrare deosebită pe 
perioadele în care numărul acestora a crescut 
în mod semnificativ. 

Obiectivele cercetării. 
- Identificarea opini ilor vehiculate în presa 

de l imbă maghiar� cu privire la i'l l l tonomie. 
- Definirea conceptului de autonomie pe 
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baza opini ilor veh iculate. 
- Descrierea principalelor elemente de dis

curs util izate în tema autonomiei. 

Ipotezele cercetării 
- Există o modificare de discurs asupra pro

cesului de obţinere a autonomiei odată cu 
trecerea ani lor cu referire la perioada 1997-
2005 

- Există un dublu discurs asupra procesul 
de obţinere a autonomiei : unul care are în 
vedere autonomia în raport cu elementul local 
(Pământul Secuiesc) şi a ltul în raport cu 
elementul naţional (Regiune de Dezvoltare, 
asociaţii intercomunitare). 

Pentru a putea pătrunde mai bine dezide
ratul acestei cercetări trebuie să aducem în 
aten�ie şi defin iţi i le mass-mediei ca şi "mediu 
de explorare': 

Conform Dicţionarului de Sociologie 
( idem.), termenu l  "mass-media" este un ter
men consacrat mai întâi în l imba engleză 
referitori la mijloacele de comunicare în 
masă . Termenul este definit ca seturi de 
tehnici şi metode de transmitere de către 
furnizori central izaţi, a unor mesaje unei audi
enţe largi eterogene şi dispersate geografic. 
Într-o perspectivă instituţională, mass-media 
sunt considerate instituţii sociale, atât cultu
rale cât şi economice. 

Sociologia mass-media este domeniul de 
cercetare în sociologie care urmăreşte să 
anal izeze modul  în care mass-media funcţio
nează în societate, precum şi efectele sociale 
ale comunicări i prin intermediu l  acestor 
mijloace. 

Există mai multe tipuri de comunicare: 
- comunicare intrapersonală (internă sau 

de nivel individual) 
- comunicare interpersonală (între indivizi) 
- comunicare de masă (de nivel social) 
Comunicarea de masă se referă la comuni

carea realizată prin intermediu l  unor mijloace, 
adresându-se unei audienţe largi şi de regulă 
eterogene. Comunicarea de masă presupune 
comunicatori profesion işti, special izaţi în 
transmiterea mesajelor prin intermediu l  
diferitelor medii de comunicare ca şi un 
sistem de control al  comunid!rii dat fiindcă 
aceasta se realizează prin intermediul unor 
instituţii carf' funcţionează in baza unor 
norme. 

Un capitol distinct al cercetărilor din socio
logia mass-media se referă la modul in care 
cultura este difuzată şi/sau generată prin 
mass-media , la influenţele funcţionării mass-
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media asupra diferitelor componente ale cul
turii la rolul lor în raport cu cultura populară, 
cu cea de masă sau de consum sau cu cea 
savantă . 

Funcţiile mass-media 
În Dicţionarul de Sociologie coordonat 

Gil les Ferreol (Polirom, 1998), funcţia este 
definită ca fiind o relaţie între două sau mai 
multe elemente, caracterizată prin rol sau 
final itate. Rolu l  activ şi comportamentul 
selectiv al publicului faţă de mass-media au 
fost sesizate încă din ani i '40, datorită studi
ilor cercetătorului american Pau l  Lazarsfeld 
care s-a preocupat de impactul radiou lui şi al 
presei scrise asupra comportamentului elec
tora l şi al celui de cumpărare a unor produse. 

"Funcţiile reprezintă dimensiuni cu valoare 
analitică În studierea consecinţelor mesajelor 
difuzate prin sistemul comunicării de masă 
( . . .  ). Informaţiile difuzate au global o funcţie 
socială de avertizare şi prin aceasta de faci
litare a integrării sociale. Mass-media tind să 
joace mai curând un rol funcţional; prin 
mesajele receptate oamenii sunt Într-un fel 
pregătiţi să răspundă la cerinţele cotidiene 
ale funcţionării societăţii

". ( I .  DRĂGAN, 

Paradigme ale comumcam de masă, 
Bucureşti, Ed . Şansa, 1996, p. 166). 

• Funcţia de informare 
Cele mai multe dintre mesajele pe care le 

primim zi lnic, în cadrul interacţiunii continue 
pe care am "contractat-a" cu mass-media, 
sunt informaţii cu caracter neutru, informaţii 
generale care se adresează mai puţin sensi
bi l ităţii noastre ( informaţii de avertisment sau 
de prevenire) ori nevoilor noastre curente 
(informaţii utilitare). 

Informaţiile asupra evenimentelor care se 
produc în mediu nu au toate aceeaşi valoare 
de întrebuinţare pentru consumatorul mass
media. 

• Funcţia de corelare 
Are drept caracteristică interpretarea şi 

judecarea de valoare prin filtrele cărora trec 
faptele şi întâmplările din realitatea pluri
formă. Graniţa dintre informaţie şi opinie a · 

fost întotdeauna greu de stabilit. 
Expresi ile funcţiei de interpretare (core-

lare) sunt : 
- cronica 
- pamfletul 
- analiza 
- documentarele radio 
- documentarele de televiziune 
- editorialul  

------------- - ---
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- rubricile destinate opinie cititorilor în 
ziare, la radio sau televiziune 

• Funcţia de comunicare 
Această funcţie mai este numită şi funcţie 

de integrare socia lă, deoarece se crede că a 
comun ica înseamnă, impl icit, a integra .  
Conceptul de  integrare socială î l  include pe 
acela de social izare şi este un concept ce 
ocupă un loc ambiguu în sociologie, central 
pentru uni i secundar pentru a lţii . 

Socializarea este în acelaşi timp învăţare 
culturală, condiţionare, şi incu lcare dar şi 
adaptare culturală, interiorizare şi incorporare. 

• Funcţia educativ culturală 
Funcţia educativ culturală este aceea care 

dă măsura capacităţii mass-media de a socia
liza explicit indivizii, prin emisiuni, articole, 
campanii creat în acest scop şi, impl icit, prin 
obţinere pe diverse teme a solidarităţii sau a 
consensului .  

Educaţia şi i nformarea (transmiterea 
moştenirii sociale şi culturale) sunt distincte 
dar între ele există un grad de coerenţă şi 
unu l  de complementaritate, astfel încât 
datele furnizate de informare şi curiozitatea 
stârnită de problemele conştientizate în acest 
mod, ca şi înţelegerea şi soluţionarea lor sunt 
favorizate de educaţie. 

• Funcţia de divertisment 
Funcţia de d ivertisment a fost denumită şi 

recreativă, problema esenţială nu este aceea 
că televiziunea ne oferă divertisment, ci că ea 
tratează toate subiectele in forma divertis
mentu lui ceea ce înseamnă că divertismentul 
devine supra-ideologia oricărui discurs al tele
viziuni i .  

Presa tipărită conţine jocuri, caricaturi, 
desene, rubrici special izate de divertisment, 
fotografi i, diverse concursuri. 

• Funcţia publ icitară 
Funcţia publ icitară nu este semnal izată de 

sine stătător ci doar cel mult amintită în spa
ţiul dedicat funcţiei de informare. Publ icitatea 
îşi dezvoltă l!n l imbaj propriu, delimitându-şi 
domenii de cercetare şi având metode şi 
tehnici proprii ca şi dorinţa de a fi indepen
dentă în demersuri. 

Cine este publicul? 
Un anumit mediu se interesează de 

număru l  de cititori/ ascultători/ telespecta
tori/ abonaţi, pentru a şti preţul pe care să îl 
ceară pentru spaţiu l  de reclamă oferit. 
Aceasta ar fi utilizarea publicului ca materie 
primă din care se câştigă bani i .  

Dar cât de corecte sunt ştirile pe care le 
primeşte acest publ ic? C5t de bine selectate 

sunt informaţiile prezentate astfel încât ima
ginea pe care publicul şi-o formează despre 
mediul înconjurător să fie cât mai puţin dis
torsionată. 

Publicul nu prezintă importanţă decât ca 
tărâm ce trebuie cucerit, el trebuie sedus 
pentru a consuma mesajele. Totuşi este de 
subliniat faptul că o presă de cal itate trebuie 
să dea publicului dreptul de a şti adevăru l .  
Mesajele presei pot fi considerate bunuri de 
larg consum şi tocmai de aceea a conduce o 
instituţie mass-media impl ică un efort mana
gerial specific deosebit. 

2. Delimitarea universului cercetării 
şi a metodologiei de cercetare. 

Universul cercetări i, în cazul de faţă, este 
reprezentat de articolele apărute în cotidianul 
Haromszek, cotidian ce apare pe raza judeţu
lui Covasna. Acest cotidian este singurul care 
apare în l imba maghiară şi el a început să 
existe pe piaţa mass-mediei după 1989. Au 
fost studiate acele articole care au fost 
traduse în l imba română în cadrul Centrului 
Eclesiastic de Documentare d in Sfântu 
Gherghe, judeţul Covasna. Aceste traduceri 
au fost puse la dispoziţie în varianta text. Din 
punct de vedere al conţinutului au existat 
articole care au avut subiectele din cele mai 
diverse : 

- subiecte economice legate de eveni
mentele petrecute cu intreprinderile de stat 
din oraş precum IMASA (Intreprinderea de 
Maşini şi Agregate Subansamble Auto) pre
cum şi IAME (Intreprinderea de Aparataj şi 
Motoare Electrice) precum şi alte obiective 
precum minele de exploatare a cărbunelui din 
judeţ. 

- subiecte legate de viaţa politică locală şi 
de anal iză politică. 

- subiecte legate de aspecte din viaţa insti
tuţiilor autorităţilor publ ice locale. 

- relatări despre diverse evenimente cultu
ra le a etni i lor locale. 

- relatări de tip fapt divers. 
- relatări legate de deciziile şi de acţiunile 

care se realizează pentru viaţa celor care sunt 
de etnie maghiară. 

Dintre toate aceste articole am selectat 
doar articolele care se referă la subiectul 
acestei cercetări. 

Alte subiecte vizează câteva aspecte care 
au fost larg discutate de către mass-media 
acelei vremi :  

- adoptarea Legi i  Învăţământului prin care 
sunt asigurare accesul la cursuri la toate 
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nivelurile de învăţământ în l imba maternă. 
Deşi această lege pare foarte atrăgătoare, se 
pare că minoritatea cea mai insistentă în 
adoptarea acesteia a fost minoritatea 
maghiară. Dovadă sau efect al acestor acţi
uni a fost apariţia, de exemplu la nivel preş
colar, a programei instructiv educative în gră
diniţa de copiii în l imba maghiară. Foarte de 
curând (acum aproximativ trei ani au apărut 
timide încercări de a real iza şi pentru minori
tatea rromă ceva asemănător). Alături de 
această lege s-a vehiculat şi subiectul 
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj, universi
tatea ce se dorea a fi despărţită pe criteriu 
l ingvistic. 

- Un alt subiect a fost apariţia raportului 
SRI conform căruia populaţia română este 
supusă unui proces continuu şi puternic de 
"enclavizare" şi "maghiarizare'� Mai mult 
decât atât populaţiei române i-ar fi fost 
îngrăd ite accesul la diverse servicii publ ice 
precum şi accesul la informaţii publice. Sunt 
faimoase acele celebre mituri urbane în care 
diverse persoane sunt gata să declare că "au 
cerut o pâine În limba română şi nu au primit
o la magazin pentru că nu cunoşteau limba 
maghiară'� Sunt deosebit de periculoase aces
te mituri deoarece ele sunt motoare în for
marea stereotipurilor şi prejudecăţilor legate 
de populaţia de etnie maghiară. 

- Obţinerea cetăţeniei maghiare referitoare 
la cetăţenia pe teritoriul Ungariei a populaţie 
de etnie maghiară a fost unul dintre subiec
tele care au ocupat numeroase articole. Mai 
mult decât atât, cotidianul Haromszek a 
vehiculat ideea conform căreia populaţia de 
etnie maghiară trebuie să beneficieze pe 
teritoriul ţării vecine şi de transport gratuit 
precum şi altele. 

- In anii 2004 şi 2005 deja sunt abando
nate aceste subiecte şi apar cele legate de 
înfiinţarea unor noi structuri politice care sunt 
gata să reprezinte populaţia de etn ie 
maghiară (Uniunea Civică a Maghiarilor pre
cum şi Consil iul Naţional Secuiesc). Mai mult 
decât atât, se vorbeşte din ce în ce mai des 
despre populaţia de etnie maghiară şi popu
laţia de etnie secuiască. Din punct de vedere 
legal (actele normative care au fost aprobate 
cu ocazia recensământului din 2002), au 
recunoscut ca fiind valabile si legale denumi
ri le ârnbelor minorităţi maghiar� şi secuiască. 

Multitudinea de subiecte abordate a făcut 
dificil� identificarea ace lor articole care să 
trateze sub iectu l autonomiei. Din aceste 
motive, au fost alese foarte strict doar acele 
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articole care conţineau în titlu cuvântul 
"autonomie" sau articolele în cuprinsul cărora 
era specificat foarte clar cuvântul autonomie 
sau alţi itemi din famil ia de cuvinte a concep
tului central dar care să fie însoţite şi de alte 
elemente (propoziţii, fraze, paragrafe) d in 
care să reiasă foarte clar o relaţie de tip: 
autonomie - atribut, autonomie-pred icat, 
autonomie - subiect. 

Acest demers a făcut ca în final să fie fil
trate numai acele articole conforme cu obiec
tivul cercetării şi a schemei de categori i .  

"Tipul de cercetare răspunde specificului 
temei şi obiectivelor, dar se constituie şi ca o 
preferinţă a realizatorului" (Agabrian, 2006). 

În cadrul acestei cercetări se va abor
da o cercetare de tip cantitativ-cal itativ 
în care metoda de cercetare este analiza 
de conţinut. 

Analiza de conţinut este revelatoare d in 
multe puncte de vedere. Prin intermediul 
acestei tehnici se pot polariza şi concentra o 
serie de opinii, atitudini, prejudecăţi etc. care 
la o simplă parcurgere a materialului de stu
diat nu este posibi l . 

Există o serie de teme potrivite pentru 
această tehn ică menţionate de M i rcea 
Agabrian (2006, p. 16) dintre care cele mai 
relevante pentru cercetarea de faţă sunt: 

- tendinţele în subiectele abordate de 
ziarele de ştiri 

- tonul ideologic al editorialiştilor ("O ide
ologie este un tip de teorie sau explicaţie a 
evenimentelor din lumea socială, este o cvasi
teorie căreia Îi lipseşte evaluarea critică 
cerută teoriei ştiinţifice. O trăsătură definito
rie a ideologiilor este că au fixate premise 
puternice, indubitabile (adevăruri de la sine 
Înţelese)'� idem.) 

- temele ideologice în cuvântările liderilor 
politici 

Principalele argumente pentru care analiza 
de conţinut este un tehnică de cercetară cu 
mare va loare epistemolog ică în şti i nţele 
sociale este dată de următoarele caracteris
tici : oferă posibil itatea managementului unu i  
volum foarte mare de text care poate fi supus 
analizei, nu este direct legată de coordo
natele de timp (aici şi acum) ceea ce este 
avantajos pentru studiul documentele care nu 
rnai  "sunt contemporane" cercetătorului .  Cel 
de-al treilea argument şi poate cel mai puter
nic, este dat de faptul că aduce in prim plan 
mesaje dificil de remarca în mod obişnuit. 

Avantajul  primordial al  acestei tehnici este 
legat de faptul că este o procedură extrem de 
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flexib i lă .  Poate f i  uti l izată la începutul 
cercetării ca modal itate de a evidenţia l in ii le 
directoare ale unei cercetări mai complexe, în 
cazul anal izei u lterioare a răspunsuri lor 
deschise din diverse întrebări ale interviuri lor 
sau chestionarelor aplicate, focus grupuri. De 
asemenea ea poate fi uti l izată şi la finalul 
cercetării ca o modal itate de "metaanaliză" 

comparativă cu rezultatele obţinute în 
cercetări u lterioare. 

2.1.  "Câmpul social" şi reprezentările 
sociale. 

"0 adunare, un articol de ziar, o atitudine 
publică trezesc ecouri diferite. De la adeziune 
la respingere, trecând prin diferite nuanţe 
intermediare, gestul public pune În funcţiune 
diferite mecanisme valorizatoare, suscită 
opinii şi atitudini, stimulează nevoia de acţi
une, solicită actualizarea sau inventarea unor 
modele de evaluare. Aceste atitudini polar
izează adesea, grupează publicul În tabere, 
trezesc pasiuni" (NEcuLAu, A., Psihologia cârn
putui social. Reprezentările sociale, 1997). 

Pilonii paradigmatici care sunt la baza 
acestei cercetări sunt reprezentati de urmă
toarele aspecte: 

- elemente de sociologia mass-mediei în 
special cu referire la funcţiile mass-mediei şi 
caracteristici generale ale publicului .  Acestea 
au fost prezentate în paragrafele de mai sus 
şi pot reprezenta un cadru general de conex 
al temei de cercetare. 

- câmpul social şi reprezentări socia le. 
Perceperea reprezentărilor este la fel de 
importantă ca perceperea obiectelor rea le. 
Reprezentările sociale sunt amprentele psiho
logice ale socialului în care trăim. 

Mass-media este un factor foarte impor
tant în ceea ce priveşte procesu l  de formare 
a reprezentărilor sociale. 

Adrian Neculau a precizat unele d intre cele 
mai importante caracteristici ale reprezen
tărilor sociale. 

"Acţionăm nu În funcţie de stimulii ce vin 
din mediul social, nu În raport cu informaţia 
obiectivă, ci În funcţie de imaginea noastră 
despre realitate. Descifrăm contextul cu aju
torul unui "aparat" valorizator pe care Îl per
fecţionăm cu fiecare experienţă socială. 
Posedăm fiecare o grilă de lectură cu autorul 
căreia "citim" oamenii, evenimentele, lumea 
ce ne Înconjoară'� ( idem, 1997). 

Moscovici defineşte reprezentările sociale 
ca o formă de organizare psihologică şi o 
formă de conşti inţă particulară a societăţii 
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contemporane. Reprezentările sociale sunt 
proprii unei anumite societăţi, unei anumite 
culturi. Ele sunt sociale prin faptul că suscită 
o "priză de poziţie': o atitudine determinată, 
o situare în raport cu o real itate, un proces de 
producţie, de formare a conduitelor şi de ori
entare a comunicaţi ilor sociale. 

Reprezentarea se înfăţişează ca o con
strucţie şi are caracteristici de autonomie şi 
de creaţie individuală sau colectivă. Ea 
înseamnă o idee (concepţie, schemă mentală, 
model de abordare) şi o acţiune (stil de con
duită, model acţiona!, comportament coope
rativ sau competitiv), reun ite într-un întreg . 

Acestui subiect al cercetării îi sunt dedicate 
numeroase articole care privesc atât direct 
subiectul autonomiei dar şi subiecte indirecte 
precum dreptul minorităţi lor, drepturi l ingvis
tice. În urma parcurgerii articolelor de către 
cititorii acestui cotidian (în condiţiile în care 
este singurul) se formează o anumită opinie, 
schemă cognitivă, idee legată de ceea ce ar 
putea fi autonomia . Ulterior s-a organizat 
consultarea publică, care a fost numită refe
rendum. Populaţia de etnie maghiară s-a 
prezentat la vot şi şi-a exprimat opţiunea, 
ceea ce presupune acţiune. 

Mass-media este un vehicol deosebit de 
important în conturarea opini i lor publ ice. 
Opinia publică este de foarte multe ori un 
motor social care poate fi folosit în 
numeroase cazuri de destabi lizare socială. 
Trăim într-o adevărată epocă a informării dar 
şi a dezinformări i .  

Circuitul comunicării ca ş i paradigmă socială 
este unul dintre cele mai oportune în expri
marea coerentă a formării opiniei publice. 

Dicţionarul de Sociologie (ZAMFIR, CĂTĂLIN; 
VLĂSCEANU L., Dicţionar de Sociologie, Ed . 
Babel, Bucureşti, p. 234) defineşte comuni
carea "proces de emitere a unui mesaj şi 
transmitere a acestuia Într-o manieră codifi
cată cu ajutorul unui canal către un destinatar 
În vederea receptării . 

În comunicarea unilaterală numai emiţă
torul organizează şi transmite informaţii În 
vederea recpetării. În comunicarea reciprocă 
receptorul construieşte o nouă secvenţă de 
comunicare devenind şi el emiţător şi celălalt 
receptor'� 

J.J Van Cuilenburg (Ştiinţa comunicării, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 24) defineşte 
comunicarea drept un proces prin care un 
emiţător transmite informaţiile receptorului 
prin intermediul  unui canal cu scopul de a 
produce receptorului  anumite efecte. Ceea ce 
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este în comun cu definiţia dicţionarului sunt: 
- emiţător 
- receptor 
- mesaj 
- transmitere 
Aceste concepte sunt regăsite şi în schema 

clasică a comunicării. Ceea ce apare în plus 
sunt acele "efecte" pe care emiţătorul doreşte 
să le producă. Faptul că efectele sunt vizate şi 
se produc determină, sau este un indicator că 
mesajul a fost transmis, a fost recepţionat în 
forma originală. 

Shanon identifică trei dificultăţi pe care 
stud iul comunicării trebuie să le ia în consi
derare: 

a) exactitatea transmiterii mesajelor, 
izomorfismul d intre intenţia de comunicare şi 
rezultatul acesteia - problema semantică. În 
această direcţie orice proces de comunicare 
este condiţionat de factori sociali, cultural i , 
economici, politici, de codurile instituţionali
zate prin l imbă şi l imbaj 

b) caracteristicile tehnice ale canalelor de 
transmitere a mesajelor 

c) efectul produs de mesaj asupra recep
torului, eficienţa comunicării . 

În descrierea elementelor determinante ale 
comunicării s-au conceput diferite modele a le 
comunicări i .  Unul dintre acestea este modelul 
lui Jacobson - model l iniar. Acest model stipu
lează existenţa a şase factori care intervin în 
comunicare, mai precis în formularea unui 
enunţ: 

- Emiţătorul - cel care transmite mesaju l :  
una sau mai multe persoane. 

- Receptorul - cel care primeşte mesaju l :  
unul sau mai mulţi receptori. 

- Mesaju l  - combinaţie de semne l ingvis
tice sau de real ităţi perceptibile preexistente. 

- Referentul - contextul 
- Codul- ansamblu de semne şi combinaţi-

ile lor, comune celor doi cumunicatori şi are 
valoare convenţională. 

- canalul - mijloceşte contactul d intre cei doi . 

Figura 1 
Schema comunicării a lu1 Jacobson 

Referent 

Mesaj 

Emiţător Destinatar 

Canal 

Jacobson corelează fiecărei dintre aceste 
componente câte o funcţie proprie (Figura 2) :  

- Funcţia expresivă : stratul pur emotiv al 
enunţului 

- Funcţia referenţială :  sensul mesajului 
- Funcţia conativă : forme de imperativ şi 

vocativ 
- Funcţia fatică : verificarea funcţionarea 

canalului 
- Funcţia metacognitivă: informatii despre 

codul utilizat 
- Funcţia poetică. Limbajul figurat 
Nu trebuie neglijată şi diferenţa potenţia l  

semnificativă între imaqini le, atitudinile, 
opinii le, prejudedlţilor şi stereotipurile care 

Cod 
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sunt vehiculate prin toate mijloacele mass
media cu referire la relaţiile între cele două 
g rupuri sociale ale cărora principalele 
mijloace de d iferenţiere sunt legate de com
ponenta etnică ( români şi maghiari ) .  

Mass-media este un spaţiu care are sem
nificaţii şi efecte reale asupra vieţii noastre 
cotidiene. Ziarele şi televiziunea reprezintă 
pentru mulţi d intre indivizi singura sursă de 
informare şi de conectare la evenimentele 
produse în lumea largă. Televiziunea, ţine 
locul ziarului/cotidianului prin rubricile /emisi
unile de prezentarea ştirilor, ţine locul bib
liotecilor prin introducerea in grila de pro
grame a emisiunilor cu Ldractcr cultural ş1 m<Ji 
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ales ştiinţific. De asemenea o mare parte a 
grilelor de programe sunt axate pe funcţia de 
divertisment cu emisiuni specifice. 

Cât de mult suntem influenţaţi de mass
media şi mai ales de ziarele citite? 

Mass-media şi mai ales noile medii înseam
nă comunicare, informare, destindere, 
relaţionare. Receptorul se află în aparenta 
poziţie de a alege şi de a fi în permanenţă în 
controlul celor văzute. 

Figura 2 
Schema comunicării şi funcţi i le fiecărei componente 

Referent 
funcţie referenţială 

Emiţător 
funcţie expresivă 

Receptor 
funcţie conativă 

Mesaj 
funcţie poetică 

Cod - funqic  
metal ingv i s t i c  ii 

canal 
funcţie fatică 

2. 2. Definirea unităţilor de analiză şi 
înregistrare 

În cazul anal izei de conţinut, Septimiu 
Chel cea ( Metodologia de cercetare sociolo
gică, 2000) defineşte foarte clar demersul 
investigativ ce trebuie să însoţească acest tip 
de cercetare şi anume definirea unităţii de 
anal iză şi defin irea unităţii de înregistrare. 

Unitatea de anal iză a fost reprezentată de 
articolul publ icat de către diverşi editori sau 
publicişti ai cotidianului Haromszek. 

Unitatea de înregistrare este tema. După T. 
Rotariu (Metode şi tehnici de cercetare socio
logică - curs, Universitatea "Babeş-Bolyai", 
Cluj-Napoca) .  Conform autorului tema este 
unitatea de înregistrare cel mai des folosită 
fiind vorba de "acel fragment de text care, 
prin ideile conţinute, corespunde semnificaţiei 
uneia sau alteia dintre categoriile stabilite': O 
temă poate include câteva propoziţii sau 
fraze. Depistarea ideilor, ca unităţi de înregis
trare, nu este un lucru chiar atât de simplu, 
ba uneori se dovedeşte mai dificilă decât în 
cazul cuvintelor sau noţiuni lor. 

Aşa cum remarcă Mircea Agabrian (2006), 
anal iza de conţinut  este o tehnică de 
colectare şi analiză a continutului textului .  
Conţinutul se referă la cuvinte, înţelesuri, 
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imagini, simboluri , teme sau orice mesaj care 
poate fi comunicat. Textul reprezintă orice 
este scris, vizualizat sau vorbit şi serveşte ca 
mediu de comunicare. El include cărţi, arti
cole de ziare sau reviste, reclame, cuvân
tările, documente oficiale, filme sau înre
gistrări video, etc. 

Un alt element care trebuie luat în discuţie 
este legat de faptul că ana l iza de conţinut 
comportă atât elemente cantitative cât şi ele
mente cal itative. 
. - aspectul cantitativ este eminamente legat 

de aspectul statistic al anal izei datelor care 
comportă studiul frecvenţelor, procentelor, 
precum şi anal iza corelaţională 

- aspectul cal itativ, cel mai important, este 
legat de decodarea şi înţelegerea semnificati
ilor care fac referire la aspectul verbal ,  aspec
tul comportamental, aspectul atitudinal etc. 

De asemenea a lte elemente care trebuie 
cunoscute în iniţierea demersu lui unei inves
tigaţii sociologice bazate pe anal iza de conţi
nut sunt legate de avantajele şi dezavantajele 
acestei tehnici. 

Astfel, avantajele anal izei de conţinut sunt: 
- Urmăreşte direct comunicarea prin texte 

sau transcrieri şi evidenliaLă Lrăsătura cen
tra lă a interacţiuni i  sociale 
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- Permite atât operaţiun i  cantitative cât şi 
cal itative 

- Prin analiza textelor, oferă o cunoaştere 
de profunzime din punct de vede cultural 

- Permite apropierea de text (categorii 
specifice şi relaţii, anal iza statistică a formei 
codate a textului) 

- Reprezintă un mijloc nonobstructiv de 
anal iză a interacţiuni lor 

- Oferă o cunoaştere profundă a modelelor 
complexe a le gândirii umane şi a le utilizări i 
l imbajulu i .  

2. 3. Analiza de conţinut - Construcţia 
variabi lelor şi elaborarea schemei 
descriptive de cercetare 

Înainte de a discuta construcţia variabilelor 
şi elaborarea schemei descriptive de cerce
tare, operaţionalizarea conceptelor trebuie să 
avem în vedere dimensiunea eşantionului 
care stă la baza u lterioară a inventarierii pe 
categorii. 

Aşa cum este recomandat în literatura de 
specia l i tate, eşantionarea este necesară 
atunci când populaţia de documente este 
prea mare. Sunt recomandate două tipuri de 
eşantionări în cazul anal izei de conţinut: 
eşantionarea probabi l istă şi eşantionarea 
neprobabil istă . În ceea ce priveşte cercetarea 
de faţă s-au avut în vedere total itatea docu
mentelor care au fost puse la dispoziţie de 
către furnizorul de articole. 

Alegerea documentelor ce au fost studiate 
a fost determinată de numărul de articole 
care au fost traduse pe ani .  Au fost luaţi în 
considerare ani i  cu cel mai mare număr de 
apariţi i .  Astfel se înregistrează următoarele 
cifre ale eşantionu lu i :  

Anu l  1997: 674 articole (au fost traduse 
aproximativ toate articolele apărute fără a fi 
folosit nici un criteriu de selecţie a tematici i . 
Mai mult decât atât, s-au înregistrat cazuri în 
care mai multe articole au fost traduse pe zi 
de apariţie, ceea ce presupune o traducere 
integrală a ziaru lu i  de l imba maghiară). 

Anul 200 1 :  1 2 1  de articole. 
Anul 2005 : 155 de articole. 
Total itatea articolelor care au fost selectate 

pentru cercetare şi care au avut criteriu de fil
trare aparitia în titlu a cuvântului "autonomie" 

sau apariţia în cadrul articolului a cuvântului 
sau fdrni l ie de cuvinl� pr ecum şi rela�ie de 
tipul concept - predicat, atribut, subiect este 
în număr de: 44 de articole. 

De aceea d iscrepanţa între numărul total 
de articole, 985, şi numărul de articole rele-
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vant pentru cercetare 44. 
După ce au fost luate în considerare toate 

aceste elemente pasul următor este repre
zentat de categoriile variabilei . În construcţia 
acestor categorii s-au avut în vedere urmă
toarele principi i :  

- Să fie mutual exclusive: nic i un item nu 
corespunde decât unei singure categori i .  

- Să fie mutual exhaustive: "in limbajul 
datelor sunt reprezentate, fără excepţie toate 
unităţile de inregistrare". 

- Să fie independente: atribuirea categoriei 
unei un ităţi de înregistrare nu este afectată 
de atribuirea aceleiaşi categori i altei unităţi de 
acest fel . 

În urma acestor elemente a rezultat urmă
toarea operaţional izare a conceptelor (vezi în 
Tabelu l  1 ) .  

3. Analiza ş i  interpretarea datelor 

Aspecte descriptive 1 cantitative 
Anal iza de conţinut este o metodă de cer

cetare prin definiţie calitativă. Dar "esenţa 
analizei de conţinut este codarea ce constru
ieşte un pod de la cuvinte la numere" 

(Agabrian, 2006, p. 90). 
Paşii care au fost urmaţi în identificarea 

numerelor a reprezentat "chestionarea" 

fiecărui articol care a rezultat în urma selecţiei 
prel iminare. Aşa cum s-a specificat anterior, 
au rezultat 44 de articole cu următoarea 
d istribuţie. 

Anul în care s-au furnizat cel mai mare 
număr de articole a fost anul 1997, cu un 
număr de 674 de articole. În urma parcurgerii 
tuturor articolelor, s-au observat traduceri 
integrale a ediţiilor cotidianului Haromszek, 
ceea ce a făcut mai dificilă identificarea a rti
colelor legate de subiectul în cauză. În anul 
2005 s-au furnizat 155 de articole, ceea ce 
este explicabi l prin prefacerile politicii şi a 
a legerilor pol itice (parlamentare şi preziden
ţiale din 2004). Se poate observa că după 
fiecare an de a legeri (1996, 2000 şi 2004) se 
înregistrează (în ani i în care au fost furnizate 
articolele 1997, 2001 şi 2005) o adevărată 
explozie de articole. 

Anul 2001 este reprezentat de un număr 
de 121 de articole. 

Următoru l pas a fost identificarea 
frccvenţelor în funcţie de temele şi !C:LJhtemele 
propuse pentru analiza de conţinut. Alături de 
aceste cifre au fost realizate şi grafice pentru 
fiecare dintre temele majore. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Cercetare asupra procesului de obţinere a autonomiei Ţinutului Secuiesc În presa . . .  

Tabelul 1 
Identificarea schemei conceptuale "autonomie" 

Dimensiuni/ Teme 

1 .  Tendinţe în  subiectele abordate în 
cotid ian. 

2 . Tonul ideologic al editorialiştilor. 

3. Tonul ideologic în cuvântările 
oamenilor politici. 

4. Definiţi i  ale autonomiei 

5 .  Caracteristici a le  autonomiei . 

6 .  Exemple utilizate. 

7. Tip de argumentare a discursulu i .  

8 .  Relaţia cu statu l român .  

Totalu l pe subteme se păstrează la cifra 
totală de 44 doar în cazul temei "Tendinţe în 
subiectele abordate în cotidian" deoarece 
aceste tendinţe s-au înregistrat la toate arti
colele. Această temă este ca o general izare 
sau mai exact ca un cadru general contextu
al al  fiecărui articol în parte. În ceea priveşte 
rezultatele obţinute în cazul celorlalte sub-

Indicatori/ Subteme 
· Pro 

Direcţia . Neutru 
• Contra 

Puternice 
Tăria · Moderate 

' Slabe 
Modele teoretice 
Relatia cu statul mamă Unqaria 
Relaţia cu trecutu l istoric al Transi lvaniei 
Relaţia cu viitorul european 
Relaţia cu statul mamă Ungaria 
Relatia cu statu l natiune România 
Relaţia cu UE 
Transi lvania autonomă şi independentă 
Definiti i date de dictionarele de special itate 
Definitie etimologică . 
Definitie comprehensivă 
Definitie prin neqare 
Definiţie clasă-gen 
A. teritorială 
A. cu lturală 
A economică 
A sub aspect administrativ 
(asociatii de tip intercominutar) 
A locală 
Descentral izare 
Regional izare 
Ex din istoria românilor 
Ex europene 
Ex construite 
Argumente de tip social cultu ral 
Argumente istorice 
Argumente politice 
Arqumente economice 
Arqumente personale 
Separare 
Dependentă 
Interdependenţă 
Coexitentă 
Nici o relatie 

teme nu se mai păstrează totalul de 44 
deoarece unul şi acelaşi articol nu a găzduit 
toate aceste subteme. 
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Pentru o citire mai coerentă a frecvenţelor 
obţinute prima dată este prezentat rezultatul 
cu totalitatea frecvenţelor pe toate temele 
aşa cum au fost ele Identificate (vezi Tabelul 
nr. 2). 
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Tabelul 2 
Înreg istrarea frecvenţelor în funcţie de teme. 

Dimensiuni Indicatori Frecven!_e 
1 Pro 44 1 �tia Neutru o 

1 .  Tendinţe in subiectele 
4 Contra o 

abordate în cotidian. 1 Tăria Puternice l 7 
44 1 Moderate 1 

37 
44 

i 
Slabe 1 o ' 

Modele teoretice 1 6 1 Relatia cu statul mamă Un_garia i 2 2 .  Tonul ideologic a l  Relaţia cu trecutul istoric a l  1 
editorialiştilor. Transi lvaniei 4 

11  Relaţia cu viitorul euro�ean 5 

3 .  Defin iţ i i  a le autonomiei . Modele proprii 6 
8 Definiţie etimologică, l ingvistică 2 

A. teritorială 13  r-----
A. cultura lă 8 

4. Caracteristici a le A economică o 
autonomiei. A sub aspect administrativ 8 33 (asociatii de tip intercominutar) 

A locală 1 
Autonomie persona la 3 

5. Exemple uti l izate. Ex din istoria români lor 4 
Ex europene 1 5 Ex construite o 
Argumente de tiQ_ socia l, cu ltural 2 

6. Tip de a rgumentare a Argumente istorice 3 
discursu lui .  Argumente politice 2 

11  Argumente economice 2 
Argumente _Qersonale 2 
S�arare 16 

7 .  Relaţia cu statul român .  DependeQ_ţ_ă 4 

3 7  InterdeQ_enden__ţ_ă 18 
Coexitenţă 1 

Pentru ca aceste frecvenţe să poată să fie 
vizualizate mai bine aceste au fost introduse 
în graficul de mai jos. Pentru ca numărul 
acestor frecvenţă să fie mai vizibile denumire 
temelor a fost sintetizată (vezi Grafic 1) .  

După cum a fost explicat anterior tema cu 
cel mai mare număr de frecvenţe este "ten
dinţe în subiectele abordate" în articolele 
identificate. În toate articolele s-au înregistrat 
atât direcţia editorialiştilor care a fost pro 
autonomie şi tăria tonului utilizat care a fost 
de factură puternică şi  moderată. Aceste ele
mente legate de subteme pot fi identificate in 
graficele următoare. 

loare de 37 de frecvenţe. În aceste articole se 
aminteşte de relaţia cu statul român care 
deternimă o serie de dezavantaje pentru 
populaţia de etnie maghiară . Autonomia ea 
este raportată în permanenţă ca distanţare, 
separare, rupere de România. 

Următoarea temă care a inregistrat valori 
mari este "relaţia cu statul român" cu o va-
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Un alt element semnificativ este reprezen
tat de tema prin care se încearcă identificarea 
tipurilor de autonomie dorită, a caracteristi
cilor dezirabile ale acesteia. Frecvenţa înre
gistrată în acest caz este de 33 .  Numărul 
mare este explicat de faptul că în articolele 
identificate se menţionează caracteristicile fie 
ale unui singur tip de autonomie fie a unei 
autonomii cu mai multe dimensiuni. 
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Grafic nr. l  
Distribuţia temelor identificate pentru conceptul de  autonomie 

Frecvenţe mai mici au fost înregistrate în 
cazul temelor "tonul ideologic al editoria
liştilor" şi "tip de argumentare a discursului" 

în fiecare caz înregistrându-se 1 1  frecvenţe. 
Tema cu cel mai mic număr de frecvenţe 
înregistrat este "exemple utilizate'� care este 
de 5 iar numărul de definiţii care au fost cău
tate a fost de 8. Deci se pare că la nivelul în 
care se doreşte a fi fundamentată această 
obţinere a autonomie care presupune şi 
luarea în considerare a a ltor modele sau 

raportarea la definiţi i, dacă ar fi posibi l 
definiţii riguroase din punct de vedere ştiinţi
fic sau defin iţi i formulate de istorici, 
antropologi etc, eforturile editorialiştilor şi a 
"cotidianului" în sine sunt caracterizate de o 
reducere a eforturilor de "educare şi infor
mare" a opiniei publ ice. 

În continuare se realizează discuţia pentru 
fiecare temă în parte pentru a putea fi vizua
lizate şi identificate raporturile existente între 
subteme. 

Grafic nr.2 
Tendinţe abordate în articolele cotidianului Haromszek. 

Oirec�a Tari<� 
373 
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După cum se poate observa din grafic 
(Graficul 2), toate articolele au făcut publice 
atitudinea lor pro faţă de procesul de obţinere 
a autonomiei. Mai mult decât atât indirect 
acest fapt este întărit şi de restul articolelor 
care au făcut referire şi la alte aspecte din 
viaţa populaţiei de etnie maghiară . De 
asemenea se poate identifica faptul că acest 
cotidian nu are o prezenţă echilibrată faţă de 
acest subiect deoarece el nu face loc şi altor 
opinii sau subiecte prin care să se prezinte şi 
alte perspective a le obţinerii autonomei şi a 
semnificaţiei acesteia în actualu l context. 

Alături de acest aspect iese în evidenţă şi 
tăria acestor articole şi nume în 7 cazuri tonul 
este foarte puternic iar în 37 de cazuri acesta 
este moderat. 

Pentru a se menţine obiectivitatea atât jur
nal istică dar şi morală era de dorit identifi
carea unor articole sau intervenţii în care să 
se ia în considerare avantajele şi dezavanta
jele autonomiei, a semnificaţiei, a efectelor 
etc. 

Continuând cu cea de-a doua temă au fost 
înregistrate rezultatele din Graficul 3 .  

Grafic nr. 3 
Distri buţia rezultatelor Tonul ideologic al zianştilor 

RelaUa c u  Re laţia cu Rela�a c u  

\-1itorul s tatul mamă trecutul istoric 
Ungaria al Transi lvaniei  european 

I te m  i i  

În  continuarea discursului prin care se 
încearcă dovedirea faptului că cererile legate 
de obţinerea autonomiei sunt pertinente şi 
fundamentate, în articolele stud iate se 
aminteşte şi de raporturile care se stabilesc 
între regiunea care este subiectul autonomi
zării, Pământul Secuiesc şi cele mai importan
te structuri : Transilvania - ca pământ istoric şi 
regiune a populaţie de etnie maghiară, 
România - ca stat uzurpator al drepturilor 
minorităţii maghiare şi Uniunea Europeană ca 
speranţă şi viitor. 

În cinci cazuri a fost amintită Uniunea 
Europeană, în patru cazuri se vorbeşte de tre
cutu l istoric al Transilvaniei şi În două cazuri 
Ungaria .  Este de remarcat că atunci când se 
vorbeşte de legătura intre autonomie şi UE se 
ia în considerare acea autonomie oferită de 
asociaţiile intercomunitare infiinţate la in iţia
tivele de colaborare şi cooperare a autori
tăti lor publice locale şi care pot fi uti l izate (de 
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fapt este chiar o condiţie esenţială) în proce
sul de obţinere a fondurilor structurale. Atunci 
când această autonomie se raportează la 
Transilvania atunci într-adevăr se aminteşte 
de moştenirea istorică a Pământului Secuiesc 
care trebuie redobâdit şi pentru care popu
laţia de etnie maghiară trebuie să ducă 
aproape o adevărată luptă. 

O a ltă temă care a fost identifjcată pe par
cursul cercetării este : "Definiţii ale autono
miei'� care au fost sintetizate în Graficul 4. 

Din păcate aceasta este tema cu cele mai 
puţine frecvenţe. Este oarecum îngrijorător 
faptul că într-un subiect atât de important nu  
există o rigoare ma i  bună În  defin irea 
autonomiei. Doar în două cazuri au fost 
prezentate definiti i  ale cuvântu lui autonomie, 
unul din l imba maghioră, şi este o definiţie in 
care se vorbeşte mai mult de semnificaţia 
administrativă a termenului, iar cealaltă refe
rinţă este din l imba franceză. 
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Graficul nr. 4 
Defin iţii ale autonomiei. 

Modele proprii Definiţie etimologică , l ingvistică 

În ceea ce priveşte cele 6 apariţii înregis
trate în definirea autonomiei, aceste modele 
proprii sunt create de editorialişti şi sunt sim
ple opini i date publicităţii, şi date de fapt pub
licu lu i .  Este just ca persoane cu atât de puţină 
pregătire în domenii ştiinţifice cu referinţă 
directă la autonomie să vorbească şi să scrie 
despre aceste subiecte??? 

Alături de acest subiect este interesant de 
observat cum este înţeleasă autonomia. Dacă 
în ceea ce priveşte defini rea acestui concept 
este foarte slab real izată de cotid ianul  
Haromszek, în schimb rândurile acestuia 

abundă în identificarea caracteristici lor, 
d imensiuni lor, formelor autonomiei. În multe 
articole, cuvântul "autonomie" era însoţit de o 
serie de atribute, care pot fi identificate în 
graficul de mai jos. Enumerarea este de folos 
pentru că circumscrie aria de interes şi de 
referinţă, dar neînsoţită de o descriere a 
fiecăruia din elementele enumerate face difi
cilă şi superficială dorinţa de a motiva acest 
proces de obţinere a autonomiei atât de mult 
"adusă"în lumina tiparului . 

Astfel, s-au înregistrat rezultatele prezen
tate în Graficul 5. 

Grafic nr. 5 
Caracteristici a le autonomiei reflectată în mass-media 
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Cele mai numeroase referiri aşa cum sunt 
ele vizibi le în graficul de mai sus sunt cele 13  
menţionări a le  autonomiei teritoriale, apoi la 
un număr egal de 8 se mai face referire la 
autonomia culturală şi cea administrativă . În 
ceea ce priveşte autonomia teritorială se face 
în mod repetat referire la Pământul sau Ţinu
tul Secuiesc. Este de prisos menţionarea fap
tului că această denumire nu este legală şi ea 
este folosită de fiecare dată pentru definirea 
unui areal teritorial care a existat istoric. 
Foarte rar se vorbeşte de Trasilvania iar denu
mirea oraşelor din acest Ţinut nu este nici 
denumirea română a oraşului, nici denumirea 
maghiară oficială, ci denumirea istorică. Cert 
este că după parcurgerea acestor articole în 
cal itate de cercetător, este grea identificarea : 
graniţelor geografice a le acestui ţinut, centru
lui (administrativ, cultural, politic, geografic, 
etc.) care fie este la Sfântu Gheorghe, fie la 
Târgu Secuiesc, fie la Miercurea Ciuc. 

Autonomia administrativă este privită sub 
mai multe forme: fie ca instituţiile autorităţilor 

publice loca le "să deservească mai mult 
interesele populaţiei de etnie maghiară" prin 
existenţa a două rânduri de documente ofi
cia le în cele două l imbi română şi maghiară, 
să existe un număr mai mare de angajaţi 
etnici maghiari în aceste instituţii, să existe 
mai multe şcol i de l imbă maghiară, mai multe 
biserici etc. Fie ca efect al asociaţi ilor interco
munitare menite să atragă bani europeni, şi 
atunci se vorbeşte de dezvoltarea economică 
şi industrială a Transilvaniei ca şi teritoriu, 
reg iune Centru a României. 

Este interesant de observat că nu se 
aminteşte deloc despre automonia economică 
şi cea locală. În ambele cazuri nu au fost 
înregistrate nici măcar o referinţă. Nu au fost 
identificate pârghii le prin care să se autofi
nanţeze autonomia. 

Frecvenţele obţinute cu privire la exem
plele care au fost util izate în discursul jurna
listic au fost introduse în graficul de mai jos şi 
au fost obţinute următoarele rezultate: 

Grafic nr. 6 
Exemple uti l izate în cotid ianul Haromszek 

Ex din istoria 
românilor 

Ex e u rope ne Ex construite 

După cum se poate observa numărul de 
exemple este foarte mic chiar şi în compara
ţie cu numărul articolelor selectare pentru 
cercetare. Au fost utilizate doar 4 exemple din 
istoria României ş i  toate fac apel la mult dis
cutatul Tratat de la Trianon. A mai fost 
menţionat un singur exemplu european şi 
anume cel a l  Germaniei şi Franţei . În rest nici 
măcar un exemplu sau cel puţin un model 
teoretic nu şi-a găsit locul între paginile coti-
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dianulu i .  Se ridică astfel cel puţin doua între
bări : nu există n ici un exemplu deja încercat 
care să răspundă · la dorinţa de obţinere a 
autonomiei sau nici jurnaliştii nu sunt perfect 
conştienţi de ceea ce "doresc'� 

Un alt element deosebit de important este 
şi tema " Tipul de argumentare a discursului': 
S-au identificat urmatoarele frecvenţe care 
pot fi urmărite în graficul următor, Graficul 7. 
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Grafic nr. 7 
Tema "Tipul de argumentare a discursului" 

Aproape că este previzibil numărul de 
frecvenţe obţinut în cazul argumentelor 
istorice, care sunt în număr de trei. Câte două 
frecvenţe sunt înregistrate în cazul :  

- Argumentelor de  tip social, cultural care 
vorbesc de respectarea drepturilor populaţiei 
de etnie magh iară. 

- Argumente politice care se referă în prin
cipal la respectare programului partidu lui 
politic UDMR. 

- Argumente economice care se referă 
foarte vag la redirecţionarea veniturilor care 
sunt date statulu i român, dar dat fiind faptul 
că Covasna este unul dintre judeţele care 

contribuie cel mai puţin la fondul bugetar, 
aceste argumente par cel puţin naive. 

- Argumentele personale care cel mai bine 
se regăsesc în acel "noi" care este folosit în 
discursul jurnal istic. Acest argument este 
unul dintre cele mai de efect, deoarece obligă 
prin nuanţe la credinţa că dorinţa spre auto
nomie este puternică şi comună a unui număr 
semnificativ de indivizi. 

Ultima, şi poate cea mai revelatoare temă 
a anal izei de conţinut, este cea denumită 
"Relaţia cu statul român': Graficul de mai jos 
(Graficul 8) este reprezentativ pentru studiul 
nostru . 

G ratie nr. 8 
Distribuţia frecvenţelor obţinute pentru tema Relaţia cu statul român . 
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Cele mai mari frecvenţe au fost înregistrate 
- în cazul relaţiei între regiunea autonomă şi 
Român ia de tip interdependenţă, care se 
caracterizează prin obţinerea autonomiei de 
către regiune, dar această să fie susţinută 
financiar de către statul român. Această sub
venţionare ar fi de dorit să susţină până la 
cele mai subti le elemente: existenţa a unui 
stat în stat, dar fără a contribui financiar sub 
nici o formă, doar în virtutea păstrării iden
tităţii culturale şi istorice. Demn de reţinut că 
nu se specifică ce ar trebuie să se întâmple cu 
minoritatea sau populaţia de etnie română. 
Ar fi interesant ce s-ar întâmpla dacă, după 
obţinerea autonomiei de către populaţia de 
etnie maghiară, acelaşi demers ar fi reluat de 
populaţia de etnie română. 

Un număr însemnat de frecvenţe este 
înregistrat şi în cazul separării de statul 
român. Din nou, nu se poate vorbi foarte clar 
cine ar trebuie să susţină această regiune 
autonomă, dar sunt mai clare elemente de 
genul că cei care fac parte din acest teritoriu 
ar trebuie să se bucure de două cetăţenii . 

Rezultate mai modeste sunt înregistrate în 
cazul coexistenţei, o frecvenţă, şi dependenţei, 
patru frecvenţe. Acestea fac superficial 
referiri la asociaţi i le intercomunitare. 

Concluzii şi aprecieri finale 
Din total itatea articolelor identificate în 

colecţia cotidianului Haromszek, cotidian ce 
apare în judeţul Covasna, au fost colecţionate 
44 de articole în care se fac referiri la 
aspectele legate de autonomie. În urma ana
lizei efectuate, s-au constatat următoarele: 

• în toate articolele, direcţia editorialiştilor 
a fost pro autonomie, iar tăria tonului utilizat 
a fost de factură puternică şi moderată. 

• autonomia este raportată în permanenţă 
ca distanţare, separare, rupere de România. 

• doar în două cazuri au fost prezentate 
defin iţii a le cuvântului autonomie, unul d in 
l imba maghiară ş i  este o definiţie în care se 
vorbeşte mai mult de semnificaţia administra
tivă a termenulu i, iar cealaltă referinţă este 
din l imba franceză . Este oarecum îngrijorător 
faptul că într-un subiect atât de important nu 
există o rigoare mai bună în defi n i rea 
autonomiei. 

• cele mai numeroase referiri - în număr 
de 1 3, se fac la autonomia teritorială, apoi la 
un număr egal de 8 se mai face referire la 
autonomia culturală şi cea administrativă . 

• sunt greu de identificat g raniţele 
geografice ale " Ţinutului Secuiesc': centrului 
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(administrativ, cultural ,  politic, geografi, etc), 
care reiese că este fie la Sfântu Gheorghe, fie 
la Târgu Secuiesc, fie la Miercurea Ciuc. 

• în definirea conceptului de autonomie 
sunt uti l izate doar două defin iţii l ingvistice. 
Una d intre acestea este· l imba franceză şi se 
opreşte asupra unui sinonim de semnificaţie a 
conceptului de autonomie si anume cel al 
autoguvernării, fiin<;l oferit şi echivalentul în 
l imba engleză. Cea de-a doua definiţie este 
din l imba maghiară şi se referă la autogu
vernare locală . Ceea ce este demn de luat 
în seama este că referinţa la defin iţia 
autonomiei din l imba maghiară se face în anul 
1997, iar definiţii le din l imba franceză şi l imba 
engleză se fac în anul 2005 . Odată cu tre
cerea anilor, se pare că punctele de referinţă 
pentru tot ce înseamnă autonomie şi este în 
sprij inul obţinerii acesteia se mută de la nivel 
local ( referinţe istorice loca le româneşti 
legate de România sau Ungaria) la nivel mai 
general şi anume european.  

• conceptul de autonomie a fost în 
repetate rânduri legate şi de acela de regiune 
de dezvoltare. A lega aceste regiuni de dez
voltare cu procesul de obţinere a autonomiei 
este cel puţin forţată şi utopică. Acest tip de 
legătură se face cu următoarele elemente: 

a) autonomia la fel ca Regiunea Autonomă 
Maghiară. 

b) autonomia Pământu lu i  Secuiesc. 
c) autonomia defi n ită ca reg iune de 

dezvoltare şi rezultantă a asociaţiilor interco
munitare. 

Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi 
administrativ teritoriale. La fel cum nu sunt 
nici asociaţiile intercomunitare. Faptul că pro
cesul de obţinere a autonomiei este legat pe 
rând de aceşti termeni, dar nu în sensul în 
care ei sunt definiţi din punct de vedere al 
legii româneşti şi a directivelor europene, 
semnifică cel puţin necunoaştere legii 

• obţinerea autonomiei, în special reflec
tată în articolele din ani i  1997 şi 2001 ,  este 
văzută ca un proces încărcat de foarte multă 
agresivitate. 

• semnificaţiile autonomiei pentru Ţinutul 
Secuiesc sunt unele dintre cele mai ferme în 
l imbaj şi în acelaşi timp în număr cel mai 
mare. Cel mai agresiv es_te : "Noi vrem ţara!" 

• cotidianul Haromszek face public� opinia 
conform căreia maghiarii din România doresc 
crearea unui stat autonom, independent şi 
suveran, cu o organizare politică şi adminis
trativă proprie. · Din aceste fapte se ivesc 
unele întrebări, care au fost conturate de-a 
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lungul acestei lucrări : 
• Cum ar trebui să se numească acest stat? 
• Cine ar trebuie să îl conducă? 
• Cum ar arăta dezvoltarea economică al 

acestui stat? 
• Care ar fi graniţele sale teritoriale? 
• Unde ar fi capitala? 
• Care ar fi unităţile administrativ teritoriale 

ale acestui stat? 
• Care ar fi drepturi le şi obl igaţi i le 

minorităţii româneşti care este cuprinsă în 
acest stat"� 

• Ce ar trebui să cuprindă istoria acestui 
stat? 

În urma rea lizării acestei cercetări, s-au 
conturat o serie de direcţii de cercetare în 
cadrul aceluiaşi domeniu .  Aceste ar putea fi : 

• Realizarea unei cercetări ca l itative com
parative între cotid ianele de l imba maghiară 
din judeţele cu populaţie majoritar maghiară 
precum Covasna şi Harghita dar şi cotidianele 
din judeţele cu populaţie maghiară precum 
Mureşul, Bihor şi Satu Mare. 

• Realizarea unei cercetări cal itative între 
cotidianele maghiare şi a lte cotidiane publi
cate în l imba altor minorităţi (rromani, saşi, 
l ipoveni, sârbi, etc.) 

• Real izarea unei cercetări comparative 
între cotidianele de l imba româna şi maghiară 
atât la nivel local cât şi la nivel central . 

• Completarea acestor cercetări cu inter-

vievarea autorilor acestor articole din cotidi
anele selectare. 

• Intervievarea populaţiei cu privire la pro
cesul de obţinere a autonomiei precum şi 
ceea ce persoanele intervievate înţeleg prin 
conceptul de "autonomie" 

Datorită faptu lui că tema acestei cercetări 
a reprezentat o abordare "delicată" în dome
niul Sociologiei Relaţiilor Interetnice, nu au 
existat cercetări anterioare accesibile pentru 
rea lizarea unei metaanalize a designului de 
cercetare şi a rezultatelor obţinute. Din acest 
motiv alături de direcţii le de cercetare s-au 
prefigurat şi unele l imite de cercetare : 

• Datorită numărului mare de texte, pe 
parcursul anal izei de conţinut s-au observat şi 
alte concepte esenţiale care pot îmbogăţi 
ulterior această cercetare : opinii le şi atitu
din i le faţă de cadru l  legislativ românesc în 
privinţa minorităţii maghiare, atitudinea faţă 
de instituţi i le autorităţilor publ ice locale, drep
turi ale minorităţii maghiare. 

• Textele au fost consultate în varianta 
tradusă şi poate exista posibil itatea ca unele 
semnificaţii şi jocuri de cuvinte să fi fost 
omise sau să primească a ltă semnificaţie. 

• Extinderea cercetării conform şi altor 
concepte identificate pe parcursul cercetări i 
ar fi făcut ca l imita de timp alocată să fie 
depăşită. Din acest motiv aceste concepte au 
fost introduse ca direcţii de cercetare. 

Elena Măgheran 

Abstract 
Research upon the mirroring of the atempts to obtaining 

the autonomy of the Szeckler Land in the local Hungarian press 
from Covasna County 

The theme of this article is the way the Haromszek (Treiscaune) daily newspaper frr.m Covasna County presents the 
process of obtaining the autonomy of the Szeckler Land. The issue on which this social study is based is determined by 
the frictions that exist and are brought into the attention of the Romanian and Hungarian public from Covasna County 
regarding the obtaining of the mentioned autonomy. The objectives of the research are: the identification of the 
opinions regarding the autonomy discussed in the Hungarian press; defining the concept of autonomy, based on the 
d iscussed opinions; describing the main elements of speech used in dea ling with the theme of autonomy. The assump
tions of the research were: does there exist a modification of speech upon the process of obtaining the autonomy once 
the years pass, referring to the period of 1997 - 2005; and is there a double speech upon the process of obtaining the 
autonomy: one that treats the autonomy in connection with the local element (the Szeckler Land) and one that treats it 
in connection with the national element (a Region for Development, inter-communitarian associations). The conclusions 
that were formulated after this research are presented at length in the end of the study. 
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Cercetare cu privire la fenomenul  suicidar din România, În 
genera l, şi din judeţul Covasna, În specia l 

Majoritatea studii lor privind comportamen
tul suicidar au un caracter maniheist, fiecare 
cercetător abordând fenomenul autodistructiv 
în funcţie de special itatea sa ştiinţifică. În cele 
ce urmează vom încerca să depăşim acest 
neajuns. De asemenea, datele prezentate în 
preambulul teoretic au avut rolu l de a pregăti 
orientarea în problematica de care ne 
ocupăm. 

Această secţiune practică va pune în valoa
re ideea conform căreia anal iza tentativelor 
suicidare contribuie cel mai bine la studiul 
fenomenului su icidar, mai a les când acest 
studiu priveşte o categorie de vârstă atât de 
puţin cunoscută şi înţeleasă - adolescenţa . 
Apropierea de adevăratul complex de moti
vaţi i  este posibi lă cu ajutoru l propri i lor 
cuvinte ale subiectu lui adolescentin; numai 
astfel este posibi lă descifrarea trecutului său, 
a dificultăţilor sale de trai şi stabi l irea modu
lu i în care s-a făcut trecerea de la starea psi
hosocială a adolescentu lui la ideea de suicid 
şi apoi la actul în sine. De asemenea, va fi 
subl in iat faptul că între tentativă şi suicidul 
rea l izat există nu numai o deosebire cal itativă 
(numai supravieţuitorul poate fi supus unei 
examinări obiective), ci şi cantitativă . O parte 
a tentativelor trebuiesc privite ca suicide 
nereuşite, însă şi între cele cu sfârşit letal 
există o serie cu final tragic nedorit. 

Scopul cercetări i :  identificarea şi evaluarea 
pri'llcipali lor factori de risc şi a mecanismelor 
ce caracterizează comportamentul suicidar al 
adolescenţi lor. 

Obiective urmărite : anal iza d inamicii com
portamentului suicidar al adolescenţilor pe 
perioada 1989-1990, comparativ cu ani i  de 
după 1990 (comparaţia include şi o paralelă 
cu categoria de vârstă 65-75 ani), pentru 
România şi pentru judeţul Covasna; identifi
carea variabilelor, factorilor ce influenţează, 
determină apariţia ideii de suicid în rândul 
adolescenţilor; identificarea caracteristicilor 
personale ale subiecţilor adolescentin i  studi
aţi ; conturarea personal ităţii sinucigaşe ado
lescentine; cunoaşterea atitudini i  adolescen
ţ i lor cu privire la sinucidere. 

Ipoteze: • 
- In condiţi i le in care starea dP. anomie din 
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România postrevoluţionară se accentuează, 
este posibi l să se înregistreze o creştere a 
ratei sinuciderilor şi a tentativelor de suicid, 
cu atât mai mult în rândul adolescenţilor cu 
cât celula de bază a societăţii - famil ia, este 
afectată. 

- Dacă suicidul la adolescenţi este un act 
raţiona l, atunci acesta nu este - aşa cum 
apare la prima vedere - un act pur de dis
continu itate umană, o ruptură strictamente 
accidentală sau imprevizibilă, ci, dimpotrivă, 
trebuie plasat la capătul unei continu ităţi de 
conţinut şi chiar de manifestări, la o extremă 
a unui continuum autodistructiv (acest con
tinuum este gradat şi pluriform, gradarea 
marcând gravitatea actu lui autodistructiv, iar 
caracterul pluriform - varietatea de mani
festări). 

- Dacă nevoia de a fi respectat, apreciat, 
recunoscut, iubit este principala caracteristică 
a adolescenţei, atunci este posibil ca întreg 
comportamentul suicidar al acestei vârste să 
nu reprezinte decât o forţare a destinului cu 
scop de a reveni în centrul atenţiei. 

- În condiţi i le în care adolescentul face 
parte dintr-o fami l ie cu probleme, dezmem
brată sau cu părinţi indiferenţi ori autoritari 
este posibil ca acesta să recurgă la nume
roase tentative. 

- Dacă adolescentul aflat după prima ten
tativa nu găseşte sprij in în membrii fami l iei 
c.tunci riscul pentru o a doua tentativă este 
mare. 

Populaţia investigată. A fost anal izat un 
număr de 19 de persoane internate cu diag
nosticul de tentativa de suicid în cadrul 
Spita lului de Urgenţă Sfântu Gheorghe, în 
perioada 1 . 10.-3 1 . 12 .2001, prin intermediul 
foi lor de observaţie; din acest grup, 19  per
soane au fost investigate prin metoda cl inică . 
De asemenea, au fost analizate prin inter
mediul foi lor de observaţie un număr de 6 
cazuri de suicid realizat în rândul adoles
cenţilor, înregistrate în cadrul Spitalu lu i de 
Urgenţă Sfântu Gheorghe, pe perioada 
1 . 0 1 . 2001  - 3 1 . 1 2 . 2001 ,  aceste cazuri 
repre7entând singurele decese înreg istrate la 
adoiP.sc:P.nţi c:n urmare a comportamenlu lu i  
autodistructiv. 
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Prin anal iza foi lor de observaţie s-au obţi
nut informaţii despre vârstă, sex, medii de 
provenienţă, stare civilă, mijloace folosite în 
scop autodi5tructiv, antecedente, date i::lSJpra 
complexulu i  de motivaţii ce au stat la baza 
tentative; de suicid, date asupra gravităţii 
stări i de sănătate la momentul internări i ,  
asupra numărului de zile de spita l izare ale 
subiecţilor adolescentini, etc. Metoda cl in ică 
apl icată a fost folosită pentru completarea 
necesară adusă catelor obţinute cu ajutorul 
foi lor de observaţie. Am putut urmări astfel 
p lur  ideterminismu� suicidu1ui ,  legătura lui cu 
factori i de persona l itate, cu afecţiunile psi
h ice, c.; fa:to�ii socia l i .  Precizăm că diagnos
ticele ce apar ca antecedente patologice sunt 
avizate c!e către medicul psih iatru şi nu 
reprezintă descr.ieri pe baza relatări i fami l iei, 
care frec,·ent acuză adolescentul suicidant de 
boală psih ic=ă, .. aceasta probabi l din motive de 
deculpabi lizarL. 

Deoar:ece fami l ia are un rol important în 
determinarea suiciduiU I  in rândul adoles
cenţi lor, fie- indirect prin imperfecta educaţie, 
socializare, fie în mod direct prin frecventele 
situaţi i confl ictuale, subiecţii stud iaţi au fost 
grupaţi în trei categorii în funcţie de cele trei 
mari grupe de cauze fami l iare ale co!lduitei 
suicidare la adolescenţi :  persoane a căror 
comportamente autodistructive au fost deter
minate în specia l de conflicte legate de orga
nizarea fami liei sau "conflicte structurale ': ce 
apar în cadrul grupelor fami l iare dezorgani
zate. în cazurile .de abandon fami l iar sau de 
d 1vor�; p2rsoane a căror comportamente 
autod istructive au fos� determinate în special 
de conflicte legate de relaţi i le psiho-dinamice 
ale fam il ie: sat:· "conflicte·relaţionale': acestea 
fi ind confl icte conjugale sau dintre adoles
cenţi şi părinţ1 ; persoane a căror comporta
mente autodistructive au fost determinate în 
specia l  de conflicte legate de o alterare a cli
matulu i  psiholog ic pozitiv a l  famil iei sau "con
flicte afective': întâlnite în cazul decesului 
unui membru a l  fami l iei - cazuri de doliu 
prelungit sau de suicid - şi în situaţi i le de con
cubinaj .  

Precizăm că, d i n  motive obiective, din 
totalu l  de 1 9  persoane studiate înregistrate 
cu tentativă de su ic id, doar 1-1 au putut fi 
investigate comp let, restul de 5 au fost 
excluse după cum u rmează : asu pra unu i  
număr de 2 persoane vizate nu s-a putut 
finaliza investigaţia datorită numărului mic de 
zi le de spitalizare; un număr de 2 ado lescenţi 

au fost iniţial cooperanţi, după care sub influ
enţa famil iei au renunţat; 1 dintre suicidanţii 
adolescenţi a refuzat categoric orice apro
piere. Înt:-u:ât unul dir.tre obiectivele cerce
tări i a fost şi cunoaşterea atitud in i i  adoles
cenţilor cu privire la sinucidere, am apl icat un 
chestionar unui număr de 353 de adolescenţi 
d in trei licee din municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. 

Au fost chestionaţi 184 de elevi de la Liceul 
de Artă, profi lu l  muzică şi profi lu l  a rte plas
tice, elevi de la secţia română şi secţia 
maghiară .  De la Colegiu l  Naţional "Mihai 
Viteazul " au fost chestionaţi 93 de elevi de la 
profi l u l  matematică- informatică, secţia 
românâ . De la Liceul Econ::Jmic au fost ches
tionati 76 de elevi de la profi lul contabil itate
finanţe, secţie: română. Au fost chestionati 
elevi de la trei l icee cu profi luri diferite şi elevi 
atâ� de 1 !"'�cţia romi:�::! cât şi elevi de la 
secţia maghiară pentru a constata dacă sunt 
deoseh!ri semnificative între aceştia în ceea 
ce priveşte atitud inea lor cu privire la 
sinucidere. 

Din totalul de 353 de subiecţi, au fost ches
tionaţi 221 de subiecţi de naţional itate româ
na şi 132 subiecţi de naţional itate maghiară; 
86 de subiecţi în vârstă de 15  an; ,  106 
subiecţi în vârstă de 16  ani ,  75 de subiecţi în 
vârstă de 17 ani  şi 87 de subiecţi în vârstă de 
18 an i .  Au fost investigaţi 127 de subiecţi de 
sex mascul in şi 226 subiecţi de sex femin in .  

Ca metode şi tehnici, pentru real izarea 
studiulu i  ele faţă au fost til izate metoda sta
tistică, metoda clinică şi metoda anchetei pe 
bază de chestionar. 

Metoda statistică poate furniza un cadru 
logic un...J i ru�:onament !>au chiar un model; ea 
conferă un caracter experimental şi situează 
�tud iul  într-o pers-pectivă de cercetare fun
damenta lă .  Tipurile de statistici uti l izate au 
fost: metoda statistică descriptivă şi metoda 
statistică inductivă. 

Metoda clinică acoperă o varietate foarte 
mare de tehnici de explorare, care merg de la 
observatia strict fenomenologică până la 
anal iza de t ip cauza! .  Am uti l izat câte puţin 
din toate, în funcţie de particularităţile psihice 
ale subiectului ,  de necesităţile de moment pe 
care discuţia le aducea. Eva luările au avut loc 
'in camere unde nu exista Ci rcu laţie de 
oameni, telefon sau alte noxe care să per
turbe d ia logul , să întrerupă cursul unui climat 
psihic favorabil unei relatări deschise. Ele au  
urmat îngrijiri i medicale propriu-zise. Nu am 
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fost interesaţi d e  simp�omatologia psih ică în 
sine sau de expresia somatică a unei trăiri . 
Adolescentul a ocupat o poziţie de subiect 
activ, psihologul fi ind perceput ca un "mar
tor'� Au fost evitate atitudini pedagogice sau 
care să aducă subiectului sentimentul că este 
obiect de studiu sau că d ialogul are rolu l  unui 
interes ureportericesc". Nu a fost interpretat 
n imic din ceea ce subiectul a relatat decât în 
final, când d iscursul a avut practic un sfârşit. 

Intervievarea a urmărit obţinerea unor 
informaţii privitoare la următoarele aspecte: 
intenţiile adolescentului în momentul actului, 
în momentul intervievări i ,  dacă actul a fost 
premeditat sau impu lsiv, dacă a căutat ajutor 
înainte sau după act, cât de pericu loasă a fost 
metoda, dacă a existat un "bilet de adio': 
motivaţia gestului suicidar, dorinţele de viitor 
ale adolescentu lu i .  Desigur, s-a pus accent pe 
obţinerea informaţi i lor ce privesc relaţi i le cu 
fami l ia, atitudinea faţă de şcoală, coleg i 
(acolo unde este cazul), gradul de satisfacţie 
generală faţă de viaţă urmărindu-se evi
denţierea problemelor curente (factori şi 
cauze) ale adolescenţi lor studiaţi. 

Am urmărit modul de expresie verbală, 
mimica şi ţinuta vestimentară, nivelu l  evolu
ţiei afective, gradul de adaptare la real itate, 
densitatea discursului , supleţea sau rigid ita
tea atitudini lor, toate cu deosebita importanţă 
pentru informaţi i le psihologice dorite. Ne-au 
interesat debitul verbal, tonul ,  îndepărtările 
de discuţie, inh ibiţi i le intelectuale sau afec
tive, modalităţile preferenţiale de funcţionare 
mentala (afectiv, cognitiv, proiectiv, anal itic, 
impulsiv etc.) .  

Precizăm că tipul de întrevedere util izat 
conţine în realitate o multitudine de modali
tăţi de investigare psihologică .  De cele mai 
multe ori, s-a dovedit a fi indispensabilă mul
tipl icarea intervievării, însă au existat şi cazuri 
pentru care o singura şedinţă Jaţă În faţă" a 
fost de ajuns. 

Dintre toate datele obţinute, cele mai 
importante ni s-au părut cele referitoare la 
modu l  de relaţionare socială (în famil ie, în 
grupul profesional, în afara lu i), cele referi
toare la "sentimentul de reuşită" în legătură 
cu relaţi i le cu partenerul de viaţă, cu părinţii 
sau de reuşita profesională sau materială . 
Aceste sentimente de reuşită le-am judecat în 
raport cu subiectul şi nu cu noi înşine: 
probler r rele ddolcsccntu lu l  se raportează la 
aspiraţ1 1 le  genera le ale grupulu i  sau de 
apartenenţă. 
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Relatări le adolescenţilor intervievaţi au fost 
luate ca fi ind adevărate. În măsura în care s
au simţit înţeleşi şi acceptaţi, indiferent ceea 
ce au ascuns, ei au renunţat la mistificări şi 
relatări demonstrative şi au făcut să se înţe
leagă real itatea unor afirmaţii anterior neade
vărate. Cazurile pe care le vom prezenta în 
continuare vor fi rezumate la ceea ce a fost 
esenţia l  în evoluţia subiecţi lor spre sinucidere 
sau la ceea ce constitu ie scopul acestei secţi
uni a lucrări i .  

Metoda cl inică a permis o aprofundare a 
fenomenulu i  suicida r imposibi l  de realizat prin 
metoda statistică apl icată foi i  de observaţie, 
constitu indu-se ca un argument de prim ordin 
al cercetării noastre. 

Metoda anchetei pe bază de ches
tionar. Pentru a cunoaşte atitudinea ado
lescenţilor cu privire la suicid, a fost apl icat un 
chestionar unui  număr de 353 de adolescenţi 
d in trei l icee din municipiul Sfântu Gheorghe: 
Liceul de Artă, Colegiu l  Naţional "Miha i  
Viteazul" şi Liceu l Economic. Chestionarele au 
fost apl icate prin autoadmin istrare în luna 
decembrie 200 1 .  

Rezultate. Rezultatele obţinute l a  cele 8 
întrebări ale chestionaru lui ,  le vom prezenta 
în continuare, în ordinea în care apar în 
chestionar. 

La întrebarea "Care este atitudinea dum
neavoastră faţă de sinucidere'� din numărul 
total de 253 de subiecţi, 2,3% aprobă suicidul 
fără rezerve, 18,7% aprobă suicidul în anu
mite ci rcumstanţe şi 79% dezaprobă suicidul .  
Dacă analizăm rezultatele obţinute separat pe 
l icee, observăm că procentu l cel mai mare de 
subiecti care dezaprobă suicidul (80,6%) se 
află la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", 
profi lu l  matematică- informatică, u rmat de 
subiecţii de la Liceul de Artă (80,5%) şi apoi 
de subiecţii de la Liceul Economic, profi lu l  
contabil itate-finanţe (75% ) .  

De asemenea, remarcăm faptul că n ici un 
subiect de la  profi lu l  matematică-informatică 
nu aprobă suicidu l  fără rezerve (0%), 
subiecţii de la profi lu l  muzică şi profi lul arte 
plastice aprobă suicidul în proporţie de 1,6% 
- neexistând diferenţe semnificative între cei 
de la secţia maghiară şi cei de la secţia 
română ( 1 ,5% respectiv 2%), iar cei de la 
profi lu l  contabi l itate-finanţe aprobă suicidul în 
proportie de 5,3%. Ponderea cea mai mare 
( 1 9,7%) o au subiecţii de la Liceul Econom ic, 
profi lul  conta bi l itate-finanţe, care aprobă sui
cidul în anumite circumstanţe. 
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Dacă urmărim d istribuţia pe vârste a rezul
tatelor, constatăm că procentul cel mai mare 
de subiecţi care aprobă suicidul fără rezerve 
este la vârsta de 1 7  ani (5,3%), atât la fete 
(2, 1 %) cât şi la băieţi ( 10,7%), urmat de 
subiecţi de 16 ani ( 1 ,9%). Este de remarcat 
faptul că printre subiecţi de 18 ani nu s-a 
înregistrat nici unul care să aprobe suicidul 
fără rezerve, la această vârstă înregistrându
se şi pro suicidul .  

La vârstele de 1 5-16 ani se înreg istrează 
procentul cel mai mare de subiecţi ( 19%) 
care aprobă suicidul în anumite circumstanţe. 
18,7% d intre subiecţii chestionati au răspuns 
că aprobă suicidul în anumite circumstanţe. Ei 
au enumerat ca circumstanţe care ar putea 
justifica suicidu l  urmatoarele: bol i le incurabile 
- 27,3%, situaţia în care nu mai există o alta 
cale de rezolvare a problemelor - 16,7%, con
flictele cu părinţii - 12,3%; pierderea unei 
fiinţe dragi - 7,6%; singurătatea - 6%; bol i le 
psihice - 6%; situaţia în care cineva a comis 
o crimă - 4,5%; suferinţa 4,5%; când omulu i  
nu i se mai acordă nici o şansă - 3%; când omul 
simte că nu mai este util societăţii - 3%; prob
lemele financiare - 3%; problemele sentimen
tale - 3; frica - 1,5%; lipsa de afecţiune - 1,5%. 

Observăm că cei mai mu lţi sub iecţi 
(27,3%) au considerat boli le incurabile ca o 
circumstanţă care ar putea justifica sinuci
derea; 1 6,7% dintre subiecţi au considerat că 
ar putea justifica sinuciderea situaţia în care 
nu există o a lta cale de rezolvarea prob
lemelor. Conflictele cu părinţii, ca şi cauză 
care ar putea justifica suicidul - au fost 
numite de 12,3% dintre subiecţi. 

Cei 79% dintre subiecţii care au afirmat că 
dezaprobă suicidul şi-au justificat răspunsul 
astfel : sinuciderea nu este o cale de rezolvare 
a problemelor - 25%; viaţa trebuie trăită -

17,8%; orice problemă poate fi rezolvată -
1 1 ,8%; sinuciderea este un păcat - 10,7%; 
omul nu are dreptul de a-şi lua viaţa - 10,3%; 
sinuciderea este un act de laşitate - 10%; 
sinuciderea este un act necugetat - 6,4%; nu 
există motive care să justifice sinuciderea -
3,9%; sinuciderea este un act egoist - 2, 1 %; 
sinuciderea provoacă durere celor din jur -
1,4°/o . 

La întrebarea nr. 2 a chestionarului, dacă 
,_Este condamnabil suicidul?" mai mult de 
jumătate dintre subiecţii chestionati (55,8%) 
răspund afirmativ, iar restul de 44,2% con
sideră că sinuciderea nu este condamnabilă. 
Procentul cel mai mare de subiecti care con-
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damnă suicidul s-a înregistrat în rândul celor 
de la profi lu l  matematică - informatică 
(73 , 1  %), urmaţi de cei de la profi lu l  contabi
l itate-finanţe (64,4%).  Doar un procent de 
43% dintre subiecţi i de la profi lu l  muzică şi 
arte plastice consideră condamnabil suicidul 
(în proporţie de 39,2% cei de la secţia 
maghiară şi în proporţie de 45, 1% cei de la 
secţia română). 

Prin urmare, mai mult de jumătate dintre 
subiecţii de la Liceul de Artă, secţia maghiară 
consideră că suicidul nu este condamnabil 
(60,8%), fiind urmaţi de cei de la secţia 
română din acelaşi liceu (54,9%), de cei de la 
profi lu l contabil itate-finanţe (35,5%) şi apoi 
de cei de la profilu l  matematică-informatică 
(26,9%). Procentul acelora care condamnă 
suicidu l  creşte odată cu înaintarea în vârstă : 
la 15  ani - 43,7%, la 1 6  ani - 55,5%, la 17 ani 
- 73,6%, la 18 ani - 78,2%. 

Aceeaşi situaţie se înregistrează şi la 
fiecare liceu în parte; 68% dintre subiecţi au 
vârstă de 18 ani de la profi lurile muzică şi arte 
plastice, secţia română, condamnă suicidul, 
53% dintre subiecţii de aceeaşi vârstă de la 
secţia maghiară, 78,2% dintre subiecţii de la 
profi lu l  contab.-finanţe şi 72,7% dintre subi
ecţii de 18 ani de la profi lul mat-informatică. 

Din numărul total de subiecţi, 58,3% con
sideră su icidul un act condamnabil; 5 1 , 1% 
dintre aceştia condamnă suicidul d i n  punct de 
vedere religios; 16, 1% condamnă suicidul 
pentru că reprezintă o pierdere pentru soci
etate; 1 1 , 1% condamnă suicidul din punct de 
vedere mora l ;  1 1 , 1%  consideră sinuciderea o 
dezertare din viaţă; 3,3% susţin că prin sinu
cidere se oferă un exemplu negativ. 

Astfel, mai mult de jumătate di ntre 
subiecţii care condamnă suicidul, îl condamnă 
din punct de vedere religios, poate şi pentru 
că religia creştină consideră sinuciderea o 
crimă, "păcatul de neiertat'� Pentru creştin, 
sinuciderea este înspăimântătoare, pentru că 
după săvârşirea acestui păcat nu mai rămâne 
timp pentru căinţă. Este interesant de remar
cat faptul că 16, 1% dintre subiecţi consideră 
sinuciderea condamnabilă întrucât reprezintă 
nu numai o pierdere personală ci şi una 
socială . Urmărind valoriiP. subiective etice, 
moartea unei persoane poate fi d iscutată în 
termenii contribuţiei sale în societate, relaţii 
interpersonale, ca prieten, frate, părinte dar 
şi ca producător de valori . Din tota lu l  
subiecţilor chestionaţi, 42,2% consideră că 
suicidul nu este un act care trebu ie con-
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damnat din urmatoarele considerente : omul 
este stăpân pe viaţa lui - 38,4%; omul are 
dreptul de a a lege - 23,2%; omul nu are 
dreptul de a judeca - 23%; sinuciderea este o 
cale de rezolvare a problemelor - 15,4%. 

Remarcăm faptul că mai mult de jumătate 
dintre subiecţii care nu văd condamnabi l sui
cidul, consideră că acest act reprezintă o 
decizie totală, în care individul are capaci
tatea de a alege între toate valorile sensuri 
ale destinulu i ,  aici intrând şi alegerea morţi i .  
Ne atrage atenţia faptul că 1 5,4% dintre 
subiecţii care nu condamnă sinuciderea, văd 
în aceasta o cale, o alternativă pentru 
rezolvarea problemelor. 

La întrebarea cu răspunsuri în evantai : 
"Sinuciderea este: a) un act raţional; b) o 
conduită patologică; c) ambele"; aproximativ 
jumătate d intre subiecţi ( 46,8%) consideră 
sinuciderea o conduită patologică, 7, 1% din
tre subiecţi consideră sinuciderea un act 
raţional, iar 21 ,8% consideră că sinuciderea 
este atât un act raţional cât şi o condu ită 
patologică, 6,7% dintre subiecţi au conside
rat sinuciderea un act disperat, pentru 5,4% 
reprezintă un moment de slăbiciune; 3,6% 
consideră acest act o prostie, ca pe ceva ce 
nu are sens, 3,4% văd sinuciderea ca pe un 
act de laşitate, în timp ce 2,4% văd în sinu
cidere un act de curaj, 2,2% văd în sinucidere 
o salvare, iar pentru 0,3% sinuciderea repre
zintă un strigăt de ajutor, o opţiune şi chiar o 
modă. 

Este de remarcat faptul că doar subiecţii de 
la profi lu l matematică-informatică şi profi lu l  
contabil itate-finanţe (3,4%) consideră sinuci
derea un act de laşitate, şi doar subiecţii de la 
Liceul de Artă (atât cei de la secţia română 
cât şi cei de la secţia maghiară 2, 1 %) văd 
sinuciderea ca pe un act de curaj . De aseme
nea, doar subiecţii de la Liceul de Artă, secţia 
maghiară, văd sinuciderea ca pe un strigăt de 
ajutor, ca pe o modă şi consideră, în proporţia 
cea mai mică ( 1 , 5%), că sinuciderea este o 
prostie, faţă de cei de la profi lurile contabil i
tate-finanţe care consideră acest lucru în pro
porţie de 6,5%. Tot cei de la secţia maghiară, 
consideră, în proporţia cea mai mare 
(29,3%), că sinuciderea este atât un act 
raţional cât şi o conduită patologică . 

La întrebarea : "Consideraţi suicidul ca fiind 
o cale de rezolvare a unor probleme?" 76,5% 
au răspuns negativ, 1 2 , 1  °/o au răspuns afir
mativ şi 1 1 ,3% au evitat să dea un răspuns 
ferm, a legând varianta "nu stiu'� 

385 

Dacă urmărim distribuţia pe sexe a răspun
surilor, observăm că un procent mai mare de 
subiecţi de sex mascul in consideră sinuci
derea ca şi o cale de rezolvare a problemelor 
( 15,5%), faţă de procentul de 10,2%, care 
reprezintă subiecţi de sex feminin. Procentul 
cel mai mare de subiecţi care consideră sui
cidul ca o cale de rezolvare a problemelor s-a 
înregistrat la Liceul de Artă, secţia magh iară 
( 19,5%), faţă de subiecţii de la profi lu l  
matematică-informatică care numai în pro
cent de 5,4% consideră suicidul ca fiind o 
cale de retolvare a problemelor. Cei mai 
nehotărâţi s-au dovedit a fi cei de Liceul de 
Artă, secţia română, care, în proporţie de 
19,7% au ales ca variantă de răspuns "nu 
ştiu'� 

Dacă urmărim distribuţia pe vârste a rezul
tatelor obţinute observăm că procentul cel 
mai mare de subiecţi care consideră suicidu l  
o cale de rezolvare a problemelor î l  reprezin
tă cei în vârstă de 16 şi 17 ani, respectiv 
16,2% şi 14,7%. Subiecţii în vârstă de 18 ani 
au dat cele mai puţine răspunsuri afirmative 
la întrebarea în cauză (5,7%). S-a înregistrat 
un procent de 3 ori mai mic decât la cei de 16  
ani . 

La întrebarea dacă "Există situaţii care, 
eventual, să justifice sinuciderea?'� d in 
numărul tota l de subiecţi 36,5% au răspuns 
afirmativ, 43,3% au răspuns că nu există 
asemenea situaţii, iar 20, 1% dintre subiecţi 
au ales varianta de răspuns "nu ştiu'� 

La Liceul de Artă, secţia maghiară, s-a 
înreg istrat procentul cel mai ridicat de 
subiecţi care a considerat că există situaţii 
care să justifice sinuciderea (45,8%), faţă de 
subiecţii de la profi lul contabi litate-finanţe 
care au considerat acest lucru în proporţie de 
25%. Dacă urmărim distribuţia pe vârste a 
rezultatelor, remarcăm faptul că mai ales 
subiecţii în vârstă de 16 şi 17 ani consideră că 
sunt situaţii care eventual să justifice sinu
ciderea . 

Situaţiile pe care subiecţii le-au considerat 
că pot justifica sinuciderea sunt prezentate în 
tabelul nr. 1 .  

Din tabelu l  de  mai sus rezultă faptul că cei 
mai mulţi subiecţi consideră bol i le incurabi le 
ca fiind o situaţie care poate justifica sinu
ciderea (28,7%), după care urmează conflic
tele fami l iale ( 10,8%), singurătatea (8,5%), 
problemele materiale (7,5%),  decepţi i le  
(6,9%), pcdcupsu cu închisoarea pe viaţă 
(6,9%) şi disperarea (6,2%) . Este de remar-
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cat faptu l că 14,7% dintre subiecţii de la 
Liceul de Artă, secţia maghiară, consideră 
l ipsa de speranţă o situaţie, un motiv care ar 
justifica sinuciderea, 1 1 ,4% din ei invocă sin
gurătatea ca şi motiv şi tot 1 1,4% decepţie. 
4,9% d intre aceşti subiecţi invocă şi l ipsa de 
afecţiune ca un eventual motiv care ar putea 
justifica sinuciderea . 

La întrebarea nr. 6 a chestionarulu i :  "Ce 
motive credeţi că ar putea determina un ado
lescent să recurgă la sinucidere?': subiecţii au 
avut de a les una sau mai multe variante de 
răspuns din cele 8 prezentate şi  mai putem 
adăuga şi alte variante de răspuns. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în 
tabelul nr. 2. 

Tabelul l 

Liceul de Artă Coleg iul : 1 
1 i Nr. Situaţii care, eventual, . 

crt. justifică si nuciderea Secţia 
, română 

1 bolile incurabile 25% 
-

2 conflictele famil iale 6,2% 

3 problemele materiale 18,7% 

4 disperarea -

5 singu rătatea -

6 decepţi i le -

7 situaţi i le de criză 31 ,2% 

8 problemele existenţiale 18,7% 

9 pierderea unei fi i nţe dragi -

10  
pedeapsa cu  închisoare -
pe viată 

1 1  l ipsa de afecţiune -

12  l ipsa de speranţă -

13 comiterea unei crime -

14 pentru onoare, demnitate -

Din tabelu l  respectiv reiese faptul că 
motivele cele mai des însemnate de subiecţi 
şi care ar putea determina un adolescent să 
r�C'curgă la s inucidere sunt: s ingurătatea 
(47,4% dintre subiecţi), neîmplinirile pe plan 
sentimental (46,5% dintre subiecţi), con
flictele cu părinţii (44,3% d intre subiecţi) şi 
rezultatele şcolare (34, 1% d intre subiecţi) .  

Constatăm, de asemenea, că 29, 1 %  d intre 
subiecţi au specificat ca motiv un conflict de 
conştiinţă, un sfert dm numărul  subiecţilor a 
specificat că situaţia materială precdrd ar 
putea determina un adolescent să recurgă la 
sinucidere, iar pentru 19,9% dintre subiecţi 
un asemenea motiv ar putea fi pierderea unei 
fiinţe dragi .  Nu l ipsit de importanţă este şi 

Naţiona l Liceul Total 
Secţia "Mihai Economic % 

maghiară Viteazul" 
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21 ,3% 39,3% 36,8% 28,7% ! 
i 
! 16,4% - 15,8% 1 0,8% i 

6,5% 9% - 7,5% 
' 

1 ,7% 12,2% 15,8% 6,2% [ 
1 1 ,4% 6% 10,5% 8,5% 

1 1 ,4% - 10,5% 6,9% 1 i --
- - - 3,8% 

2, 3% 1 - - - 1 
- 12,2% - 3 , 1 %  

3,4% 1 1 5,2% 1 0,5% 6,9% 

4,9% - - 2,3% 

14,7% - - -

8,2% - - 3,8% 

- 6% - 6,9% 

faptul că 1 1 ,7% dintre subiecţi consideră fap
tu l că un adolescent ar putea recurge la sinu
cidere pentru a atrage atenţia asupra propriei 
persoane. Printre motivele enumerate de 
subiecţi mai menţionăm : boli le ( 1,9% d intre 
subiecţi), anturajul (0,9% dintre subiecţi), 
l ipsa de afecţiune (0,9% dintre subiecţi) şi 
tachinările (0,3% d intre subiecţi). 

Comparând rezultatele obţinute de către 
sub iecţii de la cele 3 profi le, observăm că 
16,5% d intre subiecţi de lu profilu l muzică şi 
profi lul  arte plastice, secţia maghiar� consi
deră că, atragerea atenţiei ar putea fi un 
motiv care să determ ine un adolescent să 
recurgă la sinucidere, faţă de subiecţii de la 
aceleaşi profi le de la secţia română, care con-
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Tabelul 2 

1 ; 
i Liceul de Artă Colegiu l  

Nr .  Motive 
Naţional Liceul Total 

crt. 1 1 
"Mihai Economic % Secţia 1 1 Secţia 

i română maghiară 
Total Viteazul" 

1 conflictele cu părinţi i 39,2% 41 ,3% 

un confl ict de 
2 conşti inţă 31 , 3% 24,8% 

1 : neîmplin iri pe plan 
3 

; sentimental 
3 1 ,3% 43,6% -

4 
pierderea unei fiinţe 

35,2% 16,5% dragi 

5 rezultatele şcolare 23, 5% 29,3% 

6 : singurătatea 41 , 1 %  42, 1 %  

� situaţia materială 
7 23,5% 21 ,5% precară 

8 . atragerea atenţiei 3,9% 1 6,5% 
1 

9 ! boa la 1 9% 0,7% 

10 ! drogurile 2% -
1 

1 1  • tachinarea 2% -
: anturaju l  

! 
1 2  6% -
13  : nu  există motive 2% -
14 1 l i psa de afecţi une - 2 , 1% 1 

sideră acest lucru numai în proporţie de 3,9% 
dintre subiecţi. De asemenea, observăm că 
numai subiecţii de la Liceul de Artă enumeră 
printre motive l ipsa de afecţiune, anturajul 
adolescentulu i ,  tachinări le şi consumul de 
droguri .  9, 1 %  d intre subiecţii de la profi lu l  
matematică - informatică şi 9,2% d intre 
subiec�ii de la profi lu l  contabil itate-finanţe au 
considerat că nu există n ici un motiv care ar 
putea determina un adolescent să recurgă la 
sinucidere, spre deosebire de subiecţii de la 
Liceul de Artă, secţia maghiară care nu au 
verificat deloc acest lucru. Procentul cel mai 
mare de subiecţi care a enumerat motive: 
neimpl iniri le în plan sentimental, rezultatele 
şcolare şi situaţia materială precară s-a înreg
istrat la subiecţii de la profilul contabil itute
fimmţe. Procentul cel mal mare de subiecţi 
(59, 1%) care a specificat ca motiv singură
tatea s-a înregistrat la Colegiu l  Naţional 
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40,7% 1 53,3% 
1 
1 1 

26,6% i 37,5% 

40,2%+
· 
=� 

21 8% ; 
1 1 23,2% 

27, 7% ! 41% _J_ - -- -- --
41 ,8% ! 59, 1% _____L_- -·-· - - . 

i 
2 1 ,8% ' 19,8% i -1 13% 1 9, 1 %  

---· · 

1,6% 
i 

5,3% i i 
0,5%

_
1 _ _ � 

1 
0, 5% 1 -i -------
1,6% 1 -
0, 5% 

1 
9, 1% i 

1 ,6% 1 -

52,6% 44,3% 

3 1 ,5% 29, 1% 

59,2% 46,5% 

26,2% 19,9% 

44,7% 34, 1% 

52,6% 47,4% 

39,4% 25,6% 

1 0,5% 1 1 ,7% 

- 1 ,9% - 0,3% 

- 0,3% - 0,9% 

9,2% 4, 1% 

- 0,9% 

"Mihai Viteazul", profi lu l  matematică-infor
matică. 

De asemenea, tot subiecţii de la profi lu l  
matematică-fizică au indicat în proporţia cea 
mai mare ca motiv conflictele cu părinţii 
(55,3%). 35,2% reprezintă procentul cel mai 
ridicat de subiecţi care au specificat ca motiv 
care ar putea determina un adolescent să 
recurgă la sinucidere pierderea unei fiinţe 
dragi şi s-a înregistrat la Liceul de Artă, secţia 
română. 

La întrebarea dacă "Cunosc persoane din 
anturajul lor care au avut tentative de sinu
cidere şi dacă da, care a fost atitudinea aces
tora faţă de acestea?'� 33,8% d intre subiecţi 
a răspuns afirmativ, iar 66,2% a răspuns că 
nu cunosc. 

În tabelul care urmează sunt prezentate 
rezultatele obţinute separat la fiecare liceu: 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



0LGA MITROI 

Ta be l u l  3 

-- ·  

Intrebarea : Liceul de Artă Colegiul  
Cunoaşteţi persoane Nr .  

crt. din anturajul dvs. care 
au avut tentative de 

sinucidere? . � . . . . Secţia Seqia 
română magh ia ră 

National Liceul Total 
,.Miha i  Economic % 

Viteazu l"  

Da 1 5,6% 1 48,7°/o 1 8,6% 30,2% 33,8% 

84 3% 1 --· · 

2 Nu 
---

' _l 

Din tabel reiese faptul că aproape jumătate 
( 48,7%) dintre subiecţii de la Liceul de Artă, 
secţia maghiară cunosc persoane din antura
jul lor care au avut tentative de sinucidere. 
Chiar 3 subiecţi de sex feminin, 2 în vârstă de 
16 ani şi 1 în vârstă 19 ani, de la profi lul arte 
plastice, secţia maghiară au afirmat faptul că 
au avut tentative de sinucidere. Ana l izând 
răspunsurile lor la chestionar, am constatat 
faptul că toate trei aprobă suicidul în anumite 
circumstanţe (când omul se află în situaţii dis
perate şi simte că numai are n ici o speranţă), 
nu consideră condamnabil suicidul întrucât 
fiecare om este stăpân pe viaţa lui şi are 
dreptul de a a lege şi consideră că suicidul 
poate fi şi un act raţional şi o conduită 
patolog ică . 

De asemenea, toate trei consideră că 
există unele situaţii care eventual să justifice 
sinuciderea şi acestea ar fi situaţi i le în care 
omul simte că nu mai este de folos nimănui şi 
situaţi i le în care nu-i acordă nimeni atenţie
ajutor. Ca şi motiv care ar putea determina un 
adolescent să recurgă la sinucidere am enu
merat conflictele şi dorinţa de a atrage 
atenţia asupra lor. Toate trei fetele au specifi
cat că în urma tentativei de sinucidere au 
ajuns la concluzia că nu a meritat să recurgă 
la un asemenea gest întrucât nu reprezintă o 
cale de rezolvare a problemelor şi tentativa 
lor a fost numai o prostie. 

Procentul cel mai mic de subiecţi care nu 
cunoaşte persoane din anturaj care au recurs 
la tentative de sinucudere s-a înregistrat tot 
la Liceul de Artă, dar la secţia română. În cea 
ce priveşte răspunsurile subiecţi lor cu privire 
la atitudinea adoptată de ei faţă de persoa
nele din <mluraju l  lor care au uvut tentative 
de sinucidere, aceslea sunt prezentate în 
tabelul numărul 4.  

Analizând tabelul de mai sus, observăm că 
1/3 din numărul total de subiecţi a specificat 
că a avut o atitudine de înţelegere a per-
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5 1 ,2% 8 1 , 3% 69,8% 66,2% 

soanelor cu tentativă de sinucidere, încercând 
să acorde sprij in, persoanelor respective, tot 
o treime dintre subiecţi au încercat să explice 
persoanelor respective că tentativa de sinu
cidere nu reprezintă o cale de rezolvare a 
problemelor şi nu este indicat să se mai gân
dească la acest lucru. 22,4% au dezaprobat 
tentativa de sinucidere, 7,4% au manifestat o 
atitudine neutră cu privire la aceasta proble
ma, 2,8% au simţit milă faţă de persoanele 
cu tentative de sinucidere şi 1% ingrijorare. 

Procentu l cel mai mare de subiecţi care a 
manifestat o atitudine de înţelegere şi a 
adoptat sprij in persoanelor care au avut ten
tative de sinucidere s-a înregistrat la Liceul de 
Artă ( la secţia română 44,4% dintre subiecţi, 
la secţia maghiară 38,4% dintre subiecţi ) .  
Ponderea cea ma i  mare a subiecţilor care au  

.avut o atitudine de  dezaprobare a tentativelor 
de sinucidere s-a inregistrat la profi lul conta
bi l itate-finanţe (27,2% ). Tot la acest profil 
45,5% dintre subiecţi au încercat să explice 
persoanelor din anturajul lor care au avut 
tentative de sinucidere că nu este corect şi 
bine cea ce au făcut. Ponderea cea mai mare 
de subiecţi care au manifestat o atitudine 
neutră s-a înregistrat la Liceul de Artă, secţia 
română (22,2% dintre subiecţi ) .  

Mi la faţă de  persoanele care au avut tenta
tive au manifestat subiecţii de la Liceul de 
Artă, secţia maghiară (3,2%) şi cei de la pro
fi lu l  matematică-fizică (9, 1% ). Atitudine de 
ingrijorare au manifestat doar subiecţii de la 
Liceul de Artă, secţia română 1 1, 1  %. 

La întrebarea "Aţi cunoscut persoane din 
anturajul dumneavoastră care s-au sinucis?'� 
35,9% dintre subiecţi au răspuns afirmativ, 
înregistrându-se o pondere mai mare a 
subiec�ilor care au cunoscut persoane din 
anturajul lor curc s-au sinucis aşa cum rezultă 
5i din tabelul nr. 5.  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din România, În general, şi din judeţul Covasna . . .  

Tabelul 4 
Atitudinea subiecţilor faţă de persoanele d in anturaju l  lor care au avut tentative de si nucidere 

- -- - -- --·-·-· -····- ·-- ------ -- - - - - - - - ---- -------- -

1 
Liceul de Artă Coleg iul 

Nr . Răspunsuri 
' Naţional Liceul Tota l 

crt. Secţia Secţia "Miha i  Economic % 
română maghiară Viteazu l "  

1 1 ) %  atitudine d e  dezaprobare i 
- --+--

23°/o 1 8, 1 %  2 7, 2 %  2 2 ,4% 

2 atitudine neutră 22,2% 4,6% 9, 1 %  9, 1 %  7,4% 

atitudine de înţelegere a 
i 
1 

3 persoanei şi acordarea 1 4 4 ,4% 38,4% 2 7, 2 %  18,2% 33,6% 
de S!2riJ in 

4 
---+---- 1 

1 1 1 , 1 %j_ 30,8% _j_ _ _  �-- ---· 1 1 
36,7% 45,5% 3 2 , 7% 

5 mila 1 - 1 3 2% 1 1 1 9, 1 %  2,8% 
,-- ----

6 îng rijorare 1 1 1 , 1 %  1 ,0% 

Ta belu l  5 

Aţi cunoscut Liceul de Artă Colegiul 
Nr. persoane din Naţional Liceul Total 
crt. anturaju l  dvs . care Secţia Secţia "Mihai Economic % 

s-au sinucis? română maghiară Viteazul" 

1 Da 9,8% 63, 1 %  1 2, 5% 1 9,7% 3 5,9% 1 
2 Nu 90,2% 1 36,8% 87, 5% 80,3% 64, 1 %  __L_ 

Dacă anal izăm distribuţia rezultatelor pe 
l icee, observăm că ponderea cea mai mare de 
subiecţi care au cunoscut persoane din antu
rajul lor care s-au sinucis s-a înregistrat la 
Liceul de Artă, secţia maghiară (63, 1 %  dintre 
subiecţi), un procent de aproximativ 6 ori mai 
mare decât cel înregistrat la subiecţii de la 
secţia română, de 5 ori mai mare decât cel 
înregistrat la subiecţii de la profi lu l  matema
tică-fizică şi de 3 ori mai mare decât cel înre
gistrat la subiecţii de la profi lul contabil itate
finanţe. 

În concluzie putem afirma că orice influ
enţă exercitată asupra unui adolescent trece, 
ca printr-o "prismă': atât prin experienţa per
sonală a acestu ia, cât şi prin "lumea" sa 
internă de idei şi tră iri ,  care fac ca influenţa 
respectivă să dobândească un înţeles şi un 
scop individual, personal specific de la un 
tânăr la a ltul . Semnificaţia actelor comporta
mentale izvorăşte, se ştie, d in motive şi 
intenţii, ce pot fi însă, uneori, simulate şi 
ascunse; auto i luz lonări le, fabulaţiile, visări le 
şi dP.fonn�rile ".<;P. nasc in ahi.<;wi/P. lumii 
interne, in adâncurile dorinţelor şi intenţiilor, 
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a motivelor şi proiectelor de acţiune" (V. 
Pavelcu) .  Iată de ce considerăm că omul în 
general ,  şi nu numai părinţii şi educatorii cal i
ficaţi, trebuie să-şi formeze capacitatea de a 
decoda mesajele adolescenţilor: deosebiri le 
particulare de structura psihologică obligă pe 
receptor să-şi acomodeze structura în funcţie 

- de natura emisiei, să-şi potrivească codul de 
interpretare după cel a l  interlocutoru lu i .  

Deoarece datele absolute în s ine sunt irele
vante pentru măsurarea fenomenului (prezin
tă de regulă capcane statistice şi nu pot fi uti
l izat� pentru comparaţie) am folosit mai ales 
ratele sinuciderilor la 100.000 locuitori, indica
tor utilizat astăzi pretutindeni pentru studiul 
sinucideri i .  De asemenea, pentru obţinerea 
informaţiilor necesare stud iulu i  de faţă, am 
apelat la Arhiva Spitalu lu i  de Urgenţă Sfântu 
Gheorghe. Celelalte date, deşi obţinute indi
rect, aparţin Comisiei Naţiona le pentru 
Statistică - Serviciul Relaţii Publice şi Dise
m inare şi Centru lui  de Calcul şi Directiei de 
Sănătate Publică din Judeţul Covasna . Am 
mai folo�il în �cop orientativ date privind ri:lle 
ale suicidulu i  la adolescenţi provenite din 
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lucrarea : "Sociologia problemelor sociale ale 
vârstelor': a cărei autor este Rădulescu Sorin .  

Analizând tendinţa ratelor suicidului şi a 
tentativei de suicid din rândul adolescenţilor 
( 15-24 ani) ,  pe o perioadă de 13 ani ( 1989-
2001 ), am remarcat o evoluţie interesantă . 
Astfel, suicidul la adolescenţi a cunoscut de-a 
lungul timpului o tendinţă evidentă de creş
tere, deşi uşor oscilantă, atât sub aspect 
absolut, cât şi relativ. În ani i  1992 şi 1993 s
a înregistrat cel mai mare număr de sinucideri 
la adolescenţi : 8 sinucideri, respectiv 9 sinu
cideri . Am semnalat, de asemenea, ratele 
crescute pentru aceşti doi an i :  20 respectiv, 
22,2. Trebuie evidenţiat faptul că datele deja 
publ icate indică o descreştere progresivă a 
sinuciderilor la adolescenţi . Cu toate acestea, 
în judeţul Covasna rata sinucideri lor la 
adolescenţi este cu mult mai mare decât rata 
sinuciderilor la adolescenţi în România şi în 
Bucureşti .  Astfel, Comisia Naţională pentru 
Statistică raporta pentru anul  1994 o rată de 
12,7 pentru România şi pentru Bucureşti, 
pentru acelaşi an, o rata de 3,5 .  Deci, în 
judeţul Covasna s-a înregistrat o rată a sinu
ciderilor la adolescenţi de 5 ori mai mare 
decât pentru municipiul Bucureşti pentru anul 
1994 . 

Am observat creşterea numărului  de tenta
tive ale adolescenţilor de la 39 în 1989 la 78 
în 200 1 .  De asemenea, am remarcat pe 
perioada 1989-2001 ,  că d in totalu l  de 974 de 
tentative ale adolescenţilor, 788 aparţ in 
fetelor, iar restul de 186, băieţilor. În cazul 
su icidului rea lizat, d intr-un total de 85 de 
cazuri, 68 au avut ca victime băieţi, restul de 
17 cazuri fiind al fetelor, adică la 4 sinucideri 
ale băieţilor era înregistrată o singură sinu
cidere la fete. 

Analizând rata sinuciderilor la adolescenţi 
pe naţional ităţi în judeţul Covasna, se remar
că o rată a sinuciderilor foarte mare în rândul 
adolescenţilor de naţional itate maghiară. 
Astfel, rata sinuciderilor la adolescenţii de 
naţional itate maghiară a crescut constant din 
anul 1989, când s-a înregistrat o rată de 13,3, 
până în anul 1993 când s-a înregistrat rata 
cea mai mare - 23,3, la fel ca în anul 1992, 
iar în anii 1996, 1997, 1 998 şi 2001 s-a înre
gistrat o rata a sinuciderilor de 16,6. Rata 
sinuciderilor la adolescenţii de nationa l itate 
română a crescut uşor din anul 1 9H9, când a 
fost 6, în ani i  1997, 1998, 1999 şi 200 1 înre
gistrându-se ri'lta de 10.  Remarcăm faptul că 
in anul 1990 ŞI anul 1996 nu s-a înreyistrat 
n ici o s inucidere în rându l adolescenţilor de 
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naţional itate română din judeţul Covasna. 
Cea mai mică rată a sinuciderilor în rândul 
adolescenţi lor s-a înregistrat în rându l  
rromi lor: 5,4 în  an i i  1991 ş i  1993, 6,4 în  an i i  
1994 ş i  anu l  1997, în  ceilalţi ani rata fi ind O.  

Distribuţia numărului de sinucideri la ado
lescenţii din judeţul Covasna, după mediu l  de 
rezidenţă, indică pe perioada 1989-2001 un 
număr constant mai mare a numărulu i  de 
sinucideri din mediu l  rural decât cel d in 
mediu l  urban .  Excepţie fac ani i  1995, 1997 ş i  
2001 ,  în care s-a înregisfrat un număr mai  
mare de sinucideri în rândul adolescenţi lor 
din mediul urban .  

D in anal iza noastră a rezultat că fenomenul 
sinuciderii la adolescenţi, atât din punct de 
vedere al tentativelor, cât şi a l  suicidului real i 
zat nu a înregistrat o diminuare în anul 1990 
faţă de 1989. Aceasta nu confirmă ipoteza lui 
Durkheim, reiterată de Ha lbwachs şi de alţi 
cercetători, cu privire la faptul că în perioa
dele intens politizate, de maximă antrenare a 
cetăţeni lor spre un scop comunitar, social, 
numărul sinucigaşilor scade. Putem spune 
astfel că ruptura politică din România lu i  1989 
nu a avut un impact prea puternic, în sensul 
d iminuării presiuni i suicidare, asupra celor de 
vârsta adolescenţei . Mai mult, acest fapt 
demonstrează că pol it icul, deşi a oferit 
adulţilor în acele momente imediate motivaţii 
puternice pentru un comportament coeziv, 
asupra adolescenţilor nu are influenţă, cel 
puţin, nu în mod direct. Am putea careia rata 
sinuciderilor la adolescenţi pe anul 1996 
( 12,5) pentru judeţul Covasna, rata foarte 
mică comparativ cu ani i  apropiaţi şi cu ten
d inţa generală de creştere, cu evenimentele 
politice ale acelui an (a legerile, ce au dat 
speranţe de mai bine societăţii româneşti), 
însă suntem de părere că aceste evenimente 
au influenţat comportamentul adolescenţilor 
indirect, prin efectele benefice asupra relaţi
i lor interumane, atât la nivel macro, cât şi 
micro (facem referire mai ales la îmbunătă
ţirea relaţi ilor intrafami l ia le). 

Am observat că în cadrul studiului efectuat 
rata sinucideri lor la adolescenţi înregistrează 
o creştere foarte mare în 1992 şi 1993 faţă de 
1990 şi 199 1 .  Acest fapt poate fi pus pe 
seam<l anomiei, a crizei generate de aceasta 
(astfel se confi rmă teza lu i  Durkheim cu 
privire la relc��ic1 uintr  e starea de anomie din 
socieldle şi rata sinucideri lor). Intcrcs<lntă 
este scăderea ratei sinucigaşilor adolescenţi 
pe intervalu l  1994- 1996 şi în anul 2000 . 

Anah7ilnd comportamentul suicidar ICI ddo-
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lescenţi cu cel aparţinând grupei d e  vârstă 
65-74 ani (pentru judeţul Covasna) am obser
vat că statisticile pe ţară semnalează o pon
dere a sinuciderilor pentru populaţia în vârstă 
de 15-24 an i  de două ori mai mică decât cea 
a populaţiei vârstnice indicate, studiu l  nostru 
a evidenţiat o pondere a sinuciderilor la vârst
nici i  de 65-74 ani faţă de adolescenţi mai 
mare în ani i 1989 (de 3 ori), 1990 (de 2 ori ), 
1991 (de 2, 1 ori), 1992 (de 2, 1 ori), 1993 (de 
2,6 ori ) , 1994 (de 2,7 ori), 1995(de 2,5 ori), 
1996 (de 2,8 ori ), 1998 (de 1,3 ori), 1999 (de 
2,4 ori), 2000 (de 3,7 ori ), 2001 (de 1,3 ori ) .  

În anu l  1997 s-a înregistrat aceeaşi pondere 
a sinuciderilor la cele două grupe de vârstă . 

Se remarcă anul 1993 cu valoarea de vârf 
(24) pentru suicidul la 65-74 ani cât şi la ado
lescenţi (9); valoarea de 24 cazuri de suicid la 
vârsta de 65-74 ani apare discordantă faţă de 
restul valorilor. Explicaţia acestui fenomen 
este greu de dedus. Este uşor de observat 
evoluţia (pentru ambele categorii de vârstă 
vizate anterior) oscilantă a sinuciderilor; este 
vizibilă pe segmentul de timp 1989- 1993 
evoluţia crescătoare a sinuciderilor la ado
lescenţi . 

Ta bel u l  6 

15 - 19  ani (adolescenţa propriu -zisă) 

Nu % 
5 26, 3 

Analizând tentativele la categoria de vârstă 
1 5-24 ani comparativ cu categoria de vârstă 
65-74 an i  (pentru judeţul Covasna) am 
remarcat o medie anuală a raportulu i  sinu
cideri 65-74 ani 1 sinucideri 15-24 ani pe cei 
treisprezece ani studiaţi ( 1989-2001 )  destul 
de mare: 1/4 (la o tentativă a vârstnici lor de 
65-74 ani au fost înregistrate 4 tentative la 
adolescenţi) .  Putem interpreta acest fapt ca 
fi ind rezultatul unei puternice motivaţii şi a 
unei hotărâri de neclintit în vederea rea lizării 
actu lu i  suicidal la vârstnicii de 65-74 ani, spre 
deosebire de adolescenţi a căror comporta
ment suicidar, prin numărul impresionant de 
tentative, denotă caracterul demonstrativ al 
actulu i  în sine, nehotărârea şi ambiguitatea 
motivaţi i lor. Această interpretare nu justifică 
însă numărul destul de ridicat al sinuciderilor 
reuşite de adolescenţi. Anexa pune în evi
denţă evoluţia general crescătoare a tenta
tivelor de suicid la adolescenţi în decursul 
celor treisprezece ani studiaţi; anul 1 999 şi 
anul 2001 reprezintă vârfu l :  78 cazuri. 

Comparând tendinţa naţională cu cea d in 
judeţu l Covasna anal izată mai  sus, se observă 
o diferenţă semnificativă înregistrată între 
numărul tentativelor de suicid pentru judeţul 
Covasna faţă de tendinţa naţională. Această 
diferenţă se poate datora fie neraportă ri 1 
tuturor caLuri lor de tentative de pe plan local 
pc plan judP.tPim şi naţional, fie unei defec
tuoase cenlral izări . În sprij inu l  acestei afir-

20-24 an i  (adolescenţa prelungită) 

Nu 0/o 
14 73,6 

maţi i vin ş i  unele date pe care le deţinem în 
mod indirect de la Institutul de Medicină 
Legală, care raportează constant un număr 
mai mare de sinucideri pentru judeţul 
Covasna şi pentru tota lul ţări i (de exemplu, în 
timp ce pentru 1994, Comisia Naţională pen
tru Statistică raporta o rată de 12,7, Institutul 
de Medicina Legală susţinea o rată de 16,2 şi 
de aproximativ 6 ori mai multe tentative). De 
asemenea, frecvenţa maximă a tentativelor 
de s inucidere la vâ rsta 1 5-24 an i  este 
confirmată şi de unele studi i  asupra condui
telor autodistructive la adolescenţi, precum : 
"L 'homme et la mort" (E .  Marin, 1976, p. 39), 
"Experienţa de viaţă a adolescenţi/ar" (E .  
Beca, 1993, p. 62-69) .  Frecvenţa crescută a 
tentativelor la adolescenţi reprezintă un 
semnal de alarmă, atenţionând asupra modu
lu i  în care se face integrarea în societate a 
tinerei generaţi i .  

Încercând să anal izez d istribuţia sezonieră 
a actelor de suicid rea l izat la adolescenţi 
(pentru 2001 ,  judeţul Covasna) am consultat 
fişele de observaţie ale celor 6 cazuri înregis
trate în perioada 1 ianuarie - 3 1  decembrie şi 
am observat ca anotimpul rece : iarna deţine 
ponderea cea mai rid icată : 50%, urmând 
toamna cu 33,3% şi primăvara cu 1 1 ,7%. 

Luna ianuarie este cea care înregistrează 
numărul cel ma i mare de cazuri de suicid real
izat la udolcscenţi (2),  luna a cărei pondere 
echivalează întreg anotimpul toamna: 33,3%. 
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Această constatare poate fi rezultatul unei 
posibi le l imitări a spaţiu lu i  de desfăşurare a 
activităţilor adolescentine datorată condiţiilor 
meteo nefavorabi le specifice anotimpulu i  
rece, ceea ce ar duce la un grad mai  mare de 
interiorizare a problemelor personale şi 
impl icit la sporirea riscului suicidar. Trebuie 
subl in iat că este puţin probabil ca factorii 
meteo să i nfluenţeze în mod direct predispo
ziţia spre un comportament suicidar. Lunile în 
care s-au înregistrat cele mai puţine cazuri 
sunt martie şi august. Explicaţia poate consta 
în reversul situaţiei descrise mai sus, şi 
anume: cu cât spaţiul de acţiune a adoles
cenţilor este mai amplu, activităţile mai diver
sificate şi intr-un număr mai mare, riscul unei 
interiorizări excesive, a unei autoanal ize 
scade. 

Lotul anal izat are următoarele caracteristi
ci genera l :  

- d i n  punct de  vedere a l  distribuţiei pe 
sexe se remarcă faptul că, indiferent de 
motivaţii, suicidu l  rea l izat se întâlneşte mai 
a les la adolescenţii de sex mascul in ( 4 cazuri 
din totalu l  de 6, reprezentând 66,6%, restul 
de 33,3% aparţine fetelor) . 

- din punct de vedere a l  variabilei vârstă 
se remarcă următoarea distribuţie: pentru 
grupa de vârstă 15-19 ani : 1 subiect; pentru 
grupa de vârstă 20-24 an i :  5 subiecţi. Cum 
reiese şi d in anexa 10 este interesant că 
raportul la numărul total de subiecţi studiaţi 
(6), cele mai multe cazuri (83,3%) de suicid 
realizat la adolescenţi se întâlnesc la grupa de 
vârstă 20-24 ani ,  ce reprezintă stadiul ado
lescenţei prelungite. Observăm că predomină 
subiecţii de vârsta 24 de ani şi 23 de ani (câte 
2 cazuri, reprezentând 66,6%), după care 
urmează cei de 18  şi 20 de ani (câte un caz, 
reprezentând 33,3%). 

- după mediul de rezidenţă, având în 
vedere faptul că studiul a fost iniţiat în cadrul 
Spita lu lu i  de Urgenţă Sfântu Gheorghe, s-au 
înregistrat două cazuri d in afara municipiului, 
restul de 4 cazuri (66,6%) fi ind din municipiu 

- după tipurile de ocupaţie se remarcă 
următoarea d istribuţie: elevi 1 caz - 16,6%; 
şomeri 3 cazuri - 50%; fără ocupaţie 2 cazuri 
- 33,3%. Se observă ca şomerii deţin pon
derea cea mai mare (50%) însă nu trebuie 
ney l ijată ponderea celor fără ocupatie 
(33,3%). Deşi aceste rezultate nu pot fi 
extrapolate la n ivelul tuturor cazurilor de sui
cid din rândul adolescenţilor sunt importante 
penlr u acest studiu de cercetare situationa l .  

Este evident faptul că suicidul nu ocoleşte 
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pe nimeni în raport cu studi i le sau ocupaţia 
de bază a adolescentu lu i ;  el diferă în forma sa 
de manifestare, în modal itatea concretă la 
care subiecţii au optat în vederea suprimării 
propriei vieţi . Astfel, se observă că majori
tatea subiecţi lor din lotul studiat pe anul 1998 
se internează într-o stare gravă (83,3%): 
comă grad III sau IV, deci hotărârea de supri
mare a vieţi i este foarte puternică . De aseme
nea, exceptând un singur subiect, toţi cei lalţi 
au un comportament necooperant (desi
gur, acest fapt trebuie însă corelat cu starea 
gravă a sănătăţii, ceea ce presupune mai 
degrabă o imposibil itate de cooperare, decât 
o intenţie vădită de a-şi man ifesta hotărârea 
luată) .  Faptul că actul sinuciderii a fost 
demonstrativ totuşi în mai multe cazuri este 
presupus şi datorită procentulu i  de 66,6%, 
pentru care subiecţii se prezintă la Camera de 
Gardă însoţiţi (acest lucru presupune că 
locul punerii în scenă a actului suicidal a 
fost unul care să ofere siguranţa salvări i la 
timp, cu atât mai mult cu cât însoţitori i sunt 
fie fraţi, fie părinţi) .  Caracterul demonstrativ 
poate fi pus în corelaţie cu antecedentele 
suicidare ale subiecţilor: astfel, numai 2 
cazuri (33,3%) sunt la prima tentativă, restul 
- 4 cazuri : 66,6% sunt cel puţin la a doua 
tentativă, ceea ce ne face să presupunem d in 
nou caracterul demonstrativ a l  actelor suici 
dare la adolescenţii studiaţi. 

Se remarcă faptul că toate cazurile înregis
trate au ca d iagnostic i ntoxicaţi i acute 
medicamentoase. Într-un s ingur caz se 
remarcă asociaţia medicamentelor cu 
a lcoolul, în 2 cazuri substanţele ingerate sunt 
neprecizate. Examinând ziua internării, am 
observat că în 4 cazuri (66,6%) internarea a 
avut loc în perioada 1 - 10  ale luni i ,  iar ca zi a 
săptămânii , joia are o pondere de 33,3%, cea 
ce confirmă ipotezele unor cercetări care au  
pus  în  evidenţă faptul că  la mijlocul săptă
mâni i  stressul este resimtit cel mai puternic şi 
că începutul săptămâni i prezintă cel mai mic 
grad de periculozitate (şi în studiul nostru 
acest fapt poate fi observat, neînregistrându
se n ici un caz în zi lele de luni şi doar unul 
marţi). 

Din punctul de vedere al orei de inter
nare, am constatat următoarele aspecte: 4 
cazuri din 6 ( 66,6%) sunt înregistrate în cur
sul nopţii şi a dimineţii (23.00-9 .00). Deci ma1 
mult de jumătate din subiecţi îşi hotărăsc 
suprimarea propnei vieţi la orele �erii şi ale 
nopţii, când stressu l de peste zi este resimţit 
şi interiorizat. Iată cum în acest caz noaptea 
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nu se dovedeşte a fi "cel mai bun sfetnic': 
Evaluarea tentativelor de suicid include 

aprecierea d iferitelor aspecte ale tentativei ş i 
ale adolescentu lui impl icat. Un aspect care 
ne-a preocupat în mod special a fost concen
trarea pe caracteristicile personale, cum ar fi : 
sex, vârstă, n ivel socio-cultural şi profesional, 
situaţie financiară, mediu famil ial , antece
dente psihiatrice sau somatice, eventuale 
comportamente suicidare anterioare. 

În continuare vom prezenta datele culese 
în cadrul cercetării fenomenului suicidar la 

-: 1 _,_ 

Incidenta comparativă pe sexe a tenta
tivelor de suicid la adolescen�i indică faptul că 
raportul F/M este 2, 16 .  Menţionăm însă că 
acest raport nu este constant ci variabi l  în 
funcţie de cele două etape d istinse ale ado
lescenţei :  astfel, pentru categoria de vârstă 
15-19 ani (etapa adolescenţei propriu-zise) 
raportul tentativelor F/M este de 4/1 ,  iar pen
tru categoria 20-24 ani (etapa adolescenţei 
prelung ite) raportul tentativelor F/M este de 
aproximativ 2/ 1 .  

adolescenţi obţinute prin metoda statistică şi 
prin metoda clinică util izate în investigarea 
unui grup de 19  tineri cu tentative de suicid 
înregistrate în cadrul Spitalu lu i  de Urgenţă 
Sfântu Gheorghe, în decursul perioadei 
1 . 10.2001-3 1 . 12 .200 1 .  În funcţie de vari
abilele specifice ale fenomenului  suicidar am 
evidenţiat următoarele caracteristici generale 
ale grupului studiat de adolescenţi cu tenta
tive : 

a) Frecvenţa în funcţie de sex: femei 13  
cazuri (68,4%), bărbaţi 6 cazuri (3 1,6%) 

o Feme1 o Barl)atl 

Fe:re 

b) Repartiţia pe vârste - corespunzătoare 
celor două etape distincte ale adolescen�ei 
( respectiv adolescenta propriu-zisă : 15- 19  ani 
şi cea prelungită : 20-24 ani) :  Femei : 15-19 
ani 4 cazuri, 20-24 an i  9 cazuri; Bărbaţi : 15-
19 ani 1 caz, 20-24 ani  5 cazuri 

Se observă că vârsta corespunzătoare ado
lescenţei prelungite (20-24 ani) este mai 
expusă (73,6 % ). 

Tabelu l  6 

15 - 19  ani (adolescenta propriu -zisă) 20-24 ani (adolescenta prelung i tă) 

Nu % Nu 0/o 
5 26,3 14  73,6 
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c) Repartiţia în funcţie de tipurile de ocupaţii este prezentată în tabelulurmător: 

Tabelul 7 

Ocupaţia 

Elevi Studenţi Angajaţi Şomeri 
Fără 

ocupatie 

Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % 

2 10,5 1 5,2 7 36,8 7 36,8 2 10,5 

d) Antecedente patologice şi somatice: 

Tabelul 8 

Băieţi cu Băieţi fără Fete cu Fete fără 
antecedente antecedente antecedente antecedente 

patologice grave patologice grave patologice grave patologice grave 

Nr % Nr % Nr % Nr % 

1 5,2 5 26,3 1 5,2 12 63, 1 

Observăm că antecedentele patologice sunt întâ lnite într-un procent mic de 1 0 ,5 % . 

Băieţi cu afecţiuni Băieţi fără afecţiuni Fete cu afecţiuni 
Fete fără 
afecţiuni somatice grave somatice g rave somatice grave 

somatice grave 

Nr % Nr % Nr % Nr 1 % j 
o o 6 3 1,6 o o 13  i 68,4 ! 

De asemenea, constatăm, pentru grupul de adolescenţi cu tentative studiat, 
că nu există nici un subiect cu afecţiuni somatice grave. 

Băieţi C:J Băieţi fără Fete cu Fete f.Jră 
antecedente antecedente antecedente antecedente 

suicidare suicidare suicidare suicidare 

Nr 1 % Nr % Nr % Nr % 

2 l 1 0,5 4 7 36,8 6 3 1 ,6 

�ttmarc�m u n  pnxJ:�nt cre5CUt ( 17)1 °(Q ) �! �l}!?i�c�ilor cu tentatiVe reactive d istri bu�id 

pe sexe eviden�und predomlna nţd feLelu1 printre CI:ILurile luate în studi u .  
Raportul fete cu antecedente su1c1dare 1 b�1eţi cu antecedente suicidare este de 3/1 .  
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f )  Dependenţa de  alcool sau d iverse droguri : 

Tabelul 9 

Băieţi a lcoolici 
Băieti dependenti 

de droguri 

Nr % Nr % 

1 10,5 o o 

Alcoolul, care este ca şi tentativa de sinu
cidere, o formă de autodistrugere, se asoci
ază în puţine cazuri cu tentativa de suicid a 
adolescenţilor d in tota lul subiecţi lor studiaţi 
de noi ( 10, 5 %).  El aduce adolescentulu i  
capacitatea de suportare a d isconfortulu i  
afectiv, deci un oarecare echi l ibru, iar atunci 
când este util izat nu este decât un catal izator, 
şi nu un factor determinant. Alcoolismul 
reduce suferinţa şi înlocuieşte suicidul ca 
formă de autod istrugere violentă, cu o 
manieră lentă de autodistrugere. 

g) relaţiile intrafami l iare :  normale 6 cazuri, 
conflictuale 13 cazuri; dintre care : 

- conflicte structurale: 7 cazuri; 
- conflicte relaţionale: 9 cazuri; 
- conflicte afective: 3 cazuri . 
Se remarca faptul ca situaţie famil ială, con

fl ictele reprezintă un factor determinant deci
siv. 

h) Factorii declanşatori ai actului suicidar la 
adolescenţi se referă la acei factori care din 
constelaţia celor care stau la baza declanşări i 
tentativei au cel mai mare grad de impresion
al itate: 

- conflicte cu părinţi i ;  confl icte cu colegi i ;  
insuccese profesionale (şcolare); 

- eşecuri în dragoste; pierderea unei per
soane apropiate; constrângeri prin forţa fizică 
(viol, maltratări ) ;  complexe (sentiment de 
inutil itate, de vinovăţie). 

Prezentăm în continuare cazurile consider
ate ca fi ind cele mai elocvente, precizând că 
le-am clasificat în funcţie de tipologia sinu
ciderii propusă de Durkheim (am folosit 
tipurile mixte pentru a diminua riscul unei 
prea mari genera l izări) .  Am constatat urmă
toarea d istribuţie : 

- egoist - altruist (melancolic temperat de 
tărie morala ) :  2 subiecţi din tota lul de 19 - a 
SP. vP.dea cazul 1 ;  

- egoist - anomic (amestec de  agitaţie şi 
apatie, actiune şi reverie) : 4 subiecţi d in 

395 

Fete a lcoolice 
Fete dependente 

de droguri 

Nr  % Nr % 

o o o o 

totalul de 19 - a  se vedea cazurile 2-5; 
- egoist - fatal ist (h iperreglementare şi 

apatie) :  2 subiecţi din tota lul de 19 studiaţi -
a se vedea cazul 6; 

- anomic - altruist (efervescenţă exasper
antă) :  2 subiecţi din tota lul de 19 - a se 
vedea cazul 7; 

- a ltruist - fatalist (obligaţi i supradimen
sionate) : 7 din totalu l  de 19 - a se vedea 
cazuri le 8-9; 

- anomic - fata.list (amestec de defecte 
normative cu h iperreg lementare) :  6 din 
totalul de 37. 

Masuri de prevenire. Luând în conside
rare locul ocupat de suicid în cadrul cauzelor 
mortal ităţii (2-4 în lume), precum şi numărul 
impresionant de tentative (de 3-7 ori mai 
frecvente decât suicidul realizat) şi con
secinţele acestora, apare foarte importantă 
căutarea unor mijloace de prevenţie a actulu i  
suicidar (aşa-numitele "linii fierbinţi'� sau 
elaborarea şi apl icarea unor scale de evaluare 
a riscu lui suicidar). 

În cazul sinuciderilor (acte autoagresive 
terminate prin deces) nu se poate vorbi decât 
de o profi laxie care vizează scăderea inci
denţei lor. În situaţia tentativelor de suicid 
sunt posibile atât măsurile de prevenire a 
unor cazuri noi, cât şi vindecarea cazurilor 
şi impiedicarea repetării comport(jmentelor 
suicidare. 

Intervenţia profi lactică în cazul tentativelor 
se bazează pe tră iri le ambivalente ale subiec
tului care doreşte să trăiască şi să moară în 
acelaşi timp. 

Suicidul, cu atât mai mult cu cât vizează 
adolescenţa, nu trebuie înţeles ca un 
fenomen ind ividual izolat. Profi laxia sa pune 
în mişcare mijloace variatP. şi complexe, 
acţionând la nivelul colectivităţii şi la cel a l  
individului .  

Diminuarea disponibil ităţi i mijloacelor de 
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autovătămare în ceea ce priveşte reducerea 
mijloacelor de autovătămare s-a sugerat ca 
medicamentele psihotrope ar trebui să fie 
prescrise cu mai multă grijă, în special pentru 
cei ale căror simptome afective sunt o reacţie 
la problemele de viaţă. Medicamentele ar  
putea să nu î i  ajute pe aceştia, dar  ar putea 
sa le dea ocazia să ia o supradoză când prob
lemele se complică . Doi factori trebuie sa fie 
cântăriţi împotriva acestui argument: până la 
1/3 d in persoanele care iau supradoze de 
medicamente în mod deliberat folosesc medi
camente prescrise pentru o altă persoană; în 
al doilea rând, 1/4 folosesc medicamente care 
pot fi cumpărate fără prescripţie, în specia l  
analgetice, d inte care unele sunt în mod par
ticu lar în supradozare. Aceasta ultimă consi
deraţie a condus la sugestia că dacă un 
medicament prescris e periculos în supra
dozare, nu trebuie să fie vândut în cantităţi 
mari, pentru a preveni supradozarea sub 
impuls. S-a sugerat de asemenea că Para
cetamolul, unul d intre analgeticele cele mai 
periculoase, ar  trebui sa fie disponibi l numai 
cu reţetă . 

Încurajarea organizaţiilor de ajutorare. 
Aceasta pare interesantă la prima vedere, dar 
la o cercetare mai atentă se pare că nu ajută 
prea mult. Într-un studiu recent s-a găsit că 
3/4 din indivizii care au luat în mod deliberat 
supradoze cunoşteau deja samaritenii şi mulţi 
cunoşteau servici i le sociale asigurate în teri
toriul lor. Supradozele, la aceste persoane, au  
fost luate sub impu ls, fără să se gândească la  
modal ităţi de  a obţine ajutor. 

În Român ia ,  în 1997 a fost deschis 
Cabinetul şcolar mu ltidiscip l inar pentru 
Serviciul Social în licee. Acesta reuneşte o 
echipă formată de profesori-diriginţi, peda
gogi, asistenţi social i , medici antropologi şi 
psihologi cu experienţă. Scopul acestuia este 
formarea la adolescenţi a unor atitudini şi 
deprinderi care să îi facă capabi l i  să 
depăşească cu succes problemele vieţi i .  Se 
crede că dezvoltarea unui program educa
ţional în şcoli este deosebit de util, făcând 
mai uşoară integrarea socială, profesională şi 
famil ială a adolescenţilor. 

Socializarea. Educaţia privind pericolu l  
supradozelor de medicamente şi discuţiile 
despre problemele emoţionale obi�nuite a le 
adolescenţilor ar trebui să capete un grad mai 
înalt de abordare în şcol i .  Orrcum, în absen�a 
vreunei dovezi că astfel de măsuri reduc 
autovătămarea deliberată, este de înţeles 
reţinerea faţă de introducerea lor în şcol i .  În 
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mod deosebit, rolul social izării în cazul com
portamentu lu i  la care ne referim rezultă d in 
specificul interacţiuni i  factorilor subiectivi şi 
obiectivi în sinucidere. Hotărâtori în acest 
comportament se dovedesc a fi factorii de 
natură subiectivă, care pun pe primul plan 
problema mecanismelor de funcţionare şi a 
puterii imaginarului (calea spre sinucidere 
este interiorizarea dificultăţilor şi prelucrarea 
lor în structuri le propri i adolescentu l u r ) .  
Condiţia depăşirii impasu lui presupus de  situ
aţia de incertitudine şi blocajul comunicări i 
este dezvoltarea spontaneităţii şi creativităţii 
persona le, însuşiri care nu se dezvoltă 
totdeauna de la sine, dar pot beneficia de 
antrenament. 

Psihologul  american Larry Cyril Jensen a 
întocmit o l istă de metode adecvate de pre
venire sau tratare a conduitei suicidare în rân
dul adolescenţilor: luarea în serios a oricărei 
ameninţări de sinucidere, chiar dacă este 
exprimată într-o formă subti lă. 80% d in 
tentativele de sinucidere sunt precedate de 
d iverse forme de avertismente; stabi l i rea 
unor raporturi cât mai apropiate cu ado
lescenţi i .  Trebuie lăsaţi să ştie că vor fi ajutaţi, 
că sunt înţeleşi, şi sentimentele lor nu sunt 
considerate ca i legitime; identificarea acelor 
aspecte din viaţa adolescentulu i  care îi plac 
acestu ia mai  mult .  Astfel se va evita 
foca l izarea pe ideea morţii; propunerea unor 
a lternative în rezolvarea unor probleme. 
Adolescentul care nu mai suportă problemele, 
adesea devine inflexibi l  în gândire; acordarea 
de ajutor în activităţile pe care tânărul 
doreşte să le urmeze; solicitarea de ajutor din 
partea famil iei şi a prietenilor. 

L.C. Jensen consideră cal itatea mentală a 
adolescentu lui ca depinzând de mai multe 
puncte de vedere: social - determinată de 
conformitatea cu normele socio-cu lturale, 
individual - definită în termeni de fericire şi 
satisfacţie de sine, profesional - definită în 
termeni de actualizare a idealului  propriu. 

Reiese că preven irea sinuciderii, mai ales la 
adolescenţi, nu este o problema specifică 
doar servici i lor de sănătate, ea aparţinând ş i  
instanţelor social izatoare menite să creeze 
fundamentul unei personal ităţi capabile să 
menţin.'\ şi să perpetueze structura socială. 
Nici o altă dlternativă nu <lr fi decat par�ială. 
Toate procedeele de susţinere morală a tine
rilor care prin comportamentul lor sugerează 
un plan suicidar sub măsuri de socral izare 
sccund<lr5 a căror eficienţi=\ depinde de 
capacitatea de control a societă�ii , adică de 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din România, În general, şi din judeţul Covasna . . .  

reflexie a acesteia asupra e i  înseşi. 
Convorbiri cu experţii. Uni i  cercetători 

a i  domeniului  sinuciderii sunt de părere că 
Ministerul Învăţământului  ar trebui să sol icite 
Min isterului Sănătăţii colaborarea în vederea 
introducerii a două ore de educaţie pentru 
sănătate, pe săptămână. "Dacă tinerii trăiesc 
prost şi sunt expuşi agresiuni/ar sociale, asta 
Îi face să alunece spre soluţii limită". "5-a 
observat În ultimul timp că numărul tenta
tive/ar de suicid la adolescenţi a rămas con
stant. 5-a schimbat Însă motivaţia acestor 
gesturi. Daca Înainte multe tentative aveau 
caracter demonstrativ, astăzi ele au un scop 
precis, şi anume curmarea vieţii. Trei sunt În 
principal motivele care Îi determină pe ado
lescenţi să renunţe la viaţă: notele proaste, 
dezamăgirile În dragoste şi conflictele cu 
părinţii. Acestea ascund de cele mai multe ori 
motivele de fond, care nu de puţine ori sunt 
generate de lipsa de comunicare a tinerilor cu 
şcoala şi mediul În care trăiesc". - psiholog 
Mariana Covaciu.  

Concluzi i :  
Suicidul este una din problemele morale, 

psihologice şi sociologice care necesită prin 
amploarea sa o atenţie şi o abordare multi
discip l inară :  sociologică, psihologică şi psihia
trică, cu atât mai mult cu cât Cercetarea suici
dulu i  şi tentativei de suicid poate să contri
buie la înţelegerea stării de spi rit a unei părţi 
importante a populaţiei şi să evidenţieze fac
torii eroziuni i  acesteia .  

Oricum l-am defini , excluzându-1 sau inclu
zându-1  în l im itele normalului ,  putem afirma 
cu certitudine că actul suicidar este un punct 
final care a fost precedat în timp de o serie de 
comportamente pe care aproape toţi autorii 
le denumesc comportamente presuicidare. 
Acestea sunt adesea avertismente sau forme 
mascate de ameninţare pe care cei d in jur nu 
le recepţionează ca atare, ori nu le acordă 
importanţa cuvenită, şi nu real izează că cel ce 
em;te asemenea avertismente se află real
mente în "stare de pericol" şi că ajutorul 
uman sau medical este de urgentă necesar. 

Factorul declanşator, denumit şi "şoc 
psihic'� apare pe fondul unor "antecedente" 

ale adolescentulu i .  După cum am văzut la uni i  
d in subiecţii studiulu i  de faţă, şocurile psiho
logice (cum ar fi de pi ldă, întâlnirea cu ire
versibi lul prin moartea unei persoane apropi
ate sau conflictul cu părinţii) sunt trăite pe 
fondul disconfortului psihic cauzat de alte 
probleme ( insuccese şcola re, <.lecep�i i în 
dragoste).  

Interesant este faptul că se remarcă un 
grad mare de regizare a actulu i ,  ceea ce 
demonstrează că, în cele mai multe cazuri, nu 
au fost luate precauţi i  pentru a nu fi 
descoperit, ci d impotrivă. Din anal iza datelor 
reiese că această regizare a actulu i  suicidar 
este realizată astfel încât "sinucigaşu/" să 
poată fi găsit la timp sau să nu păţească ceva 
mult prea grav. La adolescenţi prin această 
s imu lare a actu lu i  suicidar se încearcă 
obţinerea unor avantaje dorite, acest tip de 
suicid numindu-se suicid-şantaj . 

O ana l iza comparativă între factor i i  
complexului  cauzal dovedeşte că cel mai bun 
factor de explicaţie pentru comportamentu l 
suicida r este labi l itatea psih ică, în timp ce 
stisfacţia faţă de viaţă este cea mai bine 
expl icată de situiaţia materială a subiectulu i .  
Nu se poate deduce o relaţie nemijlocită între 
nivelul scăzut al satisfacţiei şi propensiunea 
spre sinucidere. Există relaţii d ificile în fami l ie 
şi condiţii materiale precare, dar ele nu sunt 
expl icative prin ele însele. Ideaţia suicidară a 
adolescenţilor legată de semnalizarea unor 
stări de anxietate decelate din coloritul vieţii 
lor cotidiene nu este de negl ijat. Ea trebuie să 
devină o temă de meditaţie şi de acţiune 
socială . 

În concluzie, tendinţa de sinucidere la ado
lescenţi apare din cauza disproporţiei între 
trăirea asociată unor evenimente de viaţa şi 
capacitatea personală de a înfrunta incerti
tudinea sau ameninţarea pe care aceste 
evenimente o poartă cu ele. Încercarea de 
sinucidere este deci răspunsul la o adversitate 
şi exprimă incapacitatea tânărului de a o 
depăşi . Rezonând prin disperare, sentiment 
de neputinţă şi nefericire acesta face un efort 
de a atrage atenţia celor din jur asupra pro
priei situaţi i .  El forţează astfel comunicarea cu 
mediul faţă de care se află în situaţia de 
incertitudine persistentă . Condiţi i le sociale 
care favorizează formularea unei defin iţi i per
sonale de "situaţie fără ieşire raţională" sunt 
stările puternic confl ictuale care guvernează 
mediul de vârstă a adolescenţi lor. 

Fenomenul autodistructiv, prin măsurarea 
nivelului anomiei populaţionale este un indi
cator privind starea de sănătate sau boală a 
societăţii româneşti . Dinamica suicidulu i  în 
cadrul unei societăţi este în egală masură un 
indicator a l  dinamici i  fenomenelor sociale. 
Diagnosticul cel mai adecvat care ar putea fi 
util izat de sociolog atunci când se rcfcril la 
problemele societăţii româneşti actuale este 
acela de "anomie". În timp ce total itarismul 
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cuprinde în ideologia şi structurile sale fatal is
mul ca o stare cronică instituţionalizată, soci
etatea post-total itară, în actuala ei fază de 
post-tranziţie, impl ică anomia doar ca o stare 
de criză acută prin care ordinea socială şi 
coeziunea socială sunt doar temporar pier
dute. Ea este produsul schimbării bruşte din 
1 989 şi este înscrisă în efortul actual de 
raţionalizare a societăţii româneşti . 

Desigur că, starea de anomie, prin ea 
însăşi, nu poate fi expl icaţia unică şi suficien
tă a fenomenului de creştere a comporta-

mentu lui suicidar în România u ltimilor ani, 
aceeaşi structură socială poate da naştere 
atât comportamentulu i  normal, cât şi celui 
sinucigaş; se admite în prezent că suicidu l  şi 
tentativa de suicid nu pot fi explicate şi înţe
lese în funcţie de un singur factor generator, 
ci în funcţie de raportul procesual dintre 
aceşti doi factori . Din acest punct de vedere, 
singura perspectivă etiologică unificatoare şi 
validă ştiinţific o reprezintă perspectiva inter
d isciplinară. 

Olga Mitroi 
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Abstract 
The research regarding the suicidal phenomena in Romania, 

general ly, and in Covasna County, peculiarly 

The gaal of the research was to identify and evaluate the main risk elements and the mechanisms that characterise 
the suicidal behaviour of teenagers. The main objectives which were followed : the analysis of the dynamic of suicidal 
behaviour of teenagers in Romania and in Covasna county, between 1989-1990, compared to the years following 1990 
(the comparison includes as well a parallel with the 65·75 age group); the identification of variables, of those elements 
that influence, determine the birth of the suicide 1dea among teenagers; the identification of personal characteristics of 
each studied adolescent subject; the outlining of the general adolescent suicidal personality; getting to know the atti
tude of adolescents regarding suicide. 

As a result of the research the following theories were confirmed : regarding the fact that in post-revolutionary 
Romania the state of anomie gat more prominent, it is very possible that the rate of suicides and suicidal attempts will 
increase, mostly among adolescents, since the basic item of society - the family - is very much affected; if the suicide 
among adolescents is a rational act then i t  is not an act of pure human discontinuity, an accidental or unpredictable rup
ture, as it may seem at first sight, but on the contrary, it has to be understood as the result of a continuity of content 
and manifestations, being placed at the extremity of a self-destructive permanency (which is gradual and pluriform, its 
graduality marking the seriousness of the self-destructive act, and the pluriformity marking the variety of manifesta
tions); if the need to be respected, appreciated, acknowledged, lovcd is the main characteristic of adolescence, then it 
is very possible that the whole suicidal behaviour of this age is only a way to force destiny in the attempt of coming back 
into the centre of attention; it is very possible that the adolescent which is the member of a disturbed or dismembered 
family or he/she has indifferent or authoritative parents will resort to many suicidal attempts. If the adolescent who had 
the first suicidal attempt doesn't find support among the members of his family the risk of the second attempt to occur 
is very high. 
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ANGVSTIA, 1 1 , 2007, Cronica activităţii, pag. 403-410  

Centrul Eclesiastic de Documentare 
" Mitropol it Nicolae Colan" 

- cronica activităţi i pe anul 2006 -

Participări la acţiuni ştiinţifice: 
• Simpozionul "24 ianuarie - Naşterea 

Statului Naţional Român Modern'� organizat 
împreună cu Prefectura judeţulu i  Covasna, 
Lideri ai populaţiei româneşti din sud-estul 
Transilvaniei În timpul lui Alexandru Ioan 
Cuza (Ioan Lăcătuşu); 

• Zilele "Mitropolit Visarion Puiu'� ediţia a 
X-a, Paşcan i  - Mănăstirea Neamţ, 27-28 feb
ruarie 2006, Câteva documente despre relaţi
ile mitropolitul Visarion Puiu cu ierarhii arde
leni (Ioan Lăcătuşu); 

• "Serile Filocalice". Cu binecuvântarea P.S. 
Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, 
în organizarea Centru lu i  Eclesiastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" şi a 
Protopopiatului Ortodox Român Sf. Gheorghe 
în cadrul Serilor filocalice din Sfântul şi Marele 
Post, credincioşii din Sf. Gheorghe şi judeţul 
Covasna au avut bucuria de a întâlni şi a 
asculta conferinţele duhovniceşti susţinute de 
preoţi şi profesori teologi .  Astfel, au fost 
susţinute următoarele conferinţe : 

- preotul Teodor Bijec, secretar a l  
Episcopiei Covasnei şi Harghitei "Postul - O 
provocare pentru creştinul secolului XXI?'� 

- preoţii Constantin Iacob şi Dan Oancea 
din Miercurea-Ciuc, "Pocăinţa in viziunea 
Sfinţilor Părinţi'� 

- praf. Danion Vasi le d in  Bucureşti, 
"Problemele tinerilor - O radiografie orto
doxă'� 

- părintele stareţ Andrei Moldovan de la 
Mânăstirea Făgeţel, "Importanţa duhovnicului 
În viaţa creştinului'� 

- prof. Lau renţiu Dumitru d in  Piteşti, 
"Tinerii - de la moarte la Viaţă'� 

• Colocviu ştiinţific şi expoziţie documen
tară cu tema : "Gheorghe Papuc (1928-1993), 
fiu al Covasnei - un preot ales şi vrednic om 
de cultură'� împreună cu Muzeul Carpaţi lor 
Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 23 april ie 2006; 

• Simpozionui " 1JO de ani de naşterea lui 
Octavian C. Tăslăuanu'� Bilbor, 28 iun ie 2006, 
Intelectuali români din llrcul Intracarpatic in 
secolul al XIX-lea (Ioan Lăcătuşu); 

• Simpozionul "Multiculturalism şi ordine 
public.J i'n Lune multietnlce'� organizat impre-

ună cu Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană 
Covasna şi Direcţia Informare şi Relaţii 
Publice din cadrul Ministerulu i  Administraţiei 
şi Internelor, Sf. Gheorghe, 30 iunie 2006; 

• Zi lele "Miron Cristea'� ediţia a IX-a, 
Topliţa, 18 - 20 iul ie 2006, Însemnări ale epis
copului Nicolae Ca/an din anii ocupaţiei hor
thyiste (Ioan Lăcătuşu); 

• Simpozionul naţional "1 91 6. Un an 
hotărâtor pentru istoria românilor'� Ploieşti, 
27-29 iul ie 2006, Starea de spirit a populaţiei 
româneşti din arcul intracarpatic, În anul 1916 
(Ioan Lăcătuşu) 

• Simpozionul "90 de ani de la intrarea 
României În războiul de Întregire naţională '� 
organizat împreună cu Cercul M i l itar Sf. 
Gheorghe şi Arhivele Naţionale Covasna, Sf. 
Gheorghe 14 august 2006, Mărturii docu
mentare despre intrarea Armatei Române in 
Arcul Intracarpatic, in anul 1 91 6  ( Ioan 
Lăcătuşu); 

• Dezbaterea cu tema "De la Sfântul 
Gheorghe la Carei. Crâmpeie ale luptei 
româneşti pentru eliberarea Transilvaniei de 
Nord-Est. 8 septembrie - 25 octombrie 
1944'� organizată împreună cu Cercul Mi l itar 
Sf. Gheorghe şi Arhivele Naţionale Covasna, 
Aspecte specifice ale reinstaurării ale admin
istraţiei româneşti in Transilvania de Nord-Est 
(Ioan Lăcătuşu); 

• Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţi
fice: "Românii din sud-estul Transilvaniei. 
Istorie. Cultură. Civilizaţie''; ediţia a XII-a, 
M iercurea-Ciuc, 2 1 -22 septembrie 2006, 
organizată de Centrul Eclesiastic de 
Documentare "M i tropolit N icoa lae Colan", 
Muzeu l Carpaţilor Răsăriteni, împreună cu 
Direcţi i le Judeţene Covasna şi Harghita a 
Arhivelor Naţionale. Sesiunea a făcut parte 
d in  programul manifestări lor men ite să 
marcheze împl inirea a 175 de ani de existenţă 
instituţională a Arhivelor Naţionale 

Lucrări în plen 
Moderatori : P.S.  Ioan Selejan, praf. univ. dr. 

Gheorghe Buzatu 
- 1 ?5 ae gni de existenţă instituţională a 

Arhivelor Naţionale, Ana Dohrean, Direc�ia 
Judeţeană Harghita a Arhivelor Naţionale, 

403 --·· 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



IOAN LĂCĂTUŞU, ERICH-MIHAIL BROANĂR 

Miercurea-Ciuc 
- Biserica Ortodoxă din Harghita şi Covasna 

În anul 1 970, Adrian Petcu, Consi l iul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţi i ,  
Bucureşti 

- Despre holocaust şi teroare, praf. univ. dr. 
Gheorghe Buzatu, Un iversitatea Craiova 

- Aprecieri asupra proiectului de lege 
privind statutul minorităţilor naţionale, 
conf. un iv. dr. Petronel Dobrică, Centru l 
European de Studi i  în Probleme Interetnice, 
conf. univ. dr. Radu Baltaziu, Universitatea 
Bucureşti 

- Observaţii la Proiectul Legii Statutului 
Minorităţilor Naţionale, av. Ioan Solomon, 
vicepreşedinte Forumul Civic al Români lor din 
Harghita şi Covasna, Sfântu Gheorghe 

- Documente inedite despre românii din 
fostele scaune secuieşti În secolele XVII-XIX, 
Vasile Lechinţan, Direcţia Judeţeană Cluj a 
Arhivelor Naţionale 

- Etnogeneza românilor. Cuvântul lui 
Dumnezeu Întruchipat liturgic În grai şi suflet 
românesc, pr. praf. un iv. dr. I l ie Moldovan, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei 
Şaguna", Sibiu 

Secţiunea de istorie 1 
Moderatori : dr. Alexandru Porţeanu, drd .  

Alin Spânu 
- Vlahii - din istoria unui termen şi a unui 

neam, prof. Marcel Vlădescu, Coleg iu l  
Naţional "Nicolae Grigorescu", Câmpina 

- Câteva aspecte privind activitatea cultu
rală În Transilvania În timpul lui Gabriel 
Bethlem, Ana Maria Tudose, Arhivele 
Naţionale Bucureşti 

- Aspecte privind Învăţământul românesc În 
Trei Scaune În epoca luminilor, prof. Maria 
Băi lă, Şcoala Generală "Varadi Jozsef", Sfântu 
Gheorghe 

- O "radiografie" diplomatică franceză a 
stărilor de lucruri din Transilvania anterioare 
revoluţiei de la 1848/1849, dr. Ioan Ranca, 
Târgu Mureş 

- Învăţământul multinaţional secundar În 
Bucovina: 1862-1 918, Ligia Fodor, Arhivele 
Naţionale, Bucureşti 

- Administraţia publică În Transilvania sub 
im{Jactul dualismului austro-ungar (1866-
1918), Adrian Chirvase, Sfântu Gheorghe 

- Romanii din Imp�riul #ab�burgic $i S@r
u:;, ile jubilidr-istoricc> din 1 906 din verhilll 
Regat al României, prof. Rodica şi Alexandru 
Porţeanu, Bucureşti 

• Of�nsiva armatei mm�n� �liberatoare În 
Transilvania de sud-est, din august- septem-
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brie 1 916, conf. univ. dr. Gavril Preda, 
Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, dr. 
Aurel Pentelescu, Bucureşti 

- Şovinismul şi revizionismul maghiar la 
Început de veac XX În arhivele nemţene, praf. 
Gheorghe Radu, Piatra Neamţ 

- Romulus şi Silvestru Cioflec - membri ai 
Societăţii istorica-literare B.P. Haşdeu, 
Chişinău, 1918-1 925, prof. drd .  Luminiţa 
Carnea, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu 
Gheorghe 

- Presa minoritară din Transilvania 1 91 9-
1 934, drd. Al i n  Spânu, Bucureşti 

- Dr. Valeriu Bidu: note şi corespondenţă, 
praf. un iv. dr. Constantin Catrina, 
Universitatea "Transi lvania", Braşov 

- Pretorul - şef al Poliţiei de Plasă. 
Activitatea instituţiei reflectată În docu
mentele Preturii plasei Covasna din perioada 
interbelică, Cristina Bartok, Di recţia 
Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, 
Sfântu Gheorghe 

- Oficiu Judeţean al Bunurilor Inamice Trei 
Scaune. Scurt istoric, Valentin Câmpeanu, 
Direcţia Judeţeană Covasna a Arh ivelor 
Naţionale, Sfântu Gheorghe 

- Problematica documentelor referitoare la 
dreptul de proprietate asupra terenurilor cre
ate de instituţiile agricole şi administrative din 
fostul judeţ Trei Scaune, În perioada 1 921 -
1960, Cristian Crişan, Di recţia Judeţeană 
Covasna a Arh ivelor Naţiona le, Sfântu 
Gheorghe 

Secţiunea de istorie II 
Moderatori : dr. Virgi l  Pană, drd .  Cristina 

Ţineghe 
- Căminul cultural "Avram Iancu" de la 

Muzeul Satului din Bucureşti, organizatorul 
activităţilor culturale pentru refugiaţii ardeleni 
din 1 940-1944, dr. Valer Pop, Muzeul de 
Istorie Mureş, Târgu Mureş 

- Pagini din activitatea ASTRE!, Alexie Tatu, 
Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale 

- Din documentele Conferinţei de pace de 
la Paris, drd. Cristina Ţineghe, D i recţia 
Judeţeană Ilfov a Arhivelor Naţionale 

- Informaţii privind situaţia unei părţi a 
românilor transilvăneni refugiaţi În judeţul 
Neamţ În perioada 1940-1 943 reflectate În 
documentele vremii, prof. Constanti n 
Pădumrbl, Oir�c;:�ia Judeţeană Neamţ a 
Arhivelor Naţionale, Piatra Neamţ 

- Aspecte din activitatea Cunsillului 
Judetean Trei Scaune al Frontului Plugarilor 
(1 944-1 948), prof. Vasile Stancu, Şcoa la 
General� "N icolae Coian11, 5rdn�u Ghe6rglie 
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- Organizaţii şi partide politice din judeţul 
Trei Scaune În perioada 1 944-1950, praf. 
Mircea Bodnari, Şcoala Generală "Kos Karoly': 
Sfântu Gheorghe 

- Bolşevismul reflectat În gazeta "Unirea 
Poporului" din Blaj, pr. Ioan Tămaş, Vâlcele, 
jud.  Covasna 

- Consideraţii privind constituirea Grupului 
Etnic German (1940-1944), dr. Virg i l  Pană, 
Muzeul de Istorie Mureş, Târgu Mureş 

- Acţiunile Ministerului Informaţiilor În 
judeţul Mureş pentru sprijinirea P. C.R În 
preajma alegerilor din noiembrie 1 946, praf. 
Nicolae Bal int, Târgu Mureş 

- Legiionarii În detenţie. Cazul penitencia
rului din Miercurea-Ciuc, Dana Honciuc, 
Institutu l Naţional pentru Stud ierea 
Tota litarismului ,  Bucureşti 

- Penitenciarul din Miercurea-Ciuc, În anii 
1 950, praf. d rd .  Vasile Valentin, Şcoala nr. 1 ,  
Ştefăneşti de Jos, jud. Ilfov 

- Monumente şi opere comemorative de 
război din Miercurea-Ciuc, Cătăl in Fudulu, 
Cultul Eroilor, Bucureşti 

- Eroi ai Ministerului Administraţiei şi 
Internelor căzuţi la datorie În judeţele 
Harghita şi Covasna, comisar şef Nencescu 
Marian, Direcţia Informare şi Relaţii Publice 
d in  cadru l M .A . I  şi comisar şef Mircea 
Costruţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţulu i  
Hargh ita 

Secţiunea de istorie bisericească 
Moderatori : Ioana Cristache Panait, Elena 

M ihu 
- Implicarea Bisericii Ortodoxe Române În 

cele mai importante evenimente ale istoriei 
naţionale, pr. consi l ier Dumitru Panaite, 
Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei 

- Pătrunderea unitarianismului În Transil
vania, praf. drd . Vigh Bela, Coleg iul Naţional 

"Octavian Goga", Sibiu 
- Mărturii de la zugravul Ioan (mijlocul sec. 

al XVIII-lea) În Transilvania şi semnificaţia lor 
istorică, Ioana Cristache Panait, Muzeul de 
Istoria Artei, Bucureşti 

- Românii transilvăneni şi Athosul, col . (r) 
Dumitru Stavarache, Bucureşti 

- Arestarea preotului Nicolae Staicoviciu 
din Jacul Românesc În toamna anului 1846, 
Elena Mihu,  Muzeul Judeţean de Istorie 
Mureş, Târgu Mureş 

- Un document inedit referitor la Zaharia 
Matei, protopop ortodox al Reghinului (sec
olul al XIX), Mi landolina Beatice Dobozi, 
Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor 
Naţionale, Târgu Mureş 
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- Scurtă pledoarie pentru extinderea grilei 
de lectură a documentelor tematice. 
Topliţenii În strădaniile edificării bisericii din 
piatră. 1876-1882, Ana Grama, Sibiu 

- Valorificarea surselor istoriei locale prin 
prelucrare specifică. Telegraful Român ( 1853-
1862), cu privire specială la sud şi sud-estul 
Transilvaniei, Lil iana Oprescu, Muzeul ASTRA 
Sibiu 

- Protopopul Elie Câmpeanu şi Războiul de 
ReÎntregire a Neamului, dr. Liviu Boar, Direcţia 
Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, Târgu 
Mureş 

- Activitatea lui Miron Cristea În anii con
solidării României Mari ( 1 919-1925}, praf. dr. 
Constantin I. Stan, Universitatea Galaţi 

- Învăţământul românesc din Transilvania 
preocupare statornică a lui Elie Miron Cristea, 
praf. Il ie Şandru, Topl iţa 

- Aspecte ale vieţii confesionale din judeţul 
Ciuc În perioada interbelică, praf. Costel 
Cristian Lază r, Liceul Teorectic "O.C. 
Tăslăuanu", Topl iţa 

- Aspecte din viaţa bisericească a Topliţei 
În viziunea unor preoţi slujitori, praf. Traian 
Duşa, Târgu Mureş 

- Publicistica lui Nicolae Colan, praf. 
Alexandru Surdu, Şcoala Generală Mărtineni, 
jud. Covasna 

- Documente referitoare la viaţa şi activi
tatea preotului-cărturar Gheorghe Papuc, 
Erich-Mihai l  Broanăr, Centrul Eclesiastic de 
Documentare "M itropol i t  N icolae Colan", 
Sfântu Gheorghe 

Secţiunea de etnografie - sociologie 
Moderatori : conf. univ. dr. Codrina Şandru, 

praf. Vil ică Munteanu 
- Modele de relaţionare socială a liderilor 

locali din Miercurea-Ciuc şi Sfântu Gheorghe, 
conf. univ. dr. Codrina Şandru, Universitatea 

"Transilvania", Braşov 
- Un studiu ştiinţific cu valoare adăugată 

(cu referire la studiul Aprecieri asupra proiec
tului de lege privind statutul minorităţilor 
naţionale - autor conf. univ. dr. Petronel 
Dobrică, Centrul European de Studi i  în 
Probleme Interetnice), dr. Maria Cobianu
Băcanu, Bucureşti 

- Modificări În structura etnică şi confesio
nală a populaţiei judeţelor Covasna şi 
Harghita, În perioada 1992-2002, dr. Ioan 
Lăcătuşu, Direcţia Judeţeană Covasna a 
Arhivelor Naţionale, Sfântu Gheorghe 

- Dimensiuni ale discursului propaqandei 
comuniste reflectate În documentele de 
arhivă, Adina Fofircă, i nspector Direcţia 
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Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, 
Sfântu Gheorghe 

- Comportamentul autodistructiv la ado
lescenţii din Sfântu Gheorghe. Studiul de caz, 
praf. Olga Mitroi, Colegiu l  Naţional "Mihai 
Viteazul", Sfântu Gheorghe 

- Problemetica romano-catolici/or din 
Moldova În mass-media maghiară, ing .  
Gheorghe Bejan, dr. Anton Coşa, Asociaţia 
romana-catol icilor "Dumitru Mărtinaş", Bacău 

- Aspecte ale transhumanţei În sud-estul 
Transilvaniei, praf. dr. Dorinel Ichim, Bacău 

- Sisteme arhaice de transport: plutăritul 
pe Mureşul şi O/tu/ superior, drd .  Darei Mare, 
Muzeul Oltu lu i  şi Mureşu lu i  Superior, 
M iercurea-Ciuc 

- Însemne de bresle din Sud-Estul 
Transilvaniei, dr. Dorin Ioan Rus, Muzeul de 
Istorie Mureş, Târgu Mureş 

- Exploatarea tradiţională a sării În sud
estul Transilvaniei, Andrea Chiricescu, Muzeu l 
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe 

- Areale salifere de pe Valea Gurghiului, 
praf. Arthur Szabo, Reghin 

- Exploatarea sării la Târgu Ocna - file de 
istorie, prof. Vi l ică Munteanu, Direcţia 
Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale 

- Credinţe estetica-culturale la Octavian C. 
Tăslăuanu, praf. d r. N icolae Bucur, 
Universitatea "Sapienţia", Miercurea-Ciuc 

- Datini, obiceiuri şi credinţe despre 
naştere la românii din Vidacut, judeţul 
Harghita, praf. Constanti n Costea, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 

- Obiceiuri de nuntă la Voş/obeni, praf. Nicu 
Vrabie, Colegiul  Naţional "Octavian Goga", 
M irecurea-Ciuc 

- Elemente de etnografie din localitatea 
Subcetate, judeţul Harghita, surprinse În 
vechi fotografii, praf. Doina Dobrean, Grupul 
Şcolar "Miron Cristea", Subcetate 

- Titlu l  rezervat, prof. Florina Va ipan, Liceul 

"Marin Preda", Odorheiu Secuiesc 
Repere geografice, istorice şi 

demografice ale zonei Topliţa, prof. dr. Florina 
Truţa, Topliţa 

- Toponimia Târnavei Mici, prof. d rd .  
N icolae Fola, Coleg iul Tehnic, Târnăveni 

- Despre plăcerea de a scrie. Studiul de 
grafologie după un caiet de Însemnări (1 961) 
a lUt Vişovan Constantm dm Tuplita-Luncani, 
Zorel Suciu, Centrul Cultura l  Topliţa 

- Titlu l  rezervat, praf. Nicoleta Ploşnea, 
Centrul Cultural "Miron Cristea", Miercurea
Ciuc 

· Sesiunea de comunicări "Episcop Vr. 
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Partenie Ciopron - O viaţă Închinată Bisericii 
şi Armatei'� Roman, 1 octombrie 2006, Un 
vrednic precursor al episcopului Partenie 
Ciopron, Justinian Teculescu (Ioan Lăcătuşu) ;  

• Simpozionul naţional "Vasile Pârvan'� 
Bacău, 6-7 octombrie 2006, Mărturii docu
mentare despre climatul de convieţuire 
interetnică din judeţul Treiscaune În anii 
1 9444-1946 ( Ioan Lăcătuşu); 

• Simpozionu l  "Ziua Armatei Române" 

organizată de Cercul M i l ita r Hargh ita, 
M iercurea-Ciuc, 24 octombrie 2006, 
Contribuţia Armatei Române la consolidarea 
administraţiei româneşti din Transilvania În 
anu/ 1919 ( Ioan Lăcătuşu) .  

S impozionu l  "Românii din Arcul 
intracarpatic - trecut, prezent şi viitor'� orga
n izat în colaborare cu Direcţia Informare şi 
Relaţi i Publ ice d in  cadrul M in isteru lu i  
Administraţiei şi Internelor, Sf. Gheorghe, 1 
Decembrie 2006. 

Editarea de studii, lucrări şi publicaţii : 

Ioan Lăcătuşu 
• Anuarul ANGVSTIA 10/2006, Seria 

Istorie-Sociologie, anuarul Muzeu lu i  
Carpaţilor Răsăriteni ş i  a Centru lui Eclesiastic 
de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" 

din Sf. Gheorghe, 2006 (redactor responsabi l  
Ioan Lăcătuşu, secretar general de redacţie 
Erich-Mihai l  Broanăr); 

• Almanahul Grai Românesc 1 2006, al 
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, 
număr dedicat împl iniri i  a 10 ani (redactor 
responsabil Ioan Lăcătuşu, secretar general 
de redacţie Erich-Mihai l  Broanăr); 

• Buletinul Ligii Cultural-Creştine "Andrei 
Şaguna'� nr. 3/ 2006 - tribună a societăţi i 
civile româneşti d in judeţele Covasna şi 
Harghita (redactor responsabil Ioan Lăcătuşu, 
secretar genera l  de redacţie Erich-Miha i l  
Broanăr); 

• Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. 
Biserică. Şcoală. Cultură, de Ioan Lăcătuşu, 
Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, apărut 
cu binecuvântarea, sprij inul şi coordonarea 
P.S. Ioan Selejan, la Editura Grai Românesc a 
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, 
în anul 2003, a fost editat în format electro
nic, în prim5vi:lm anului 2006; 

· Românii in mass-media maghiariJ din 
Harghita şi Covasna, de Ioan Lăcătuşu, 
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006, 
140 p; 

Istorie şi ar/Jivistică in Arcul 
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Intracarpatic, de Dan Baicu, Editura 
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 (volum 
a lcătuit şi îngrijit de Adina Fofircă şi Ioan 
Lăcătuşu); 

• Omagiu Horia Colan la 80 de ani, Editura 
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 (coordo
nator Ioan Lăcătuşu); 

• Chipul hâd al intoleranţei, în loc de pre
faţă la volumul O victimă a extremismului 
maghiar - "Aşezământul Sfântul Iosif" din 
Odorheiu Secuiesc, de Il ie Şandru, 2006; 

• Prefaţă, la volumul O Insulă a Şerpilor În 
centrul României - despre soarta românilor 
din Harghita şi Covasna, de Ioan Longin 
Popescu, Editura România Pur şi Simplu, 
Bucureşti, 2006 

• Prefaţă la volumul Istorie şi arhivistică În 
Arcul Intracarpatic, de Dan Baicu, Editura 
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 (ediţie 
alcătuită şi îngrijită de Adina Fofircă şi Ioan 
Lăcătuşu); 

• Referinţă la volumul Topliţa Română 
vatră de istorie, vatră de ortodoxie, de Tra ian 
Duşa, Tg. Mureş, 2006 

• Prefaţă, la Buletinul Ligii Cultural
Creştine "Andrei Şaguna '� nr. 3/ 2006; 

• Muzeele româneşti din judeţele Covasna 
şi Harghita - continuatoare a tradiţiilor 
astriste din zonă, în "Cibinium" 2006, Sibiu; 

• Completări la bibliografia mitropolitului 
cărturar Nicolae Colan, în "Angvstia '� nr. 
10/2006; 

• Câteva documente despre relaţiile mitro
politului Visarion Puiu cu ierarhi ardeleni, în 
"Valori păşcănene" nr. 2/2006; 

• Starea de spirit a populaţiei româneşti 
din Arcul Intracarpatic, În anul 1 916, un an 
hotărâtor pentru istoria românilor, Editura 
Un iversităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, 2006; 

Mărturii documentare despre con
vieţuirea interetnică din judeţul Covasna În 
anii 1 944-1 946, în "Acta Bacoviensis': 
anuarul editat de Direcţia judeţeană Bacău a 
Arhivelor Naţionale, Bacău, 2006; 

• Stereotipii, clişee şi prejudecăţi faţă de 
instituţiile de ordine publică prezente În mass
media din judeţul Covasna, în "Buletinul de 
informare editat de Ministerul Administraţiei 
şi Internelor'� nr. 3/2006; 

• Însemnări ale episcopului Nicolae Ca/an 
din anii ocupaţiei horthyste, în "Pro 
Memoria': nr. 10/ iul ie-septembrie 2006; 

• Ctitori şi binefăcători munteni ai parohi
i/ar ortodoxe din fostele scaune sccuieşti 
(sec. XIX}, în Buletinul Ligii Cultural-Creştine 
"Andrei Şaguna'� nr. 3/2006 
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• Episodul tragic de la Aita Seacă - sep
tembrie 1 944, în Buletinul Ligii Cultural
Creştine "Andrei Şaguna'� nr. 3/2006; 

• Cetăţeni de onoare ai comunităţii 
româneşti din municipiul Sfântu Gheorghe 
Între anii 2003-2005, în Buletinul Ligii 
Cultural-Creştine "Andrei Şaguna': nr. 3/2006 
(împreună cu Violeta Pătrunjel şi Erich-Mihai l  
Broanăr); 

• Contribuţia lui Elie Miron Cristea la con
struirea catedralei mitropolitane din Sibiu, în 
"Grai Românesc" nr. 2(3 1 )/2006; 

• Un vrednic precursor al episcopului 
Partenie Ciopron, Justinian Teculescu, în curs 
de apariţie în revista "Teologos" 7- 12/2006, 
Roman; 

• Cronica activităţii Centrului Nicolae 
Ec/esiastic de Documentare Mitropolit Nicolae 
Colan pe anii 2004 şi 2005, în "Angvstia" nr. 
10/2006 (împreună cu Erich-Mihai l  Broanăr); 

· Identitatea asumată de romana-catolicii 
moldoveni stabiliţi În judeţele Covasna şi 
Harghita, în "Acta Bacoviensis': Anuarul 
Arhivelor Naţionale Bacău, 2006; 

· Activitatea de arhivă de la creatorii şi 
deţinătorii de documente - Între deziderat şi 
realitate, în "Revista Arhivelor': nr. 2/2006; 

• Intelectuali români din Harghita şi 
Covasna, din sec. al XIX-lea şi Începutul seco
lului XX., în "Aimanahu/ Grai Românesc 1 
2006': M iercurea-Ciuc, 2006; 

Perfecţionarea comumcam dintre 
Aparatul central şi direcţiile teritoriale ale 
Arhivelor Naţionale. Necesitatea modernizării 
activităţii instituţiei Arhivelor Naţionale, în 
"Buletinul de Informare şi Documentare 
Arhivistică 1 2005': Arh ivele Naţiona le, 
Bucureşti, 2006; 

• Continuite et reforme dans l'archivistique 
roumaine contemporaine, în "Revista 
Arhivelor'� nr. 4/2006; 

• O viaţă pusă În slujba Învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice româneşti şi a valorificării 
tradiţiilor acestora, În ţară şi străinătate, în 
"Omagiu Horia Colan la 80 de ani': Editura 
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 

Expoziţii temporare: 
• Icoana din sufletul copilului, real izată de 

elevii de la Centru l de pictură "Românaşul" a 
Centru lu i  Cu ltural "M i ron Cristea" din 
M iercu rea-Ciuc, la Muzeul Spiritual ităţii 
Româneşti, 29 april ie 2006; 

· Gheorghe Papuc (1 928-1 993), fiu al 
CovasnP.i - un preot ales şi vrednic om de cul
tură, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 29 apri l ie 
2006, Îllli.Jreuni:i cu M uzeul Carpaţilor 
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Răsăriteni; 
• Fascism şi comunism. Ideologie şi propa

gandă În România, 1 938-1989, expoziţie 
organizată împreună cu Arhivele Naţionale, 
Federaţia Arhiviştilor din România, Institutul 
Român de Istorie Recentă şi Muzeul 
Carpaţi lor Răsăriteni, 2 1  mai 2006; 

• Biserica Ortodoxă În timpul comunismu
lui, organizată cu sprij inu l  Consi l iu l  Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţi i, la 
Muzeul Oltulu i  şi Mureşulu i  Superior, d in 
M iercurea-Ciuc; 

• Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 
reflectată În documentele de arhivă, organi
zată împreună cu Arhivele Naţionale Direcţia 
Judeţeană Covasna, 30 noiembrie 2006 

Prezentarea şi lansarea unor cărţi şi 
publicaţii :  

• Tinerii şi sexualitatea, Între iubire şi 
păcat, Tinerii şi sexualitatea, păcate noi, 
păcate vechi şi Tinerii şi sexualitatea, Între
bări şi răspunsuri de Prof. Danion Vasile 

• Mureşul superior - vatră de cultură 
românească, de Vasi le Netea, Editura 
Cuvântul, Bucureşti, 2006; 

· 1940. Drama românilor din Basarabia şi 
Bucovina de Nord, de Constantin I . Stan, 
Editura Veda, Buzău, 2006; 

• Biserici de lemn din Protopopiatul 
Romanului. Eparhia Romanului, de Dorinel 
!chim, Editura Diagonal, Bacău; 

· Misionari catolici În Moldova, de Teresa 
Ferro, IDC Press, Cluj-Napoca, 2006; 

Reporter În revoluţia română, de 
Constantin Mustaţă, Cluj-Napoca, 2006; 

• Topliţa Română. Vatră de istorie, vatră 
de ortodoxie, de Traian Duşa, Târgu Mureş, 
2006; 

• Anuarul Arhivelor Mureşene voi. 3/2006; 
· Buletinul Ligii Cultural Creştine "Andrei 

Şaguna '� voi. 3/2006, Editura Eurocarpatica, 
Sfântu Gheorghe; 

• Catedrala mitropolitană din Sibiu, 1906-
2006, de pr. praf. dr. M ircea Păcurariu, Editura 
Andreiană, Sibiu, 2006; 

• O Insulă a Şerpilor În mijlocul României, 
de Ion Longin Popescu - redactor la Revista 

"Formula AS': Editura România pur şi simplu, 
Bucureşti 2006; 

· Revista Dealul Melcilor, redactor respon
sabil Ioan Popescu Topolog, Braşov, 2006; 

· Aripi de lumină, de Dumitru Panaite, 
Braşov, 2006; 

- Românii la contactul dintre culturi, de 
Maria Cobianu-Băcanu, E'ditura România pur 

şi simplu, Bucureşti, 2006; 
• Românii În mass-media maghiară din 

Harghita şi Covasna, de Ioan Lăcătuşu, 
Editura Europcarpatica, 2006; 

• Omagiu Horia Colan la 80 de ani, Editura 
Europcarpatica, 2006; 

• Almanahul Grai Românesc 1 2006. 

Alte manifestări culturale şi comu
nitare: 

• Acordarea titlu lu i  de Cetăţean de onoare 
al comunităţi i româneşti din municipiul Sfântu 
Gheorghe, pe anul 2006; 

• Sprij in irea înălţării Monumentului memo
rial ASTRA, d in  Sf. Gheorghe, 29 aprilie 2006; 

• În cadrul acţiuni i  Acasă la noi, in iţiată şi 
organizată de ASTRA, o parte din grupul de 
elevi din Cernăuţi şi împrejurimi au fost 
oaspeţi i  români lor d in  judeţele Covasna, 
respectiv Buzău, cu sprij inul părintelui M iha i  
M i  lea; 

• Sprij in irea înălţării Monumentului  depor
taţi lor şi refugiaţilor, ridicat în cimitirul paro
h iei ortodoxe din Vâlcele; 

• Interviuri acordate la: Radio România 
Actual ităţi, Radio Trin itas, Radio Renaşterea, 
Radio Târgu Mureş; 

• Ziua Pol iţiei, Sfântu Gheorghe, 24 martie 
2006, Repere istorice ale Poliţiei covăsnene 
(Ioan Lăcătuşu); 

• Ziua Jandarmeriei, Sfântu Gheorghe, 3 
apri l ie 2006, Pagini din istoria Jandarmeriei 
judeţului Covasna (Ioan Lăcătuşu); 

• Zi lele Forţelor Terestre, Sfântu Gheorghe, 
28 apri l ie 2006, Armata În viaţa cetăţii -
Mărturii documentare ( Ioan Lăcătuşu); 

• Zilele "Andrei Şaguna'� ediţia a XV-a, 30 
iunie - 2 iu l ie 2006; 

• Sprij in i rea festiva lu lu i  folcloric Nedeia 
Sânpetrulu i ,  serbare câmpenească tradiţio
nală anuală, cu participarea unor artişti pro
fesionişti şi formaţii folclorice de prestigiu d in 
judeţele Covasna, Hargh ita şi Braşov. Maial, 
horă în poiană, 2 iul ie 2006; 

• Masa rotundă cu tema Fiii de seamă ai 
satului Araci şi personalitatea scriitorului 
Romulus Cioflec, Araci, 1 iu l ie 2006; 

• In memoriam: Rau l  Şorban, (Constantin 
Mustaţă, Vasi le Lechinţan), Dan Baicu, (Adina 
Fofircă), Adrian Vlad Căşunean, ( Ioan 
Lăcătuşu), Micrcurea-Ciuc, 2 1  septembrie 
2006; 

• Film documentar O faptă demnă de 
cartea recordurilor (construired de către P.S. 
Ioan Selejan, în doar o săpt�mână, a două 
locuinţe necesare mutării persoanelor care 
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Centrul eclesiastic de documentare "Mitropolit Nicolae Colan" - cronica activităţii . . .  

locuiau ilegal î n  clădirea în care a funcţionat, 
de la 1 799, prima şcoală confesională orto
doxă din Sfântu Gheorghe); 

• Îmbogăţirea patrimoniu lu i  documentar al 
Centru lu i  Eclesiastic de Documentare 

"Mitropolit Nicolae Colan" prin preluarea do
cumentelor donate de fami l i i le pr. Gheorghe 
Papuc şi Colan (arhiva d-rei Elena Leuca 
Colan); 

• Sprij in i rea dezvelir i i  troiţei ortodoxe din 
local itatea Dobol i i  de Jos, 26 septembrie 
2006; 

Participarea la Zi lele "Justinian 
Teculescu'� Covasna, 5- 6 . 1 1 .2005; 

• Sprij in i rea organizării Adunări i reprezen
tanţilor român i lor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş, 18 noiembrie 2006, Izvorul 
Mureşu lu i  

• Zilele "Nicolae Colan '� ediţia a XIII-a, 28 
noiembrie - 6 decembrie 2005; 

• Marcarea a 10 ani de la înfiinţarea 
Centru lu i  Eclesiastic de Documentare 

"M itropolit N icolae Colan" şi a Muzeu lu i  
Naţional a l  Carpaţilor Răsăriteni, 28 noiem
brie 2006, 

• Sărbători rea academicianu lu i  Horia 
Colan, cu ocazia an iversării a 80 de ani de la 
naştere, 28 noiembrie 2006; 

· Itinerar religios- istoric cu participarea 
tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din 
Buzău, de la Fil iala L ig i i  Tineretului Creştin 
Ortodox Român din Târgovişte, ASCOR -
Braşov, LTCOR - Sf. Gheorghe, ASCOR -
Bucureşti, ASCOR-Sibiu, în parohii le ortodoxe 
din judeţele Covasna şi Harghita, 30 noiem
brie 2006; 

• Participarea şi sprij inirea organizării ma
n ifestărilor pri lejuite de sărbătorirea Zilei 
naţionale a României, 1 Decembrie 2006; 

• Sprij inirea Festiva lulu i  de colinde şi obi
ceiuri de iarnă, ediţia a XVI-a 15-16 decem
brie 2006, organizat de Fundaţia Culturală 

"Mihai Viteazul"; 
• Întocmirea unor memorii, apeluri, note 

de protest, comunicate pe probleme vizând 
prezervarea şi afirmarea identităţii naţionale; 

Participarea la lucrări le Adunări i  
Naţionale Bisericeşti şi la cele ale Adunării 
Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei .  

• Organizarea manifestărilor prilejuite de 
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marcarea a 62 de ani  de la el iberarea oraşu
lu i  Sf. Gheorghe, în perioada 7-1 0  septem
brie, la Sf. Gheorghe, Dobol i i  de Jos, Aita 
Seacă; 

· Asigurarea bazei de date şi asistenţă de 
special itate studenţilor de la facultăţile de 
teologie şi istorie în întocmirea lucrărilor de 
l icenţă, masterat şi doctorat; 

• Participarea şi sprij in irea organizării unor 
acţiun i  privind marcarea unor momente 
importante din istoria naţională: 24 ianuarie, 
Ziua Naţională, Ziua Drapelu lu i, Ziua Imnului 
de stat, Ziua Armatei, Ziua Poliţiei, Ziua 
Jandarmeriei ş .a .  de către Prefectura judeţu
lu i  Covasna şi alte autorităţi publice locale; 

· In iţierea unor acţiuni de asistenţă socială 
pentru sprij in i rea cred i ncioşi lor ortodocşi 
aflaţi în nevoinţă : pachete pentru 1 00 de per
soane de Sfintele Paşti şi de Crăciun, acor
darea de ajutoare materiale, medicamente, 
asistenţă sanitară ş.a . ;  

· Îmbogăţi rea fondului  de  carte ş i  de  do
cumente al Centru lui Eclesiastic; acordarea 
de premii, în cărţi şi în lei, unor elevii premi
anţi din Sf. Gheorghe şi judeţu l Covasna; 
acordarea de cărţi sub formă de donaţii, 
Centru lu i  Cu ltura l  "M i ron Cristea", d in  
M iercurea-Ciuc şi Primăriei comunei Valea 
Mare. 

Şi în anu l  2006, cu ajutorul bunu lu i  
Dumnezeu, cu sprij inul Episcopiei Ortodoxe a 
Covasnei şi Harghitei, a Prea Sfinţiei Sale 
Părintele episcop Ioan, Centrul Eclesiastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" a 
căutat să realizeze obiectivele şi atribuţi i le 
funcţionale pentru care a fost înfiinţat, împre
ună cu partenerii săi trad iţional i :  Muzeul 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Direcţia 
Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, 
asociaţi i le culturale membre ale Forumului 
Civic al Români lor din Hargh ita şi Covasna. 

Cu ajutorul Episcopiei, a P.S.  Ioan Selejan, 
şi a U'lor generoşi binefăcători sponsori, în 
acest an în care s-au împl init 10 ani de la înfi
inţarea Centru lui Eclesiastic de Documentare 
"Mitropol it N icolae Colan", s-a reuşit introdu
cerea încălziri i centrale, înlocuirea geamurilor 
şi efectuarea lucrărilor de reparaţii şi modern
izare. 

Ioan Lăcătuşu 
Erich-Mihail Broanăr 
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ANGVSTIA, 1 1 , 2007, Recenzii, pag. 413-438 

Recenzii 

Ioan Dănilă, Limba română În graiul ceangăilor din Moldova, 
Editura Didactică şi Pedagogică S .A ., Bucureşti, 2005 

I o a n  D ă n i l ă  

Limba românâ 
în graiul ceangâilor 

din Moldova 

Ed1lura DidactHA'l ŞI Pedagogica . R.A 
Bucureşti, 2005 

In mod frecvent, o teză de doctorat este 
publ icată, cu modificări mai multe sau mai 
puţine, ca o lucrare de referinţă în domeniul 
respectiv. Este cazul cărţii Limba română În 
graiul ceangăilor din Moldova, a profesorulu i  
Ioan Dăn i lă  d in  Bacău .  Subiectul este 
deosebit de interesant şi actual, pentru că "Îşi 
propune ca, pe temeiul unui studiu dialectal, 
să demonstreze viabilitatea elementului 
lexical românesc În graiul ceangăilor din 
Moldova" (p. 6) .  

Cuprinsul volumului este sistematizat în 
următoarele capito le :  I .  Introducere; II .  
Bi l ingvismul - concept, variante terminolog
ice, concretizări; III. Limba română în graiul 
ceangăilor din Moldova; IV. Concluzii, urmate 
de o substanţială Bibliografie şi de Anexe. În 
cadrul celui de-al doilea capitol, pornind de la 
definiti i le bi l ingvismului, de la variantele lui 
terminologice şi de la bilinyvisrnul dia lectal, 
autorul trece In revistă cercet5rilc privind 
influenţa l imbi i  magh iare asurra l i m b i i  
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române şi influenţa l imbii române asupra l im
bii maghiare. 

Cel mai cuprinzător capitol este fără 
îndoială capitolul III, din care cititorul, chiar 
nespecialist, dar interesat de problemă, află 
că, în româneşte, cuvântul "ceangău" a fost 
util izat, printre primi i ,  de către preotul-fol
clorist Simeon-Fiorea Marian, în subcapitolul 
Steagu l  din studiul istorica-etnografic com
parativ Nunta la români, publ icat în anul 
1890, la Bucureşti. Din punct de vedere lexi
cografic, o primă descriere amplă a 
ceangăi lor îi aparţine lui Corneliu Diaconovici 
(Sibiu, 1898) .  

În l ingvistica românească, o descriere 
amplă a fenomenulu i  fonetic caracteristic 
ceangăi lor îi aparţine lui M i rcea Borci lă (Un 
fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ş ca s şi 
j ca z În graiurile dacoromâne. Vechimea şi 
originea fenomenului, în Studia Universitatis 
"Babeş-Bolyai'� Series Philologia, Fasciculus 
2, 1965, p. 109- 12 1  şi alte studi i) ,  ale cărui 
cercetări au constituit fundamentul ştiinţific al 
ana l izei efectuate de Dumitru Mărtinaş. 
Punctul de plecare al cercetării î l  constituie 
însă anal iza succintă a fenomenului, realizată 
de l ingvistul Al. Phil ippide, în 1927. 

Cea mai largă răspândire a acestui "ciudat 
fenomen de limbă" (G. Weigand, 1896) este 
în centrul Moldovei, printre locuitorii satelor 
�eangă ieşti din judeţele Neamţ, Iaşi şi Bacău. 
In a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
fenomenul era prezent "În graiul a circa 
180000 de vorbitori de limbă români şi bi
lingvi, din cele 1 70 de sate cu populaţie 
catolică din judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi" 

(Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din 
Moldova, Bucureşti ,  Editura Şti inţifică şi 
Enciclopedică, 1985, p. 76). 

Cele mai importante titluri ale capitolu lu i  al 
III- lea se referă la istoricul termenului  
"ceangăujceangăi'� la pronunţarea siflantă, 
ca particularitate definitorie a graiului ,  la 
l imba rotlldlld în graiul ceang� l lor bilingvi din 
Moldova, la comunitatea l ingvistică şi conşti

inta l ingvistică . Un subct:'lpitol cu totul aparte 
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îl constituie cel intitulat Graiul ceangăilor bi
lingvi din Moldova. Studii dialedale. După ce 
autorul prezintă studi i le privind componenta 
maghiară a bi l ingvismului ceangăiesc, se 
opreşte asupra unei lucrări de referinţă pen
tru l ingvistica maghiară şi cea română, A 
moldvai csang6 nyelvjaras atlasza ( Atlasul 
graiului ceangău din Moldova), apărută la 
Budapesta în 1991,  în seria "Publicaţiile 
Societăţii de Ştiinţe Lingvistice Maghiare'� 
Cercetări le pentru realizarea acestui atlas 
l i ngvistic au durat 1 5  ani ,  iar "metoda 
geografiei lingvistice s-a dovedit puţin viabilă 
pentru programul de cercetare asumat, 
Întrucât grupurile de vorbitori nu sunt tot
deauna compacte şi comunică sporadic Între 
ele. În consecinţă, a fost elaborat un ches
tionar redus, de 500 de Întrebări, aplicat unui 
număr mai mic de subiecţi, ceea ce a permis 
finalizarea atlasului" (p. 76). Ioan Dăni lă 
menţionează că graiul ceangăi lor b i l i ngvi din 
Moldova nu a făcut obiectul unor studi i  apro
fundate din partea dialectolog ilor români, 
ceea ce determină ca anumite lucrări desti
nate exclusiv cercetării graiuri lor d in Moldova 
să evite sistematic referir i le la statutu l 
idiomului în d iscuţie. 

Ca urmare a celor menţionate mai sus, 
considerăm că partea cea mai importantă a 
volumulu i  profesorului Ioan Dănilă o consti
tu ie rezultatele anchetei l ingvistice real izată 
în cele 29 de localităţi, concretizată într-un 
inventar lexical (Anexa nr. 2 .  C, p. 1 12-172), 
care a stat la baza hărţilor dialecta le (Anexa 
nr. 2. D) .  De altfel, cele 359 de hărţi dia lec
tale ocupă mai mult de jumătate din volum.  

Obiectivul lucrări i este de  natură strict lexi
cală şi a fost determinat indirect de configu
raţia atlasului l ingvistic apărut la Budapesta în 
199 1 .  Ancheta dialectală însă a fost realizată 
prin respectarea rigorilor metodei geografiei 
l ingvistice. Aceasta, după cum mărturiseşte 

autorul în Concluzii (p. 92), îi creează obli
gaţia morală de a continua stud iul întreprins. 
Desigur că materialul colectat deja, schiţe 
monografice, declaraţii atitudinale privind 
obiectivele anchetei, comentarii ale informa
torilor despre cuvintele-titlu şi variantele 
regionale ale acestora, textele dia lectale 
înregistrate, toate vor constitui suportul unui 
atlas l ingvistic propriu-zis, augmentat şi  
nuanţat al ceangăi lor moldoveni .  

În concluzie, volumul Limba română În 
graiul ceangăilor din Moldova al profesoru lu i  
Ioan Dăni lă constituie prima cercetare impor
tantă a componentei româneşti a graiu lu i  
ceangăi lor bi l ingvi d in Moldova, aşezată în 
l in ia sugestii lor formulate de dialectolog i i  
maghiari (cum am precizat mai  sus) şi de 
primi i  cercetători ai graiu lu i  popular - avem în 
vedere îndemnul lu i  Alexiu Viciu "profesor 
gimnazial În Blaj': care scria în 1906: "mi-am 
zis că timpul este să adunăm la un loc cuvinte 
şi frase dialedale şi să le păstrăm posterităţii" 

(Cf. Alexiu Viciu, Glosar de cuvinte dialectale 
din graiul viu al poporului român din Ardeal, 
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice "Carol 
Gobl", 1906) . Îndemnul din 1906 al profe
soru lu i  Alexiu  Viciu este astăzi şi mai actual, 
şti indu-se că, o dată cu dispariţia satelor, dis
par şi frumuseţile l imbi i  aflate în "graiul viu al 
poporului român'� 

Prin abordarea sincronică, dar şi d iacronică 
şi comparată, a gra iu lu i  ceangăi lor d in  
Moldova, prin cercetarea r iguroasă ş i  
realizarea masivulu i  studiu de  dialectologie 
asupra unei adevărate insule l ingvistice, con
tribuţia profesorulu i  Ioan Dănilă este deosebit 
de importantă pentru cunoaşterea particula
rităţi lor lexicale ale zonei cercetate. În vi itor, 
nu se vor putea efectua cercetări asupra 
acestui idiom fără a se lua în considerare 
volumul Limba română În graiul ceangăilor 
din Moldova de Ioan Dănilă. 

Luminiţa Cornea 

Ana Grama Brescan, Românii sudtransilvani in secolul al XIX-lea. 
Judeţul Covasna. Contribuţii documentare, Ed itura Arcuş, 2007 

Cercetătorul uvizat al istoriei românilor din 
bogat dăru itul spaţiu central şi sud transi l
vănean parcurge de mai multă vreme cu 
i nteres şi real câştig studiile şi cercetările per
tinente a le unei Doamne, şi la propriu şi la 

figurat. Stăpână pe un bagaj informational 
semnificativ este în măsură a ne fi de folos 
multora cu sfaturi întotdeauna aducătoare de 
rod privind cutare sau cutare pată neagră sau 
obscură din îndelungatul şr frământatu l trecul 
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Ana Grama Brescan 

ROMÂNI 
5UDTRAN5ILVANI 

in secolul al XIX-lea 

or, acesta 
elucidării sale prin consecventa muncă a 
istoricului menită a da lumină în ungherele 
năpădite de întuneric care mai adastă încă în 
multe aspecte ale istoriei noastre. 

Volumul ,  a cărei benefică apariţie ne 
întâmpină azi, cuprinzând numai o parte din 
trudnica dar tot atât de rodnica prezenţă a 
autoarei în Arhiva Mitropoliei Ardea lului din 
Sibiu, sursă de o bogăţie parcă fără de sfârşit, 
reţine contribuţii le domniei sa le cu referire la 
judeţul Covasna reliefând viaţa şi remarcabila 
activitate în slujba neamului a stâlpi lor de 
nădejde ai bolţii spirituale a români lor d intr
un spaţiu în care, văduviţi de atari piloni, cum 
au fost protopopii şi implicit preoţii, turma s
ar fi risipit şi neamul românesc de pe un întins 
şi strămoşesc areal s-ar fi înstră inat, fiindcă 
omul ţine locul şi locul pe om, după spusa 
înţeleptu lui anonim la care apelăm adesea . 
Fiindcă în zone unde neamul românesc 
moştenitor al locului ,  neam l iber cândva, dar 
ajuns în statutul de "subditus'� supus adică, 
spre a i se putea astfel acapara pământul 
obştii spre a fi dăru it altcuiva, vre-unuia mai 
"valoros" darnicei stăpâniri ,  stare legiferată 
apoi de legi nu numai străine dar mai ales 
ostile lui de prin veacurile XVI-XVII, a sărăcit 
slujind mai bine din jumătatea zilelor si1p
tă mânii  pentr u nQQI -:;lt\pân care adese il mai 
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şi biciuia în loc să-i fie mulţumitor. În locuri ca 
acestea, unde adesea şi singurii lu i sfătuitori 
şi eo ipso apărători, preoţii, protopopii, ba 
chiar şi episcopii mai erau uneori biciuiţi, 
rolu l  protopopilor români, indiferent de rit, 
arătat nu numai cu căldură dar cu toată com
petenta în cartea d-sale a fost imens. 

Imens, cum 1-a văzut şi învăţatul mureşean 
ca obârşie, dar naţional şi european chiar ca 
suprafaţă de cuprindere, protopopul Petru 
Maior al Reghinului, inspirat de Divinitate să 
readucă din străfund de veac statutul pro
topopesc din nou, cândva la locul de frunte în 
ierarhia noastră bisericească, în Protopopa
dichia, reeditată cu un aparat critic elevat de 
prietenul nostru napocens, învăţatul şi întru 
cele ale istoriei Bisericii noastre, dr. Ioan 
Chindriş. 

Revenind la cartea pe care aici doar o sem
nalăm, recomandându-o celor interesaţi care, 
sperăm că nu vor fi puţini, ea scoate din lada 
cu actele neamului, readucându-ni-le printre 
cei de azi, viaţa şi înfăptui ri le întru binele 
obştii păstorite a protopopilor tractulu i  Breţcu 
Petru Pop, Dimienii şi Dimitrie Coltofeanu, 
Ioan Beloiu, iar din alte părţi ale Treiscaunelor 
pe Ioan Moga din Hăghig şi Ioan Petric, "mult 
meritatul protopop a trei tracturi ortodoxe 
ardelene': 

Ca şi în precedentele lucrări aparţinând 
doamnei Ana Grama Brescan, pe care le-am 
parcurs cu interes ca cercetător al fenomenu
lui românităţii sicul ice, şi lucrarea aceasta se 
distinge prin adâncimea şi seriozitatea intro
specţiei, a riguroasei selecţii tematice prin 
care accentuează, în sti lu l  inconfundabil, 
acele aspecte şi nuanţe ale vieţii cu specificul 
ei, a românului de a ici cu puţinele-i bucurii şi 
nenumăratele-i greutăţi care le înnourează şi 
acelora ceru l .  

Acest mod - unic, am putea spune, azi -
de a aborda problematica atât de variată a 
istoriei u ltimelor două secole d in  istoria 
ror.1âni lor, cu cele bune şi cu cele rele ale lor 
ca şi ale celorlalţi, cal ifică cercetarea domniei 
sa le printre cele mai temeinice în care, dacă 
metodolog ia nu obligă, la alte introspecţi i ,  
putem avea deplină încredere ş i ,  de ce nu, 
satisfacţie. 

Nu putem încheia înainte de a constata, cu 
deplină satisfacţie, modul în care tutorele 
cercetărilor româno-siculice temeinic revigo
rate din ultimi i  ani, dr. Ioan Lăcătuşu, a rt=!uşit 
să cuprindă In paginile cu care se deschid 
spre cititori n'!rr:etările distinsei doamne Ana 
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Grama Brescan; fără să-şi fi propus acest 
lucru, dar furat de condei, n-a putut ocoli cele 
drepte şi adevărate şi le-a dat viaţă asigurând 
undă l iberă spre cititorul avizat unei cărţi de 

care, cu toţi i , ducem atâta l ipsă. 
Laudă şi respect autoarei acestor fi le 

aducătoare de lumină! 

Ioan Ranca 

Maria Cobianu-Băcanu, "Românii la contactul dintre culturi - relaţii 
interetnice'� Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007 

ROMANI I  
LA CONTACTUL 

DINTRE CULTURI 
- relaţiile interetnice -

La începutul anu lu i  2007, la Editura 
România pur şi simplu, d in Bucureşti a apărut 
volumul Românii la contactul dintre culturi -
relaţii interetnice, de Maria Cobianu-Băcanu. 
Ne aflăm în faţa unei lucrări, pe cât de 
voluminoase (475 de pag ini), pe atât de 
valoroase, reprezentând practic un corolar o 
• 1 
mcununare, a unei prodigioase cariere de 
cercetător a d istinsei doamne Maria Cobianu
Băcanu, din Bucureşti . 

Aut?area este cunoscută în medii le ştiinţi
fice pnn cele 10 volume şi peste 250 de stud i i  ş� articole apărute în revistele de specia l itate 
ş1 a lte publicaţi i pe teme de sociologie rural� 
sociolog!a c�lturii şi a educaţiei, antopologi� 
cultura la, ax1ologie, relaţii interetnice şi con
tactul dintre culturi. Un loc aparte în cadrul 
îndelungatei şi prolificei sale activită�i ştiinţi-
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fice îl ocupă cercetările sociologice referitoare 
la relaţi i le interetnice din judeţele Harghita şi 
Covasna, final izate în volumele 5. 0.5. 
Românii din Covasna şi Harghita ( 1998), 
Drama maghiarizării românilor din Covasna şi 
Harghita (2000), cât şi în numeroase a lte 
studi i  şi articole pe această temă, apărute în 
publ icaţi i le de special itate. 

Volumul Românii la contactul dintre culturi 
- relaţii interetnice, abordează o temă de 
mare actual itate, în cond iţi i le actuale ale creş
terii exponenţiale a contactului d intre diferite 
culturi; epoca noastră este prin excelenţă o 
epocă a contactelor dintre culturi, impulsio
nate de amplele procese de integrare euro
peană şi de global izare 

Ideea contactului d intre culturi, aşa după 
cum afirmă autoarea, s-a constituit ca o temă 
de studiu ca rezultat al unor frământări şi 
căutări ştiinţifice personale, al nevoi i de a da 
răspuns problemelor ridicate de cercetarea 
nemij locită a comunităţi lor şi grupuri lor 
umane cu populaţie etnic mixtă. În acest 
sens, lucrarea este o încercare de punere în 
evidenţă, d in  perspectivă antropologică şi 
sociologică, a evoluţiei şi dezvoltării concep
tului de contact d intre culturi, aşa cum apare 
el în l iteratura de special itate. contactul d intre 
culturi poate fi conceput: 1 .  ca un contact 
între ţări, state; 2. contact între naţiuni, 
comunităţi etnice; 3 .  contact între grupuri de 
indivizi cu moduri specifice de viaţă, mental
ităţi şi tradiţii proprii :  4. contact între indivizi 

După parcurgerea în primul capitol a studi
ilor de antropologie în care s-au dezbătut 
până la detal i i  semnificaţi i le termenilor de 
<�culturaţie şi contact între culturi din per
;pectivă americană, engleză şi franceză, s-a 
mcercat upoi, o articulare organică a aces
tora cu cele de sociologi .  

Cercetarea s-a 1mpus d i n  perspectivi:î teo
retic ştiinţifică şi practic - managerială .  
Dezvăluirea, pe baza investigării l iteraturi i 
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problemei, a documentelor istorice, a opiniilor 
subiecţilor, a trăsăturilor, conduitelor şi relaţi
ilor interetnice specifice fiecărei minorităţi 
naţionale cu membrii societăţii româneşti în 
ansamblu, este un câştig teoretic deosebit de 
va loros pentru dezvoltarea cunoaşterii ştiinţi
fice, ca şi în disputele politice, adesea parti
zane, despre convieţuirea interetnică. 

Problema etn i i lor şi a relaţi i lor lor cu 
majoritatea a devenit o problemă social
politică majoră ce s-a cerut amplu studiată cu 
instrumentele cunoaşterii sociologice. 

La acest difici l şi complex demers s-a anga
jat şi d istinsa autoare, dr. Maria Cobianu -
Băcanu, prin cercetările de teren pe care le-a 
întreprins d in perspectivă teoretică, dar şi 
practic-etno-pol itică . Teoretic, experimentata 
cercetătoare a încercat, şi a reuşit, să rafineze 
conceptele şi principi i le ce stau la baza con
tactului dintre culturi şi să le confere semnifi
caţii îmbogăţite, dobândite din investigarea 
vieţii sociale nemijlocite din ţara noastră, iar 
practic, a reuşit să facă din studiu întâi un 
instrument de cunoaştere amplă şi profundă 
a real ităţii socio-etnice şi pe această bază, un 
mijloc de acţiune asupra realităţii sociale pen
tru perfecţionarea ei. 

În lucrarea Românii la contactul dintre cul
turi sunt redate principalele rezultate, respec
tiv concluzi i, rezultate în urma unor cercetări 
efectuate sub eg ida Institutulu i  de Sociologie 
al Academiei, îna inte şi după decembrie 1989. 
Autoarea a consu ltat o impresionantă biblio
grafie română şi străină, ceea ce i-a permis să 
asigure o solidă fundamentare teoretică a a 
problemelor abordate, d intr-o perspectivă 
interd isciplinară. De fapt, primele capitole ale 
volumului  la care ne referim sunt dedicate 
tocmai aspectelor teoretice şi conceptuale ale 
contactului dintre culturi, în istorie şi contem
poraneitate. 

Sunt abordate apoi, în capitole distincte : 
contactul dintre culturi - o teorie caleidosco
pică şi dimensiunea sociologică a contactului 
dintre culturi; problema raportului  majoritari
minoritari în societatea social istă şi postde
cembristă, precum şi cea a români lor la con
tactul dintre culturi cu saşi i ,  maghiari i , tătarii 
şi turcii şi romii ;  iar în final, valenţele umane 
ale contactu lui d intre culturi 

În capitolele destinate abordării teoretice, 
conceptuale, sunt tratate teme de mare 
interes şi CJc.tual itate, precum : accepţia largă 
a contactului d intre culturi. Istorie şi contem
poraneitate; dinamica fenomenului cultura l ;  
naţional ş i  universal în contactul dintre eul -
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turi; caracterul istoric şi social al contactu lu i  
d intre culturi; aculturaţia : semnificaţi i , carac
teristici, procese; noi direcţii de dezvoltare 
conceptuală; fundamentele antropologice şi 
sociologice ale contactu lu i  d intre culturi; 
socializare şi encu lturaţie 1 re-socializare şi re
enculturaţie; raportul mediu socio-cultural 1 
personal itate. 

În capitolele dedicate relaţi i lor d intre 
români şi principalele minorităţi naţionale din 
Român ia ,  sunt prezentate rezultatele 
cercetărilor întreprinse asupra unor teme 
importante, precum :  percepţia de sine şi per
cepţia celuilalt; . saşii şi "necunoscuta naţion
ală"; sinuosul drum al contactului dintre cul
tura româna şi cultura maghiară; români i  şi 
turci i - intercultural itate şi modernitate; etnia 
romilor în preocupările organismelor euro
pene şi române 

Românii la contactul dintre culturi se focal i
zează pe relaţii le interetnice, pe contactul 
d intre etnicii din ţara noastră purtători a 
d iferite cultur i .  Aşa cum apreciază şi 
autoarea, considerăm lucrarea o sinteză în 
mic a relaţi i lor interetnice din ţara noastră 
pentru că între coperţile ei se poate găsi 
întreaga varietate a manifestărilor interetnice 
de la cele armonioase, simbiotice în care 
diversitatea etnică este considerată o valoare 
umană prin bogăţia împrumuturilor pe care le 
prilejuieşte până la cele în care convieţuirea 
se transformă în supravieţuire pentru cei 
numeric minoritari, urmată de segregare, 
marg inal izare şi, în cele din urmă, de dez
naţionalizare. 

Raportul majoritari-minoritari in societatea 
social istă şi post-decembrista este o analiza 
obiectivă, neretuşată după tendinţele n ih i l iste 
specifice perioadei de tranziţie de la socialism 
la capitalismul sălbatic care s-a instalat după 
evenimentele din Decembrie 1989, anal iză 
real izată pe baza cercetărilor de teren efectu
ate în ani i  1980 - 2000. 

Un întreg capitol este consacrat Românilor 
din Covasna şi Harghita - sub semnul mar
ginalizării şi izolării, care cuprinde probleme 
precum: cronica cl imatului social româna
maghiar îna inte de anul 1994, specificul 
relaţii lor dintre români şi maghiari în această 
zonă, concluzii cu caracter teoretic privind 
relaţi i le interetnice d intre români şi magh iari 
în această parte de ţară, frământări, griji ş i 
probleme ale români lor de aici ce-şi aşteaptă 
soluţionarea şi nu în ultimul rând organizarea 
românilor din Covasna şi Harghita .  În acest 
sens, este pu� în eviden�ă rolul Episcopie 
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Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a l  
Vlădicului Ioan, ca formă de  rezistenţă, prin 
credinţă şi cultură, la tendinţele de asimila re 
şi de afirmare a identităţii româneşti, într-un 
mediu multietnic şi pluriconfesional .  

P lurietnicitatea ş i  p luricu ltura l itatea, se 
afirmă în volumul la care ne referim, vor fi 
trăsăturile definitorii ale acestei fără prece
dent fami l i i  de state, iar ele trebuie exersate 
cu succes de fiecare stat în parte, întâi, între 
proprii le graniţe. Tendinţele i redentiste de 
revenire la formele de organizare specifice 
evulu i  mediu, de organizare monoetnică, de 
enclavizare etnică şi de respingere, totodată, 
a d iversităţii şi pluriculturalităţii pe care le  
manifestă etni i le cu reminiscenţe imperiale, 
ca cea maghiară, reflectă stări de lucruri con
trare oricărui drept naţional şi oricărei legis
laţii europene 

Concluzia finală a lucrări i  este că cei ce ies 
în câştig în urma contactului dintre culturi 
sunt oamenii, grupurile umane, popoarele şi 
naţiuni le care, în acest fel, se cunosc mai 
bine, se apreciază corect, se bucură de 
reuşitele lor materiale şi culturale de vârf, 
construind un climat naţional şi internaţional 

de pace, înţelegere şi cooperare colectivă 
pentru soluţionarea problemelor comunităţii 
sau ale omeniri i .  Exerciţiu l  la scară mondială 
a acestui contact este o formă de trecere de 
la confl ictul civil izaţi i lor şi culturilor la dialogul 
lor, un d ialog ferti l , benefic pentru toate 
părţile, 

Volumul Românii la contactul dintre culturi 
poate constitui o schemă, un ghid de cerce
tare a împrumutu ri lor şi interferenţelor 
interetnice dintre români şi orice altă etnie din 
ţara noastră care a mai fost cercetată sau nu 
încă până acum, pentru că în el cercetătorul 
problemei va găsi instrumentarul teoretic şi 
metodologie complex şi adecvat pentru a 
pătrunde la rădăcina fenomenelor, proceselor 
sau subproceselor ce se desfăşoară dincolo 
de partea vizibilă sau manifestă la nivel soci
etal şi pentru a le interpreta şi exprima în l im
baj ştiinţific adecvat. 

Indiscutabil este faptul că ne aflăm în faţa 
unui  eveniment editorial, la apariţia căruia, 
Centrul Ecesiastic de Documentare "Mitropolit 
N icolae Colan" şi Centrul European de Studii 
Covasna-Harghita, şi-au adus modesta lor 
contribuţie. 

Ioan Lăcătuşu 

Ioan Lăcătuşu, Dăinuire românească În Harghita şi Covasna, 
Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007 

"0 carte document, o carte avertisment, o 
carte stimulent

" 

Mă simt deosebit de onorat de a prezenta 
o nouă apariţie editorială a prolificulu i  şi repu
tatulu i  arhivist, sociolog şi istoric al acestor 
meleaguri, dr. Ioan Lăcătuşu. Cu deosebită 
onoare, deoarece consider că autorul este 
românu l  de excepţie de lângă noi, născut 
pentru a ne îndruma şi orienta în vremurile de 
excepţie pe care le trăim, de ai urma fapta şi 
pi lda. Este românul acestor meleaguri, după 
afi rmaţi i le renumitei cercetătoare în sociolo
gie Maria Cobianu-Băcanu "care reprezintă şi 
reflectă prin scrierile sale ca un seismograf, 
intregul zbucium al pământului harcovian şi al 
neamului românesc cu care se identifică În 
suflet, credinţă, cultură şi ştiinţă'� 

Apărută la prestigioasa editur� România 
pur şi simplu din Bucureşti, in vara acestui an, 
şi lansată acum când autorul a trecut pragul 
celor 60 de ani, lucrarea intitulată Dăinuire 
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românească În Harghita şi Covasna se  consti
tuie într-un nou efort ziditor întreprins de 
autor pentru binele neamului său .  Sintetizând 
conştientul cărţii, lucrarea poate fi definită ca 
fi ind o carte document, o carte avertisment, o 
carte stimulent. 

Document, pentru că această carte se con
stituie într-un tezaur de informaţii veridice 
puse la d ispoziţia publ icu lu i  larg, în multe 
cazuri inedite, necesare cunoaşterii adevă
ratei istorii, culturi şi civilizaţii româneşti din 
sud-estul transi lvan. 

Avertisment, pentru că învăţămintele isto
riei, a faptelor petrecute în ani i  ultimei con
flagratii mondiale la Aita Seac:ă sau sud-estul 
transilvan, nu pentru toti îndeamnă la tole
ran�ă, ci mai degrabă la acţiuni irP.dentiste, 
separatiste, contrare democratiei europene, 
de natură să avertizeze societatea 
românească asupra perico lu lu i  scindări i 
unităţii sale nationale. 
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Stimulent, pentru că autorul îşi propune şi 
reuşeşte totodată, în pag in i le sale, să scoată 
la lumină "rolul elitei intelectuale in viaţa 
comunităţilor româneşti" din această parte de 
ţară şi ofere "o imagine cât mai aproape de 
realitate, despre elita românească actuală din 
Arcul intracarpatic şi insemnele trasate de 
aceasta pe răbojul timpului, materializate in 
producţii editoriale, ca mărturie pentru gener
aţiile viitoare'� 

În primul capitol, intitulat "Ierarhi ortodocşi 
ardeleni şi românii din Covasna şi Harghita" 

se face vorbire în mai multe studi i  despre 
"raportul Biserică - societate, respectiv cea a 
rolului Bisericii Ortodoxe În păstrarea şi 
afirmarea identităţii lingvistice culturale şi 
confesionale a românilor din sud-estul 
Transilva�iei'� Şase su�t ierarhi i exempiificaţi 
de autor 1n acest sens. In primul dintre studii , 
dedicat celu i  d intâi patriarh al României, Elie 
M iron Cristea, autorul anal izează diferite com
ponente ale activităţi i  multiple a ierarhulu i  
privind învăţământul confesional (numirea şi 
salarizarea cadrelor), activitatea de construc
tor cu referire la ed ificarea Catedralei 
Mitropo l itane de la Sibiu, activitatea etno
muzeogrilfică la 1\STRA - în care impl icat a 
fos� �i Octavian C. Tăslăuanu prin profesio 
nahsmul şi spiritul său organi7ntoric. 
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Studiul Mitropolitul Nicolae Bălan şi românii 
ortodocşi din ţinutul Harghitei şi Covasnei 
remarcă aportul ierarhului în deschiderea 
unei noi epoci în viaţa Bisericii ardelene, prin 
fapte şi realizări care amintesc de marele său 
înaintaş Andrei Şaguna. Se poate exemplifica 
în acest sens:  înfiinţarea a două protopopiate 
din cel al Treiscaunelor, la Sfântu Gheorghe şi 
Oituz pentru "Întărirea elementului româ
nesc': "pentru a readuce şi recâştiga pe fii cei 
pierduţi" după cum afirma protopopul Ioan 
Rafi roiu; creşterea numărulu i  de parohii la '69 
de la 41 ,  a biserici lor de la 29 în 1920 la 66 în 
1940, a caselor parohiale de la 25 la 75; 
împroprietărirea cu suprafeţe agro-silnice a 
bisericilor, şcol i lor, căminelor culturale; înfi in
ţarea de bănci populare. Interesante sunt şi 
informaţi i le prezentate de autor privind istoria 
Bisericii Ortodoxe după 1918 în perioada 
interbel ică, a ocupaţiei hothyste cât şi a 
represiuni i  comuniste până în anul 1955, 
perioadă dominată de personal itatea mitro
pol itulu i  N icolae Bălan. 

Aspecte inedite ne sunt prezentate de 
autor şi în privinţa mitropol itu lu i  N icolae 
Colan, din perioada când acesta a rămas sin
gurul mare ierarh în teritoriu l  ocupat al 
Ardealu lu i .  De asemenea sunt enumerate 
numeroasele acţ iuni  dedicate de românii de 
pe aceste meleaguri cinstiri i memoriei mare
lui înaintaş precum şi rolul şi importanţa pen
tru stud ierea istoriei locale a înfi i nţări i  
Centru lu i  Eclesiastic de Documentare 
"M itropolit N icolae Colan". 

Cuvi nte de îna ltă apreciere foloseşte 
autorul pentru Mitropol itul Antonie Plămă
deală, care prin implicarea sa şi a colaborato
rilor săi, preot Gheorghe Papuc (originar din 
Covasna), arh imandriţii Timotei şi Veniamin 
Tohănean (originari d in Întorsura Buzăului) ,  
la acţiuni le organizate de români i  covăsneni ş i  
harghiteni precum şi prin nenumărate demer
suri iniţ iate pe lângă factorii de autoritate a 
reuşit să îndeplinească un vis al creştin i lor 
ortodocşi - înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi 
Harghitei .  De asemenea autorul evidenţiază 
acţiuni le locale la care a participat şi actualu l  
M itropolit a l  Ardealu lu i  Laurenţiu Streza, 
demn cont inuator al ierarhulu i  cărturar 
N icolae Colan. În această lucrare, P.S. Ioan 
Selejan îşi găseşte locul cuvenit în rândul 
acestor mari ierarhi, s lujitori credincioşi ai 
!:leamului românesc din sud-estul transilvan.  
lnsă subliniez că pre7�nţa domniei sale la 
acest eveniment �ditorial arată odată în plus 
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preţuirea şi stima de care se bucură autorul 
lucrării, dr. Ioan Lăcătuşu, în mintea şi inima 
întâ i u l u i  stătător a l  nostru pe aceste 
meleaguri . Sunt convins că de aceeaşi înaltă 
preţuire se bucură şi P.S. Ioan în sufletul 
autorulu i  argumentând aceasta prin însăşi 
cuvintele sale din studi i le dedicate d istinsu lu i  
ierarh; "Preţuim, deopotrivă, cărturarul şi 
constructorul, ierarhul şi liderul de necontes
tat al românilor din Arcul intracarpatic, mo
destia şi demnitatea sa, strădania depusă cu 
sârguinţă, răbdare, Îndrăzneală, dârzenie, 
pragmatism şi optimism, dar şi proiectele 
Îndreptate spre viitor': "Reper de demnitate 
naţională, Prea Sfinţitul Ioan s-a implicat la 
modul pragmatic şi eficient În viaţa cetăţii, 
mijlocind, cu autoritatea şi prestigiul de care 
se bucură, legătura reprezentanţilor societăţii 
civile din cele două judeţe, cu demnitari din 
conducerea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale'� 

Capitolul a l  Il- lea, intitulat ,,Ferestre În 
timp. Pagini de istorie românească În sud
estul Transilvaniei" cuprinde "studii şi articole 
În care sunt abordate unele probleme ale 
dăinuirii româneşti În localităţile fostelor 
scaune secuieşti. Un rol important /-a avut 
solidaritatea românilor, a românilor din Întreg 
spaţiu românesc cu fraţii lor din curbura 
interioară a Carpaţilor, pusă În evidenţă În 
stu-diul Ctitori şi binefăcători munteni ai 
parohii/ar ortodoxe din fostele scaune 
secuieşti (sec. XIXr De asemenea, cuprinde 
un document istoric privind "Fundatia Gojdu" 

şi contribuţia sa la formarea el itei româneşti 
ardelene din arealul  sud-est transi lvan .  Cele 
două studi i  le putem încadra în ceea ce 
numeam la începutul vorbirii mele :  "cartea 
document'� Lucrarea este o astfel de carte şi 
datorită celor 237 de trimiteri bibl iografice, 
din care cea mai mare parte (culese din 
arhivă) sunt inedite, precum şi  apelulu i  făcut 
la lucrările ştiinţifice de referinţă în domeniu; 
a metodelor de investigare ştiinţifice folosite 
din domeniul  etnografiei şi sociologiei; a 
informaţiei istorice clare, logice, argumentate 
şi încadrării istoriei reale în cea naţională şi 
universală, reliefând cauzalitatea fenomenului 
istoric; a evidenţierii rolu lu i  l iderilor local i  în 
îndrumarea vieţii spiritua le a românilor din 
aceste locuri. Caracteristic însă capitolului 
"Ferestre in timp" rămâne semnifica�ia pe 
care autoru l, cred că d vrul să o subl inieze în 
mod deosebit în lucrarea de faţă, de a fi o 
"carte avertisment'� 
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Avertisment, pentru că învăţămintele isto
riei, a faptelor petrecute în an i i  ultimului 
război mondial la Aita Seacă sau în sud-estul 
transilvan NU pentru toţi cei impl icaţi îndeam
nă la tolerantă, ci mai degrabă la acţiuni 
iredentiste, separatiste, contrare principi ilor 
democraţiei europene, de natură să aver
tizeze societatea românească asupra peri
colu lu i  scindări i un ităţi i sale naţionale şi 
statale. Cred că acesta este sensul pe care 
autorul a vrut să-I dea studi i lor "Episodul 
tragic de la Aita Seacă - septembrie 1944" şi 
,,Aspede ale convieţuirii româna-maghiare 
din judeţul Covasna. Mărturii Documentare 
(1944-1946 r 

Fapte şi calvar continuate în acelaşi areal şi 
după instaurarea regimului comunist, exem
p l ificat în cel de-al trei lea stud i u  prin 
că lugăru l  Martir Dionisie Şova de la mănăs
tirea Făgeţel, judeţul Hargh ita ( 1901-1951 )  şi 
a preotulu i  martir Aurel Negoescu (Neagovici) 
din Întorsura Buzăului ( 1900- 1952). În finalu l  
capitolului , ca o fereastră deschisă pentru 
cunoaşterea istoriei acestor meleaguri şi a 
romanităţii sale se constituie studiui "Muzee/e 
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita -
continuatoare a tradiţiilor astriste din zonă'� 

Al III-lea capitol a l  lucrării se constituie în 
ceea ce subliniam la începutul prezentării, 
într-o "carte stimulent'� 

Stimulent, pentru că autorul îşi propune şi 
reuşeşte totodată, în paginile înfăţişate, să 
scoată la lumină "rodul elitei intelectuale În 
viaţa comunităţilor româneşti" din această 
parte de ţară şi să ofere "o imagine cât mai 
aduală din Arcul intracarpatic'� 

În pagini le capitolu lu i ,  autorul anal izează, 
recenzează, îşi exprimă cu onestitate convin
gerile privind valoarea scrierilor autorilor de 
cărţi de pe aceste meleaguri . Exprimate cu 
competenţă critică şi delicateţe sufletească, 
părerile autorulu i  se constituie în tot atâtea 
îndemnuri, stimu lente pentru autori de a mai 
scrie. 

Despre Ilie Şandru - autorul lucrării O 
stafie bântuie prin Ardeal, iată ce spune : 
"Scriitorul, care după debutul târziu s-a 
«dezlănţuit tumultos» punându-şi semnătura, 
În ultimii zece ani, pe zece cărţi de proză, 
publicistică şi istorie, de numele sJu fiind 
legată ,,scoaterea la lumină din ca/bul vre
murilor» a vieţii şi activităţii a doi iluştrii 
reprezentanţi ai culturii şi spiritualităţii 
româneşti, născuţi in această parte de ţară, 
respectiv Octavian Codru Tăslăuanu şi Miron 
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Cristea. Toate aceste, şi multe altele, care 
formează portretul distinsului intelectual 
ardelean, nu pot fi Însă Înţelese ş apreciate, 
la justa lor valoare, decât punându-le Într-o 
relaţie directă şi firească cu «buchetul» de 
calităţi ale Omului Ilie Şandru, cu talanţii 
dăruiţi de părinţii săi şi de Dumnezeu, pe care 
i-a valorificat din plin, pe parcursul vieţii, din 
rândul cărora amintim: cinstea, hărnicia, 
omeni, demnitatea, verticalitatea, curajul, 
consecventa, iubirea de Neam şi de Ţară'� 

Referindu-se la autorul volumului  "Jurnal 
de front al unui cavalerist (oameni, fapte, 
Întâmplări) '� dr. Ioan Lăcătuşu afi rmă:  
" Veteranul de război Stelian Florescu se 
dovedeşte a fi un fin observator al locurilor 
străbătute şi al oamenilor pe care i-a cunos
cut, dar În egală măsură şi a evenimentelor 
de psihologie colectivă, a stărilor de spirit ale 
colegilor de armă, din momentele premergă
toare luptelor, din timpul Înc/eştărilor 
crâncene cu inamicul şi de după Încheierea 
bătălii/ar. El este, În egală măsură, un 
portretist iscusit şi un narator priceput". 

Prietenul nostru Constantin 1 .  Costea, în 
postfaţa volumului monografie "Vidacutul sub 
aripa timpului'� este caracterizat astfe l :  
"Profesorul Constantin Ioan Costea reprezin
tă chipul dascălului care Îşi Împarte timpul 
Între obligaţiile de la catedră, cele privind 
Îndeplinirea unor importante funcţii manage
riale, ce-i revin de atâţia ani În conducerea 
Învăţământului harghitean şi pe linia societăţii 
civile româneşti, găsindu-şi răgazul necesar 
cercetării interdisciplinare a satului natal 
Vidacut, În istorie şi contemporaneitate. Totul 
este făcut cu modestie şi echilibru, cu respect 
pentru adevăr şi o nemăsurată iubire faţă de 
oameni, fără deosebire de etnia şi confe
siunea 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 prezentării şi afirmării 
identităţii româneşti, pe aceste frumoase 
meleaguri din Arcul intracarpatic'� 

Iar despre Mihai Fi l imon, scrie: "Unul din 
cei mai prolifici autori, din ultimii ani, din sud
estul Transilvaniei (. . .  ) publicist recunoscut 
pentru talentul său, dar şi pentru apostolatul 
săvârşit pe altarul limbii şi culturii române, 
Într-un areal În care acestea s-au aflat con
stant În suferinţă, respectiv În localităţi din 
fostele scaune secuieşti, după 1 989, Mihai 
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Filimon «s-a dezlănţuit», descătuşindu-şi 
sufletul său de român ardelean, În lucrări ce 
cuprind de la pagini memorialistice şi mono
grafice, la scrieri cu tematică istorică şi pove
stiri pentru copii'� 

La adresa colegilor noştri întru profesorat, 
Luminita Carnea şi Dan Baicu, face urmă
toarele a preei eri : "Luminiţa Carnea - cunos
cută pentru cercetarea cu profesionalism şi 
dăruire a personalităţilor româneşti din zonă, 
În mod deosebit a scriitorului Romulus 
Cioflec': şi "Articolele scrise despre Dan 
Baicu, cât şi cele redactate de acesta, fiecare 
În parte, şi toate la un loc, vorbesc convingă
tor despre omul, profesorul şi arhivistul care 
s-a identificat cu profesia şi instituţia, la care 
a trudit timp de două decenii'� 

Actua la lucrare face parte dintr-un proiect 
mai amplu al autorului privind cercetarea 
istoriei români lor covăsneni şi harghiteni .  
Proiectul, lansat în toamna anului 1992, prin 
publicarea supl imentu lu i  lunar al z iarului 
Cuvântul Nou i ntitulat "Foaia de cuget şi 
simţire românească - Oituzul': în cuprinsul 
căreia au apărut peste 50 de articole închi
nate unor oameni de seamă, care s-au născut 
sau au activat în zona, şi-a început materi
al izarea prin apariţia primelor lucrări editate 
de autor pe plan naţional :  Identitate şi cul
tură la românii din secuime în 1995 şi 
Personalităţi din Covasna şi Harghita în 1998. 
De atunci ş i  până în prezent, dr. Ioan 
Lăcătuşu a scris 1 1  cărţi şi a redactat (îngrijit, 
coordonat) alte 15 ,  apărute la ed ituri le  
Eurocarpatica, Gra i  Românesc şi România pur 
şi simplu .  Mai este autorul a peste 500 de 
articole publ icate în presa locală, regională şi 
naţională şi a a ltor 60 de studi i  ştiinţifice 
apărute în revistele de specialitate. A mai 
sprij init şi editat alte 25 de lucrări şi publ icaţi i .  
Este, totodată, redactorul responsabi l  a l  
revistei Angvstia, anuarul Muzeului Naţional 
al Carpaţi lor Răsăriteni şi a l  Centru lu i  
Eclesiastic de Documentare "Mitropol it 
N icolae Colan" din Sf. Gheorghe, ajuns la cea 
de-a Xl-a apariţie, şi al Almanahului Grai 
Românesc, editat sub patronajul Episcopiei 
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei .  De aseme
nea, face parte din Colegiul  de redacţie al 
publ icaţiei Revista Arhivelor. 

Pentru toate aceste, acum la împl in irea fru
moasei vârste de 60 de ani, îi datorăm stima 
şi deosebitul nostru respect şi îi urăm sănă
tate şi viaţ� lungă pentru a-şi duce la sfârşit 
grandiosul s�u proiect, de a face cunoscută 
ţării şi lumi i  istoria românilor de pe aceste 
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plaiuri . Deci, să ne trăiţi întru mulţi an i  Ionică ! 
Privitor la u ltima sa apariţie editorială, 

Dăinuire românească În Harghita şi Covasna, 
afirm cu responsabil itatea specialistulu i  în 
domeniu, că sunt multiple motivele pentru 

care această lucrare merită să fie studiată şi 
să-şi găsească locul de cinste în bibl ioteca 
fiecăruia dintre noi, mai ales al trăitorilor din 
acest areal transilvan. 

Vasile Stancu 

Codrina Şandru, "Comunităţi etnice şi elite locale'� 
Editura Un iversităţii Transilvania, Braşov, 2007 

Volumul Comunităţi etnice şi elite locale, 
este teza de doctorat cu tema "Reţele sociale 
şi elite locale din Harghita şi Covasna ': susţi
nută la Universitatea Bucureşti, în anul 2006, 
de către lector univ. dr. Codrina Şandru, de la 
Universitatea Transilvania d in Braşov, sub 
corducerea şti inţifică a profesorulu i  univ. 
dr. I l ie Bădescu, de la Universitatea d in 
Bucureşti . Autoarea, este cadrul didcatic la 
Catedra de Sociologie a Universităţii Transil
vania din Braşov, o tânără cercetătoare 
cunoscută şi apreciată în mediul sociologic 
românesc şi european, organizatoare şi parti
cipantă la mai mu lte reuniun i  şti inţifice 
interne şi internaţionale, dar, în acelaşi timp, 
şi o participantă constantă şi apreciată la 
multe manifestări culturale şi ştiinţifice orga
n izate în judeţele Covasna şi Harghita . 
Cercetarea redată in volumul prezentat s-a 
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desfăşurat pe parcursul a opt ani: din 1999, 
când a început documentarea teoretică, până 
la sfârşitul anului 2005, când a definitivat 
datele anchetei de teren şi, în final, până în 
2006, când şi-a susţinut, cu rezultate exce
lente, teza de doctorat. 

Continuând trad iţia Şco l i i  Sociolog ice 
Româneşti, a in iţiatorului ei, savantul Dimitrie 
Gusti, dar şi exemplu conducătorulu i  ştiinţific 
a tezei de doctorat, eruditul sociolog I l ie 
Bădescu, autoarea şi-a propus, şi a reuşit, să 
studieze tema relaţiei majoritate - minoritate 
în Harghita şi Covasna, cu aspectele sale 
specifice izvorâte din configuraţia cunoscută 
(singurele judeţe din ţară unde populaţia de 
etnie maghiară este numeric majoritară, iar 
populaţia de naţional itate română este 
numeric minoritară), cu instrumentele speci
fice sociologiei .  

Aşa după cum afirmă autoarea, studiul său 
sociologic se află la intersecţia a patru cârn
puri d iscipl inare: sociologia el itelor, sociologia 
relaţi i lor interetnice, sociologia relaţională şi 
sociologia relaţiilor comunitare. Din perspec
tiva sociolog iei el itelor, obiectul de cercetare 
al studiulu i  întreprins, îl reprezintă l iderii celor 
două comunităţi locale din municipii le de 
reşedinţă a judeţelor Harghita şi Covasna, 
M iercurea-Ciuc şi Sf. Gheorghe, prin apelul la 
paradigma relaţională sau structura lă. 

Justificând alegerea acestei teme de 
cercetare, autoarea prezintă u rmătoarele 
argumente: 

Zona Covasna-Harghita, deoarece această 
zonă are un anumit specific în tabloul socio
demografic al României, Covasna şi Harghita, 
fiind singurele judete din tară unde populaţia 
de etnie maghiară este majoritară, iar popu
laţia de etnie român� este minoritar�. in l im
bajul  comun, dar şi in l imbaJul politic sau jur
nal istic, cele două judeţe, împreună cu o 
pdrl� <:1 jud��ului Mureş, sunt cunoscute ca 
zona Secuimii, o zonă despre care c.Ji�cur�ul 
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public se construieşte frecvent în termeni cu 
reg istre semantice pasionale, tensionate, 
d i lematice sau chiar confl ictua le.  Tema 
relaţiei majoritate-minoritate în Harghita şi 
Covasna are un grad ridicat de actual itate în 
context socio-pol itic, deoarece principală 
forţă politică a comunităţii maghiare din 
România, U .D.M .R., precum şi alte asociaţii cu 
bază etnică ale acestei comunităţi ţintesc 
obţinerea unui statut special pentru zona 
Secuimii , definit fie ca autonomie culturală, 
fie ca autonomie teritorială. 

El ite locale, deoarece Sociolog ia el itelor; de 
la primele construcţii teoretice aparţinând eli
tiştilor clasici ital ieni şi până la cercetările 
recente asupra structurii şi raporturilor exis
tente la nivelul elitelor naţionale şi locale, 
arată că el itele au un rol fundamental în 
funcţionarea oricărui sistem social .  Această 
propoziţie este susţinută şi într-un alt cadru 
teoretic, cel al dezvoltării comunitare, dome
n iu care, deşi nu este încă foarte dezvoltat 
sub aspect teoretic şi metodologie, reprezintă 
un spaţiu larg pentru acţiune şi inovaţie 
socială. Rolu l  liderilor local i ,  ca agenţi ai dez
voltării, având funcţii mu ltiple în planul infor
mării, al luări i  de decizi i  şi al mobil izări i 
resurselor specifice comunităţilor este, astfel, 
d iscutat cu mare atenţie de către specialiştii 
acestui domeniu. 

Reţele sociale, deoarece curentul nea-eli
tist, cunoscut în sociologie în special prin 
parad igma Field-Higley, conţine, printre 
propoziţi i le sale fundamentale, următoarea 
aserţiune: natura unui regim politic şi stabi l i 
tatea sau instabil itatea acestuia depind în 
foarte mare măsură de structura şi de mode
lele de interacţ iune a le el itelor sale. 
Paradigma relaţională sau structurală pune în 
centrul anal izei noţiunea de relaţie socială, 
înţeleasă în sens dinamic, ca tranzacţie sau 
schimb între actorii social i .  Aceştia din urmă 
sunt văzuţi atât în cal itate de creatori de 
relaţii (având capacitatea de a gesti')na mul
titudinea de legături pe care le întreţin), cât şi 
în ipostaza de entităţi constrânse, influenţate 
de ţesătura relaţiilor sociale în care sunt 
integraţi. 

Lucrarea este structurată pe următoarele 
cap ito le :  Capitolul 1, i ntitulat ,,Sociologia 
elitelor. Teorii clasice şi contemporane despre 
elite'� este o încercare de tratare, în forma 
unu i istoric al domeniului ,  a câtorva dintre 
cele mai importante teorii sociologice despre 
elite. Cel de-al doilea capitol este ded ica t 
"Repete/ar teoretice şi metodologice in abor-
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darea sociologică a elitelor locale'� Capitolul 
III, "Etnie, naţiune şi relaţii interetnice'� este 
dedicat problematicii, extrem de complexe, a 
identităţilor etnice şi naţiona le. Capitolul IV, 
"Relaţii interetnice În Harghita şi Covasna'� 
cuprinde o anal iză, pe baza documentării de 
bibl iotecă, a relaţiilor româna-maghiare din 
cele două judeţe ale ţă ri i .  Capitolu l  V 
tratează problematica "Elitelor etnice În 
Harghita şi Covasna, prin prisma Anchetei din 
2003': Capitolul VI, "Paradigma relaţională şi 
analiza reţelelor sociale'� este dedicat în 
întreg ime prezentării paradigmei relaţionale 
în sociologie şi anal izei de reţea, ca ansamblu 
de metode şi tehnici de studiere a "geome
triei" reţelelor sociale. Capitolul VII, "Reţele 
sociale ale elitelor În Miercurea-Ciuc şi Sfântu
Gheorghe. Ancheta din 2005" şi capitolul 
VIII, "Prezent şi perspective ale relaţiilor 
româna-maghiare din Harghita şi Covasna'� 
cuprind rezultatele anchetei sociologice reali
zate în vara şi toamna anului 2005. 

La finalul cercetării sunt prezentate cele 
mai interesante concluzi i, separat pentru 
cazul municipiului M iercurea-Ciuc, şi separat 
pentru municipiul Sf. Gheorghe, din care 
rezultă situaţiile asemănătoare, dar şi cele 
specifice, d in fiecare local itate cercetată, şi 
fiecărui grup etnic, model cvasi-cl ivat din 
punct de vedere etnic, sau cl ivajul etnic mo
derat, domenii le permisive de comunicare, 
precum şi cazurile în care funcţionează "bari
erele" etnice, l iderii de încredere ai comu
nităţii locale, structuri şi nuclee coezive (clici), 
persoanele care joacă rolul de mediatori (bro
keri) între cele două grupuri, liderii ce ocupă 
poziţii centrale în reţeaua de încredere ş.a.  

Atât specialiştii, cât şi toţi cei care parcurg 
lucrarea doamnei Codrina Şandru, remarcă 
cal ităţile acestei, precum :  documentarea teo
retică temeinică, prin parcurgerea unei vaste 
bibl iografii de specialitate, din ţară şi din 
străinătate; clarificarea conţinutu lui conce
ptelor şi teori i lor folosite; rigoarea şi profesio
na lismul dovedit în folosi rea unei metodologi i  
adecvate; claritatea, concizia ş i  relevanţa 
concluzii lor formulate ş.a. 

Ne aflăm deci, în faţa unei lucrări valo
roase, care nu va mai putea fi ocolită de către 
cei care, în viitor vor efectua cercetări pe 
teme asemănătoare, în judeţele Covasna -
Harghita. Volumul Comunităţi etnice şi elite 
locale, completează în mod fericit cercetările 
intreprinse pe teme asemănătoare, în zona 
de referinţă, de Maria Cob1anu-Hăcanu, Alina 
Mungiu-Pippidi, Marius Lazăr, Gheorghe Onuţ, 
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Zoltan A. Biro, Gagyi Josef ş.a . 
Lucrarea Comunităţi etnice şi elite locale 

de Codrina Şandru, datorită conţinutului şi 
mesajulu i  său, se cere reeditată şi difuzată în 
cât mai multe exemplare, pentru a oferi posi
bi l itatea ca un număr tot mai mare de exem
plare să ajungă atât la sociologi, cât şi alţi 
specia l işti preocupaţi de abordarea unor 

asemene teme de cercetare, dar şi la îndemâ
na oameni lor politici, publ iciştilor, activişti lor 
din societatea civilă şi tuturor celor interesaţi 
de problemele de mare actual itate abordate 
pe parcursul lucrării, şi bineînţeles de nor- . 
mal izarea cl imatului de convieţuire interetnică 
în judeţele Covasna şi Harghita. 

Ioan Lăcătuşu 

Diana Joiţa, Ioan Lăcătuşu, Arhivele româneşti Între tradiţie 
şi reformă, Ed itura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2007 

Diana Jolţa Ioan Lăcătuşu 

ARHIVELE ROMÂNEŞTI 
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ 

Editura E u rocarpatlca 
Sf3ntu Gheorghe 

2007 

La Editura Eurocarpatica d i n  Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna, a apărut recent o 
carte de mare actua l itate, a arhiviştilor Diana 
Joiţa şi Ioan Lăcătuşu, intitulată Arhivele 
româneşti Între tradiţie şi reformă. Conside
rând că "vremea Arhivelor a sosit'� cei doi 
autori trec în revistă principalele provocări şi 
priorităţi ale prezentu lu i  pentru o instituţie 
nobilă, o uriaşă avere publ ică, un spaţiu aure
olat de urmele trecerilor prin t imp ale stră
moşilor noştri, un tezaur de informaţii in mare 
parte necunoscut şi în continuă revelaţie de 
noi sensuri şi adevăruri istorice pentru fiecare 
generaţie. 

De la bun inceput, cei doi a utori pledează 
pentru modern izarea i nstituţiei, atât prin 
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asigurarea de către societate a suportu lu i  
logistic şi financiar necesar dotări i Arhivelor 
conform instituţi i lor s imi lare d in  Eu ropa 
Occidentală, cât şi prin reforme care să pună 
bazele unei permanente deschideri spre nou
tate ş i  flexibi l itate în materie de schimbare, în 
gestionarea tezaurului documentar, pentru o 
şi mai adecvată sluj i re a Ştiinţei şi Societăţi i .  

Neglijate l a  n ivel politic - constată autorii 
-, problemele mari ale Arhivelor româneşti, 
cele de spaţiu, logistică, personal etc. s-au 
acumulat în timp, creându-se, astfel, "mari 
discrepanţe Între solicitările publicului şi posi
bilităţile efective ale instituţiei'� dar şi mari 
d iscrepanţe între starea actuală a Arh ivelor 
din România şi cea a instituţi i lor simi lare din 
ţări le Comunităţii Europene. Acestor situaţi i ,  
în unele Direcţii deosebit de dramatice 
(adaug aici exemplul de la Cluj, unde spaţiul 
insuficient ş i  impropriu, mai ales în cele două 
clăd iri vechi, este propice degradării valorosu
lui tezaur naţional), li se adaugă şi unele 
"ofensive" venite din partea societăţi i ,  pe 
drept sau pe nedrept, inoportune fi ind cele 
menţi nute artificia l ,  prin afişarea unor 
prejudecăţi legate de menţinerea instituţiei în 
structura M in isteru lu i  Admin istraţiei şi 
Internelor (de parcă acest minister ar rămâne 
în zona unei eterne blamări şi nu ar fi el însuşi 
sch imbat şi în continuă schimbare de tip dem
ocratic, european), prejudecăţi legate de 
transparenţă, o aşa-zisă politizare, birocraţie, 
restricţionare a accesului  la documente etc. 

Totuşi, societatea a re şi unele pretenţii 
j uste faţă de m oderniza rea i nstituţiei 
Arhivelor, a utorii pledând pentru o elaborare 
cât mai ra pidă şi mai corectă a unei noi leg i a 
Arhivelor Naţionale, cu toate elementele de 
reformă, care să a l in ieze instituţia la legislaţia 
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specifică unor state europene de îndelungat 
exerciţiu al democraţiei şi civilizaţiei în dome
niu (adaug aici că Ordonanţa nr. 34/2005 a 
Guvernulu i  român, privind preluarea de către 
Arhivele Naţionale a statelor de plată, 
degradează mis iunea nobilă a Arhivelor, 
transformate aproape într-o anexă a Caselor 
de Pensii , neg l ijându-se, în mod inacceptabil, 
marele rol a l  instituţiei, de prelucrare, păs
trare, achiziţionare şi gestionare a documen
telor de importanţă istorică şi şti inţifică. Păcat 
că societatea civilă, universităţile, instituţi i le 
academice de cercetare, oamenii de ştiinţă, 
publ icu l  i ub itor de trecut au acceptat 
impunerea acestui rol instituţiei Arhivelor, 
care împinge de a ltfel România spre o 
democraţie "originală" şi nu în a l iniere cu cea 
a statelor occidentale. Sper ca noua Lege a 
Arhivelor să el imine această Ordonanţă, ca 
neavenită) .  

Din partea U.D.M.R .  - relevă autorii - au 
apărut presiuni pentru o altă "originală" ino
vaţie în Arhive, şi anume propunerea de a fi 
gestionat tezaurul documentar pe criteri i 
etnice şi/sau confesionale, contestându-se 
titulatura de "Naţionale", termenul "Naţional" 
pentru Arhive avându-1, de altfel, şi Arhivele 
SUA (în naţiunea americană regăsindu-se 
toate etni i le din State), precum şi Arhivele 
altor state europene. De altfel, autorii sunt 
ferm convinşi că imixtiuni le cu tentă politică 
sau etnică în Arhivele Naţionale sunt neprin
c ip ia le şi neavenite. 

Printre a lte propuneri legislative iniţiate şi 
susţinute de U .D .M .R. este şi aceea de retro
cedare "prin orice mod" a unor fonduri docu
mentare revendicate de foştii proprietari, iar 
senatorul Puskas Balint a propus scoaterea 
din depozitele Arhivelor Naţionale a docu
mentelor create de cultele rel igioase şi prelu
ate de Arhive în anul 1948 (în special matri
colele parohiale de stare civi lă) .  Senatul a sta
bi l it, în mod corect, că aceste documente 
sunt surse istorice, şi nu de cult. 

Autorii trec în revistă, apoi, şi alte pro
bleme grave şi vitale, cu care se confruntă, în 
prezent Arhivele Naţionale, cele privind asi
gurarea spaţii lor de depozitare, l ipsa de per
sonal (multe posturi sunt blocate anual), 
dotarea cu mij loace moderne şi performante, 
necesare conservări i , restaurări i şi/sau multi
p l icării documentelor, informatizării întregulu i  
sistem instituţional .  Practic, aproape toate 
Direc�iile Judeţene ale Arhivelor Naţionale nu 
mai d ispun de posibil ităţi de depozitare, în 
condiţi i le în care multP. instituţii, firme, alţi 
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creatori de documente îşi încetează activi
tatea şi arhivele lor sunt în pericol de descom
pletare şi chiar de d istrugere. Autorii atrag 
atenţia şi asupra n ivelu lu i  scăzut al conştien
tizării în societate a importanţei păstrării şi 
gestionării corespunzătoare a arhivelor proprii 
ale instituţi i lor, firmelor etc., care păstrează 
aceste documente în condiţi i impropri i, cu o 
evidenţă defectuoasă sau chiar fără evidenţă, 
şi distrug documente fără avizu l Arhivelor 
Naţionale, d in  necunoaşterea Leg i i  Arhivelor. 
( La Cluj-Napoca, de exemplu,  arh ivele 
Primăriei sunt depozitate în pivniţe şi sub
soluri, pe când arh ivele Primăriei Lyon au 
clădiri moderne, cu 2 etaje, simbol al unei 
conştiinţe a societăţii europene civil izate, 
"ieiită demult din subsoluri'') 

In carte sunt redate şi informaţii despre 
lucrările Congresu lui Internaţional al Arhive
lor, desfăşurat la Viena, în 23-28 august 2004, 
precum şi real ităţi şi propuneri privind comu
nicarea dintre Aparatul Central al Arhivelor şi 
Direcţi i le teritoriale. 

Aflăm, astfel, date despre cele mai noi 
tendinţe în practica instituţii lor arhivelor din 
lucrările Congresulu i  de la Viena, sus amintit: 
informatizarea şi digitalizarea în scopul facil i
tării şi îmbogăţiri i accesului la arhive, crearea 
arhivelor electronice, problema experţilor în 
tehnologia informaţiei, promovarea imagini i  
Arhivelor în mental itatea publ ică, problema 
"umanizării globalizării", în sensul salvării şi 
conservării memoriei naţiuni lor, reflectată în 
Arhive etc. (La Congres a fost prezentă şi 
autoarea Diana Joiţa .) 

Perfecţionarea comunicării dintre Aparatul 
Central şi Di recţi i le judeţene este tratată cu 
curaj, pentru prima dată în mod publ ic, de 
sociologul Ioan Lăcătuşu, ca o problemă a 
procesului de reformă şi modernizare a insti
tuţiei, de trecere de la centralizarea excesivă, 
specifică regimulu i  trecut, la comunicare 
funcţională corectă şi eficientă, până la deta
l il1, la conţinutul şi forma mesajelor, înşirân
du-se o serie de propuneri, soluţi i şi sugestii 
în acest sens. 

Despre Federaţia Arhiviştilor din România 
aflăm că s-a constituit la 18 mai 2004, fiind 
recunoscută ca membru în Consi l iul Interna
ţional al Arhivelor şi este un sprij in permanent 
al Arhivelor Naţionale, cu care a încheiat un 
protocol de colaborare la 3 februarie 2005. 

O altă problemă de mare actual itate, 
tratată în curte, este activitatea de arhivă a 
creatorilor şi deţinătorilor de documente, pre
cum şi controlul,  îndrumarea şi asistenta de 
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special itate din partea Arhivelor Naţionale, 
d isfuncţional ităţile constatate fiind datorate 
necunoaşterii normelor legislative, neîntocmi
ri i şi nefolosiri i nomenclatoarelor arhivistice, 
atât de utile păstrării şi selecţionării docu
mentelor. 

Ioan Lăcătuşu schiţează şi o sinteză a 
propunerilor făcute de arh ivişti cu diferite 
prilejuri, pentru viitorul Arhivelor: continua 
perfecţionare profesională a personalului ,  
asigurarea resurselor financiare la nivelul 
necesităţilor, modernizarea dotărilor logistice 
şi informatizarea sistemulu i  arhivistic naţio
nal, perfecţionarea activităţii de îndrumare, 
control şi asistenţă de specialitate, constru
irea unei strategi i  de imagine a instituţiei, 
creşterea capacităţii manageriale în real izarea 
obiectivelor instituţiei, armonizarea cu legis
laţia şi practica arhivistică din cadrul comu
n ităţii statelor Uniuni i  Europene etc. 

Ultima parte a cărţii este dedicată Arhivelor 
Naţionale şi imag ini i  lor publ ice, cuprinzând 5 
comunicări semnate de Diana Joiţa, urmate 
de o Anexă - extras din Planul Integrat de 
promovare a imagini i Arhivelor Naţionale. 

De ce este nevoie de o preocupare pentru 
imaginea socială? Pentru că în orice instituţie, 
organizaţie etc., imaginea socială este parte 
componentă a patrimoniu lu i  lor organizaţion
al şi componentă a procesu lu i  de funcţionare 
performantă a instituţiei, organizaţiei respec
tive. De imaginea publică depinde, pragmatic 
vorbind - spune autoarea Diana Joiţa -, 
volumul resurselor bugetare a locate unei 
instituţii, după cum consideră cetăţenii şi 
autorităţile, conform imagin i i  pe care o au ei, 

că este nevoie să fie alocat un fond sau a ltul 
(adaug aic i  că, dacă imaginea continuă să 
rămână strâns legată de documente - sub
soluri insalubre şi mizere, atunci soarta 
actelor care conferă identitate unei urbe, unei 
colectivităţi, unei naţiuni ,  este pecetluită la 
acest "subnivel" de păstrare, eventual se mai 
adaugă ceva fonduri "generoase" pentru 
schimbarea vreunul gri laj sau pentru vopsitul 
uşii în exterior.) 

Un inventar al d irecţi i lor de acţiune pentru 
promovarea imagini i Arhivelor Naţionale este 
cuprins în comunicările Specificul activităţii de 
relaţi i publ ice în Arh ivele Naţionale şi 
Activitatea de promovare a imagini i  Arhivelor 
Naţionale în anul 2005. 

In u ltimul subcapitol al cărţi i ,  Diana Joiţa 
prezintă modul cum Arhivele Naţionale par
ticipă la integrarea noastră europeană.  
( Instituţia are un Birou de Integrare 
Europeană, Programe şi Cooperare 
Internaţională.) 

Cartea are, în final, şi un rezumat în l imba 
engleză şi două pag ini  cu date despre autori. 

Prin problematica abordată, prin pion iera
tul în domeniul reformelor propuse în mod 
publ ic, cu curaj şi mult rea l ism, prin sinceri
tatea unui crez al sufletu lui şi al gândului de
dicat instituţiei pe care autorii o slujesc, 
cartea Arhivele româneşti Între tradiţie şi 
reformă este un veritabil instrument de cerce
tare şi analiză, un izvor de inspiraţie pentru 
toţi cei care doresc un destin demn Arhivelor 
Româneşti, pe l inia marilor noştri înaintaşi şi 
în deplină concordanţă cu statutul european 
al României . 

Vasile Lechinţan 

Omagiu Horia Colan la 80 de ani, 
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 

Pe meleagurile de la Curbura Carpaţilor 
cunoscute în istorie, de regulă, prin termenul 
generic de Secu ime, alături de intelectua l i i  de 
etnie maghiară, s-au născut o serie de perso
nal ităţi româneşti, care şi-au adus contribuţia 
lor specifică la patrimoniul  cultural, ştiinţific şi 
spiritual na�ional .  Pe aceste locuri s-au născut 
şi personal ităţi care prin opera lor au intrat in 
panteonul "nemuritorilor" neamului  româ
nesc. Alături de Miron Cristea, N icolae Colan 
şi Niculde Edroiu, in rândul membrilor cores
pon<;l�n�i ai Academiei Române se află şi 
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profesorul Horia Colan, descendent al unor 
vredn ice şi importante fami l i i  româneşti d in 
local itatea Araci, judeţul Covasna . 

Editura Eurocarpatica a Centrulu i  European 
de Studi i  Covasna-Harghita, prin programul  
său editorial, şi-a propus să tipărească l ucrări 
care abordează, intr-o perspectivă intcrdisci
pl inară, problematica sud-estului Transilva
niei, in istorie şi contemporuncitutc, precum 
şi volume redactate de şi despre intelectual i  
născuţi, ori care şi au dcsf5şurat ilctivitatea, 
sau activează, in localităţi din Arcul Intra-
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carpatic. n acest context, din 
Ioan Selejan, editura şi-a asumat onoranta 
misiune, dar şi deosebita responsabil itate, de
a publ ica un volum omagial, cu ocazia aniver
sări i a 80 de an i  de la naşterea profesoru lu i  
Horia Colan, personal itate marcantă a vieţii 
şti inţifice şi cu lturale româneşti, cunoscută şi 
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recunoscută, în ţară şi în străinătate, pentru 
contribuţi i le sale la propăşirea ştiinţei şi 
tehnicii româneşti contemporane. 

Volumul Omagiu Horia Colan la 80 de ani, 
(coordonator Ioan Lăcătuşu), redă în primul 
capitol intitulat "Horia Colan văzut de person
alităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, de cole
gi şi discipoli': amintiri şi consideraţii semnate 
de peste 50 de savanţi ,  academicieni, 
cercetători şi cadre d idactice universitare, 
începând cu articolu l  semnat de P.S. Ioan 
Selejan, intitulat Un inalt "vârf" din Curbura 
Carpaţilor. 

Un alt consistent capitol denumit "Horia 
Colan - o viaţă pusă În slujba Învăţământului 
şi cercetării, a valorificării tradiţiilor româ
neşti, În ţară şi străinătate", cuprinde 
Curicul lum Vitae, lista lucrări şti inţifice publi
cate şi a lucrărilor de cercetare şti inţifică ela
borate prin contracte cu întreprinderi r:;i insti
tute de cercetări, participările la cnmgrese 
internaţionale şi în comisi i de doctorat. 

Volumul se încheie cu imagini despre fami
l ia profesorulu i  Horia Colan, de-a lunpul ani lor 
şi cele referitoare la activitatea şi prezenţa sa 
în viata ştiintifică internatională. 

Prin această nouă apariţie editorială, s-a 
reuşit să redea circuitulu i  public portretul unei 
proeminente personal ităţi a ştiinţei şi culturii 
româneşti contemporane, născută pe frumoa
sele plaiuri de la curbura Carpaţilor. 

Erich-Mihail Broanăr 

Costel Cristian Lazăr, Românii din judeţul Ciuc În perioada interbelică, 
Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007 

Drumul anevoios a l  cunoaşterii istoriei 
români lor d in  fostele scaune secuieşti a 
dobândit încă o izbândă, prin apariţia lucrării 
"Românii din judeţul Ciuc În perioada inter
belică': putând semnătura tânărului istoric 
Lazăr Costel-Cristian din Topliţa . Prin proble
matica abordată, volumul completează în 
mod fericit lucrări le de referinţă din perioada 
interbelică şi pe cele apărute în u ltimii ani ,  în 
urma unor îndelungate şi laborioase cercetări 
întreprinse pe şantiere arheologice, în arhive 
şi în bibl ioteci, de către reputaţi arheologi, 
istorici, sociolog i, etnografi, arh ivişti , profe
sori şi cercetători. 

De mentionat că autorul volumului  de faţă 
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face parte din generaţia tânără de intelectuali 
născuti în localităţi din Arcul Intracarpatic 
care, folosind metodologi i  adecvate şi d iscur
suri actualizate au cercetat d in  perspectivă 
istorică, etnografică, demografică, sociologică 
diverse aspecte ale istoriei , culturii şi spiritu
al ităţi i româneşti din sud-estul Transi lvaniei . 
Pe lângă temeinica pregătire academică 
dobândită în principalele centre universitare 
ale ţării şi avantajul formări i  ca intelectual i  în 
climatul de l ibertate de după decembrie 1989, 
autorul lucrării de faţă şi colegii de generaţie 
au priv i leg iul cunoaşterii directe, nemijlocite, 
"din interior" a rea l i tăţilor complexe şi speci
fice ale zonei cercetate. 
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Axându-se pe intervalu l  de timp din peri
oada interbelică, autorul  şi-a structurat 
lucrarea în aşa fel încât să poată prezenta o 
paletă largă de probleme referitoare la viaţa 
politică, administrativă, economică, culturală 
şi spi rituală românească şi nu în u ltimul rând 
la relaţi i le interetnice d intre români şi 
maghiari şi la răspunsul românesc faţă de 
răbufni ri le iredentismulu i  maghiar. Autorul nu 
ocoleşte problemele "delicate" şi spune 

lucrurilor pe nume. Reliefarea lumini lor şi 
umbrelor convieţui ri i  românilor şi maghiarilor 
din Ciuc, în perioada interbelică a sec. XX, 
este redată prin intermediul  documentelor 
timpulu i .  

Meritu l principal al lucrării îl reprezintă 
introducerea în circuitul ştiinţific a unor infor
maţii inedite, preluate din arhivele harghitene 
referitoare la : activitatea principalelor insti
tuţii comunitare - consi l i i  locale, şcoli, parohi i ,  
d ispensa re, aşezăminte culturale, bănci 
populare -, ocupaţiile locuitori lor, salari i le 
funcţionari lor şi muncitori lor, fisca l itatea, 
structura etnică a proprietarilor, relaţii le dintre 
patroni şi salariaţi, aspecte ale culturii popu
laţiei, locuinţe şi anexele gospodăreşti, în 
general la viaţa cotidiană şi la mental ităţile 
colective. 

De aceea, cartea Românii din judeţul Ciuc 
În perioada interbelică contribuie nu numai la 
o mai bună cunoaştere a istoriei locale dar, în 
acelaşi timp, îndeamnă la reflecţie asupra 
unor teme precum :  asumarea istoriei ,  
înţelegerea sensului  evoluţiei contemporane 
şi adaptarea continuă a dezideratelor iden
titare, responsabi l itatea elitelor etnice atât în 
păstrarea şi afirmarea identităţii, cât şi în 
promovarea convieţuir i i  paşnice în area luri 
multietnice şi pluriconfesionale . 

Adresând sincere fel icitări autorulu i  pentru 
debutul său atât de promiţător - şi mulţumiri 
tuturor celor care au făcut posibilă apariţia 
volumului ,  în primul rând Edituri i România pur 
şi simplu - aşteptăm cu interes vi itoarele 
cercetările, concretizate în noi şi valoroase 
lucrări .  

Ioan Lăcătuşu 

Vasile Netea, Mureşul Superior - vatră de cultură românească, 
Editura Cuvîntul, 2006 

Un eveniment spiritual de excepţie a mar
cat viaţa oraşului de la poalele Căl imani lor. A 
fost unul de istorie şi de cultură românească 
pe această străveche vatră de dăinuire şi 
continuitate a neamului nostru românesc: 
lansarea cărţii Mureşul Superior - vatră de 
cultură mmânească, a reputatului  istoric 
Vasile Netea . 

Este cartea care a încheiat în mod strălucit 
viaţa unuia dintre marii istorici români ai 
epocii contemporane, viaţă pe care el şi-a 
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pus-o în slujba poporulu i  nostru, sluj indu-1 cu 
credinţă şi cu abnegaţie până la sfârşitul 
vieţi i .  

Dar, în  mod deosebit, Vasile Netea a rămas 
credincios cauzei şi istoriei Transilvaniei, 
căreia i-a închinat cele mai multe dintre 
cărţile pe care le-a scris, precum:  Pentru 
Transilvania (2  volume); O zi din istoria 
Transilvaniei - 1 Decembne 1918; Lupta 
românilor din Transilvania pentru libertate 
naţională; Munţii Apuseni - Muzeu istoric şi 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



l!d i t u ra 
C.,JVÎNTUI. 

Panteon al poporului român; De la Petru 
Maior la Octavian Goga etc. 

În cadrul preocupărilor sale constante 
pentru istoria Transi lvaniei, Mureşu l Superior, 
a constituit axa geografică şi istorică a 
Transi lvaniei, care a marcat hotărâtor viaţa 
români lor tra ns i lvănen i .  Născându-se pe 
maluri le lui, la Deda, istoricul 1-a visat, 1-a 
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purtat mereu în sufletul său, i-a închinat 
multe dintre pag in i le pe care le-a scris. Nu 
este deci întâmplător că prima carte pe care 
a publ icat-o, împreună cu doctorul Eugen 
Nicoară, a fost una de folclor mureşan :  
11Murăş, Murăş apă lină'� Iar  ultima : Mureşul 
Superior - vatră de cultură românească a 
ven it să încununeze, ca o adevărată corolă 
strălucitoare, o viaţă şi o operă a uneia d intre 
marile persona lităţi pe care Mureşul a dat-o 
României. 

Rândurile pe care Vasile Netea le-a scris în 
prefaţa cărţii sale, întitulată " Cuvinte pentru 
Început': constituie o adevărată profesiune 
de credinţă pe care autorul o face Mureşului 
său drag, declarând că "am fost şi am rămas, 
de-a lungul vremii, mureşan din tălpi şi până 
În creştet'� 

Despre persona l itatea lu i  Vasi le Netea, 
despre opera sa istorică şi importanţa sa, 
despre valoarea istorică şi l iterară a acestei 
ultime cărţi, care era gata de tipar încă din 
1988, au vorbit, pe larg, domni i : Melinte 
Şerban, scriitor şi publ icist; Lazăr Lădariu, 
poet şi publicist, redactor şef a l  ziarului 
Cuvântul l iber; Dimitrie Poptămaş, preşed in
tele Fundaţiei culturale 1 1  Vasile Netea". În 
încheiere, cei prezenţi au ascultat o înregis
trare aud io, făcută în 1982, la Deda, când 
istoricul Vasile Netea a fost sărbătorit, cu 
prilejul aniversării a 70 de an i  de viaţă .  

Ilie Şandru 

Luminiţa Cornea, Pentru neam şi pentru lege, de Justinian Teculescu, 
Editura Angvstia, 2006 

La editura Angvstia d in Sf. Gheorghe, a fost 
reeditat cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan, 
prin grija praf. dr. Luminţa Carnea, volumul 
de cuvântări ş i  predici Pentru neam şi pentru 
lege, de Justinian Teculescu. Prima ediţie a 
volumulu i  amintit a fost tipărită la Sighişoara, 
la topografia M iron Neagu, "În anul Domnului 
1 931 '� Autorul ,  Episcopul Justinian Teculescu 
- născut la Covasna în anul 1865 şi trecut la 
Domnul în 1932 - a adunat "din Îndemnul 
altora ': "de prin reviste şi ziare': unele d in  
cuvâ ntările ş i  predicile rostite în cursul activi
tăţi i pastorale de patruzeci de ani,  ca preot la 
Râşnov, Cn protoereu la Alba Iulia, ca episcop 
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al armatei şi apoi ca episcop al  eparhiei 
Cetatea Albă - Ismr.i l .  

Volumul cuprinde 24 de cuvântări şi 16  
predici, rostite în  perioada 1899- 1930. În 
Precuvântare la ediţia I, episcopul Justinian 
Teculescu, motivându-şi conţinutul "cuvân
tărilor de ordin naţional, cultural şi bisericesc" 

apărute "Înainte de Întregirea neamului': ţine 
să menţioneze faptul că "activitatea de atun
ci a unui preot, conştient de adevărata lui 
menire, nu se putea restrânge numai la 
Îndeplinirea slujbei la altarul Domnului şi la 
tâlcuirea cuvintelor Scripturii, el trebuia să 
cuprindă În inima lui toate frământările şi 
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necazurile ce se revărsau asupra neamului, 
care avea nevoie de Îmbărbătare şi Îndru
mare". 

La publ icarea volumulu i, în anu l  1 9 3 1 ,  
autorul era animat d e  dorinţa 

"
de-a pune În 

mâna preoţimii din eparhia mea, ca Îndemn şi 
orientare, aceste cuvântări şi predici, care tot 
atât de folositoare şi necesare sunt şi astăzi 
pentru sufletul poporului nostru, deoarece . . .  
ca şi În trecut, arma cea mai puternică a 
preotului va trebui să fie pentru totdeauna 
cuvântul cald şi plin de avânt. . .  pentru neam 
şi pentru lege" (n . n.- în sensul de ,,lege" stră
moşească, de rel igie ortodoxă) .  

Deşi la  apariţia sa  volumul  s-a bucurat de 
recenzii elogioase, deoarece, în  timpul  comu
nismului ,  acesta a fost trecut pe l ista cărţilor 
indezirabile pentru regimul  ateu, atât pentru 
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conţinutul său, cât şi pentru ,, vina" autoru lu i  
de a fi fost ierarh ortodox român, în  Basarabia 
devenită 

"
Republică sovietică'� cartea episco

pului  J ustin ian Tecu lescu a d ispărut practic, 
timp de peste 60 de an i ,  d in  toate bibl iotecile 
din România .  

După descoperirea ei,  pr in  bunăvoinţa u nei 
rude a Episcopului  Teculescu, d in iniţiativa şi  
prin strădania profesoarei Luminiţa Cornea -
cunoscută pentru cercetarea cu profesiona
l ism şi d ă r u i re şi  a a ltor personal ităţi 
româneşti din zonă, în mod deosebit a scri
itoru lu i  Romulus Cioflec - s-a propus reed i
tarea sa . Proiectul a primit binecuvântarea 
P.S. Ioan Selejan şi a fost însuşit şi sprij in it de 
Asociaţia Cultural-Creştină 

"
Justinian Tecu

lescu" din Covasna şi de M uzeu l Carpaţi lor 
Răsăriteni .  

Reeditarea volumulu i  Episcopul u i  Justin ian 
Teculescu, Pentru neam şi pentru lege, a ridi
cat unele probleme l ingvistice, deoarece, în 
răstimpul a trei sferturi de veac ( 19 3 1 -2006) 
au fost câteva reforme ortografice, coordo
nate şi aprobate de Academia Română . Modu l  
cum au fost soluţionate problemele de l imbă,  
de  către îngrijitorul ediţiei - doctorul în  fi lolo
gie Luminiţa Cornea - este prezentat în Nota 
asupra ediţiei, denumită şi Studiul lingvistic 
de caz. 

De rem arcat ,Jndrumarea, sfaturile şi 
atenţia deosebită" de care a beneficiat îngrij i
toarea ediţiei, din partea P.S. Ioan, pentru 
redare în formă actualizată a textelor bibl ice, 
impl ica rea conduceri i  Asociaţiei  Cu ltura l
Creştine "Justinian Tecu lescu" (îndeosebi a 
profesorului  Dumitru Furtună, care semnează 
şi articolu l  Cinstirea Înaintaşilor şi a secre
tarului  Asociaţiei Ioan Luca), în final izarea cu 
succes a proiectului ,  precum şi sprij inul  finan
ciar acordat de Consi l iu l  Local Covasna, pen
tru reditarea volumulu i ,  demers ce reprezintă 
un autentic act de restituire culturală .  

Ioan Lăcătuşu 
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Ioan Lăcătuşu, Românii În mass-media maghiară din Harghita şi 
Covasna, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006 

Am primit cu onoare, bucurie şi interes 
sol icitarea domului dr. Ioan Lăcătuşu de a 
face prezentarea noii sale apariţii editoriale 
Românii În mass-media maghiară din 
Harghita şi Covasna, apărută recent la Editura 
Eurocarpatica din Sf. Gheorghe, în colecţia 
"Interferenţe". 

Cu onoare, deoarece consider, la fel ca d is
tinsa doamnă Maria Cobianu Băcanu, că este 
omul de excepţie născut în vremuri de 
excepţie "care reprezintă şi reflectă prin 
scrierile sale, ca un seismograf, Întregul 
zbucium al pământului harcovian şi al nea
mului românesc cu care se identifică În suflet, 
credinţă, cultură şi ştiinţă". Cartea de faţă 
reprezintă cea de-a a 13-a consistentă lucrare 
semnată de prolificul autor. Cunoscând tenaci
tatea, setea de adevăr şi dragostea de istorie 
a autorulu i ,  sunt convins că asemenea pre
cizări, care fac cinste oricărui istoric, om de 
şti inţă şi bun român se vor repeta în viitor, cel 
puţin, cu aceeaşi frecvenţă . 

Am primit această carte cu bucuria şi 
inlen.!�u l  profc�orului de isloric de a · şi cum 
pleta permanent cunoştinţe în domeniu. Cu 
vinovăţie afi rm că mă aflu printre cei care au 
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"privilegiul naţional" de a nu cunoaşte l imba 
maghiară, cu toate că "mănânc pâinea 
secuilor'� În acest sens, nu am avut acces 
direct la scrierile istorici lor maghiari , decât 
prin intermediul lucrărilor ed itate în l imba 
română, şi deloc la articolele care Jac istorie" 

în presa maghiară d in cele două judeţe. Deci, 
l ucrarea reprezintă un bun pri lej de a-mi 
îmbogăţi cunoştinţele de istorie naţională. 

Aceasta este structurată în două capitole. 
În primul dintre ele s-a lucrat "cu materialul 
clientului'� Acesta cuprinde fragmente din 
articolele publ icate în mass-media locală din 
judeţele Harghita şi Covasna, în perioada 
2003-2005, care reflectă aspecte ale discur
sului unor l ideri de opinie maghiari pe teme 
fundamentale din istoria români lor. Ele sunt 
grupate în stud i i le :  "Românii În mass-media 
maghiară din Harghita şi Covasna': "Inad
vertenţe, omisiuni şi confuzii prezente În 
lucrarea Atlasul localităţilor judeţului 
Covasna" şi "Problematica Trianonului În 
mass-media de expresie maghiară din 
judeţele Covasna şi Harghita '� Cele trei studii 
"deschid ochii românilor cu privire la modul 
cum sunt prezentaţi românii şi istoria lor in 
mass-media maghiară': autoru l fi ind conş
tient de faptul că problematica respectivă nu 
este cunoscută de largul  public românesc 
datorită barierei l ingvistice precum şi "diversi
unii realizate prin mass-media română, com
plice frecvent cu puterea, În escamotarea 
adevărului'� 

După ce am citit cele tei studi i ,  pot afirma 
cu certitudine că în cei peste 50 de an i  de 
contact cu istoria românilor şi cei 40 de ani de 
activitate d idactică nu mi-a căzut sub ochi şi 
nu mi-a fost dat să citesc asemenea scrieri de 
un fals grosolan, osti l ,  j ignitor şi pl in de ură la 
adresa poporu lui meu. 

Tema dragă istoriografiei maghiare şi apoi 
austro-ungare, negarea continuităţii daca
romane şi româneşti în spaţiul transilvan, 
constituie elementul cheie a l  articolelor. Iată 
câteva variaţiuni pe această temă prezentate 
de autor: 

"Propagarea naţională românească acordă 
o atenţie deosebită consolidării mitului conti
nuităţii romana-daca-română, născocit in 
secolul trecut. După cum se ştie, romanii au 
fost un popor de pL'islori din porlca de 5ud a 
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Balcanilor, iar primele grupuri nomade au 
· ajuns În spaţiul vital ungar (parcă am mai 
auzit noţiunea de spaţiu vital în istorie - oare 
la H itler! ), mai precis În Ardeal, abia În secolul 
al XIII-/ea. Nu este Întâmplător faptul că până 
În secolele XVII-XIX nu pot să prezinte un 
român vestit sau care s-ar fi născut În Ardeal" 

(de Iancu de Hunedoara o fi auzit acest 
istoric?); "despre continuitate nu putem vorbi 
decât după ce s-au stabilit secuii''; "oraşe 
cândva pur maghiare, simte, datorită unor 
basme istorice - ca de exemplu vechimea 
daca-romană invocată şi acum ca argument 
că are dreptul să modifice caracterul maghiar 
al /ocalităţilor''; "Ardealul nu a fost niciodată 
pământ românesc, nici nu este''; manualele 
oficiale "Îi Învaţă pe elevi despre mitul 
romana-dac şi prezenţa continuă a româ
nilor''; "În acest mod, copiilor le sunt băgate 
În mod sistematic În cap neadevăruri, atitu
dini antimaghiare, un trecut fals din care pot 
izvorÎ doar un prezent fals şi un viitor fals'� 

Şi aduc argumente forte în acest sens: 
" Teoria daca-romană este contrazisă de fap
tul că diferite grupuri etnice româneşti abia se 
Înţeleg deoarece vorbesc dialecte total 
diferite. Oltenii, lipovenii (aceştia sunt de 
orig ine slavă, nu dacă-romană - n .n .), moţii şi 
moldovenii vorbesc În mod diferit şi, În mod 
cert, de multe ori, un maghiar vorbeşte mai 
frumos şi mai bine limba română'� 

Altă temă preferată a mass-mediei 
maghiare este contestarea tratatului de la 
Trianon, temă care reflectă cu vigoare în 
numeroasele materiale "istorice" publ icate 
mergându-se până la afirmaţii în unele cazuri 
groteşti, absurde cum ar fi : "Adevărul este că 
cea de-a doua decizie de la Viena (prima a 
privit dezmembrarea Cehoslovaciei la 2 
noiembrie 1938 prin care statul cehoslovac 
pierdea 12 .000 km2 cu o populaţie de 1 mi i .  
de locuitori, în favoarea Ungariei - n.a .) ,  a 
fost solicitată germanilor şi italienilor de către 
partea română'� Deci partea română a susţi
nut dezmembrarea Transi lvaniei ! 

Această temă o regăsim şi în articolu l  
"Problematica Trianonului În mass-media de 
expresie maghiară din judeţele Covasna şi 
Harghita". Autorul a procedat la monito
rizarea discursului public al principal ilor l ideri 
de opinie din mass-media de l imba maghiară 
din judeţele Covasnd �i Harghita în perioada 
ianuarie-iuni� 2005 constând d in :  relatări 
privind dezbateri le pe marginea fi lmulu i  
"Trianon"; ştiri ş i  comentarii despre marcarea 
în Ungaria şi România a împlinir i i a R5 de ani  
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de la semnarea Tratatului ;  consideraţii cu 
priv i re la consecinţele actuale asupra 
maghiarimi i din Ungaria şi din afara graniţelor 
acesteia, precum şi propuneri pentru "reme
dierea acestei nedreptăţi istorice'� Pentru 
i lustrarea temei şi a obsesiei magh iare subli
n iez două declaraţii : Fur Lajos, fost ministru 
al apărării pe timpul guvernului  Antal, a 
declarat publ icaţiei Magyar Demokrata, că 
revizui rea graniţelor constituie singura soluţie 
privind remedierea Trianonului ,  iar istoricul 
Raffay Erno, fost secretar cu problemele 
politice în cadrul Min isterului Apărării (nu al 
războiu lu i !  - n . n.) în guvernul Antal dezvălui  
soluţi i le "fie reluarea problemei revizuirii 
graniţelor, fie cea a obţinerii autonomiei teri
toriale . . .  '� "Prima posibilitate a existat În anul 
1989 În timpul revoluţiei române şi a loviturii 
de stat. La vremea respectivă, statul ( român 
- n .n .) era slăbit din temelii, iar Budapesta ar 
fi avut posibilitatea să intervină În alt mod În 
acele evenimente, dar guvernul comunist al 
lui Nemeth Miklos nu a făscut paşi in acest 
sens'� 

Potrivit gazetarilor maghiari, eroul revo
luţiei române de la 1848, Avram Iancu este 
"conducători de hoţi, care În 1848 pradă 
Aiudu/ şi Împrejurimile'� Agoston Balazs măr
turisea nevinovat că "am scris toate acestea 
nu pentru a stârni mânia Împotriva românilor 
(dar ce iubire? - n.n .), Însă nu strică să fim 
clarificaţi În legătură cu motivarea anumitor 
fenomene'� Răscoala iobag ilor români pentru 
dreptate socia lă, în frunte cu Horia, Cloşca şi 
Crişan este prezentată ca "măcelul de la 
1 784" condus de Horia. "România alături de 
Ceha( Slovacia) şi Serbia până acum au dat cu 
piciorul tratatelor internaţionale cât au vrut. . .  
Şi În toate cele trei state succesoare, astăzi 
maghiarii sunt bătuţi deseori şi cu curar 
"Antimaghiarismul este Însă esenţa statului 
român deoarece acest stat propovăduieşte În 
mod continuu românismul pentru a Înăbuşi 
trecutul maghiar'� " Vreţi Dvs., se întreabă 
Csiky Karoly, să acceptaţi În cadrul respec
tivului stat succesor (stat prădător) vreo 
autonomie de astupare a gurii. Autonomie? 
Nu, noi nu vrem autonomie! Acesta este 
pământul nostru! Secuiu/e, gândeşte-te!'� 
"Este nevoie de sânge? Există suficient. Este 
nevoie de lacrimi? ExisM după vărsarea nevi
novatJ de sânge" scria şi Czcgo Zoltan in 
Haromszek, nr. 4278 1 28.09.2004. 

Vedeţi cumva vreo ameninţare la adresa 
românilor? Lipsă de respecte faţă de istoria 
lor, cultura lor, stata l itatea lor? Vi se parei 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Toate acestea numai şi numai pentru faptul 
că secuii "nu strică să fie clarificaţi În legătură 
cu motivarea anumitor fenomene". Nici 
măcar nu trezeşte nici cea mai vagă urmă de 
resentiment faţă de români,  în general, şi a 
celor d in zonă, în specia l .  Şi de ce se supără 
români i  de aici pentru că "indiferent cum 
numim noi Ţinutul Secuiesc, esenţial este 
faptul că noi Îl conducem: Nu eu şi Jena 
(Szasz Jena, primarul municip iu lu i  Odorheiul 
Secuisc - n.n .), ci noi secuii': afirma Raduly 
Robert, primarul municipiu lu i  Miercurea-Ciuc 
la Duna TV pe 1 5  mai 2005. 

Iată necesitatea şi izvorul acestei lucrări -
destinul români lor, îngrij irea autoru lui faţă de 
acesta, împletită cu temerile populaţiei pentru 
propria soartă . 

De asemenea lucrarea cuprinde fragmente 
din articolele de l imbă maghiară, care atacă 
cu o duritate neobişnu ită Biserica Ortodoxă 
Română, respectiv Episcopia Ortodoxă a 
Covasnei şi Harghitei ca fi ind "cel mai pericu
los duşman al intereselor maghiare': princi
palul instrument de îndepărtare a celorla lte 
confesiun i  şi etn i i  pri n practicarea unei 
"expansiuni continuii'� Vehement este atacat 
şi M inisterul Educaţiei şi Cercetării, care "ne 
ţine Într-o Îmbrăţişare forţată În cadrul unei 
comunităţi silite În vederea permanentizării 
frustrării de drepturi'� 

Studiul "Inadvertenţe, omisiuni şi confuzii 
prezente În lucrarea Ata/sul localităţilor 
judeţului Covasna" se vrea, la dorinţa auto
rilor de a comunica observaţii le, "o corectare 
a greşelilor şi supliniri a lipsurilor" Atlasului, în 
eventual itatea reeditării lucrări i .  În acest 
sens, domnul dr. Ioan Lăcătuşu sesizează fap
tul că nu sunt rel iefate decât foarte puţin 
legăturile istorice constante şi durabile cu 
spaţiul românesc de peste Carpaţi, că l ipsesc 
total orice informaţii privind aşezăminte daci
ce din cel puţin 22 de local ităţi din judeţ, 
menţionarea, chiar d in greşeală, a cimitirelor 
eroilor români  sau a unui monument româ
nesc, a fostelor biserici româneşti dispărute 
din peste 20 de local ităţi ale judeţu lui, denu
mirile actuale a le şcol i lor româneşti .  De 
asemenea, studiul  aduce o reală contribuţie 
la precizarea structurii populaţiei localităţilor 
înaintea anulu i  1940, la corectarea confuziei, 
autorulu i  Atlasu lu i ,  privind istoria şi evoluţia 
bisericii ortodoxe şi greco-catol ice pe aceste 
meleaguri, precum şi la existenţa unor reg iu
n i  de dezvoltare, punctuale, pe local ităţi, 
coincidenţa f�când de altfel ca toate acestea 
să vizeze momenle şi evenimenle din istoria 

4 3 3  

Recenzii 

poporulu i  român din spaţiul covăsnean.  
Cel de a l  II- lea capitol este deschis de două 

articole care înfăţişează punctele de vedere şi 
consideraţi i le autoru lui privitor la că ile urmate 
de comunităţile secuieşti şi maghiare pentru 
obţi nerea autonomiei cultura l -teritoria lă : 
"Proiectul Legii privind statutul minorităţilor 
naţionale

" şi "Statutul de autonomie a Ţinu
tului secuiesc'� 

În esenţă, autorul subl in iază că "proiectul 
Legii pun accent exagerat pe drepturile colec
tive ale minorităţilor naţionale propunând o 
serie de concepte şi instituţii precum 
"Autonomia Culturală': "Consiliul Naţional al 
Autonomiei Culturale ': care va acea un 
aparat propriu finanţat din bugetul de stat': 
adică va fi un "stat În stat': fapt ce contravine 
Convenţiei cadru care se referă la "drepturile 
şi libertăţile persoanelor aparţinând minorită
ţilor naţionale şi nu minorităţilor ca atare'� 
Rezumând propunerile din proiectul Legi i  cât 
şi Statutul de autonomie a ţinutu lu i  secuiesc, 
domnul Ioan Lăcătuşu afirmă în cunoştinţă de 
cauză : "Autonomia nu se poate obţine 
Împotriva populaţiei româneşti'� . .  "Într-un 
stat democratic, minorităţile naţionale au 
dreptul să formuleze propuneri peste 
standardele consacrate de legislaţia euro
peană de asigurare a unor drepturi şi libertăţi 
specifice, iar populaţia majoritară are datoria 
să valideze din aceste propuneri şi să acorde 
atâtea drepturi şi libertăţi, cât consideră 
rezonabil că poate oferi, pentru a nu crea 
privilegii pentru unele categorii de cetăţeni şi 
nici disfuncţionalităţi la nivelul Întregii 
societăţi': 

În continuare, lucrarea cuprinde culegeri 
de studi i  şi articole apărute în publ icaţii de 
special itate cum ar fi prestigioasa revistă 
şti inţifică Angvstia, anuarul Muzeului Naţional 
al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrulu i  Ecle
siastic de Documentare "Mitropolit N icolae 
Colan", în studi i le şi lucrările semnate de 
Maria Cobianu Băcanu, Li l ly Rain, Codrina 
Şandru, Claudiu Bădeu lescu şi autorul lucrări i  
de faţă, care abordează teme punctuale de 
actual itate precum: "Aspecte specifice de 
manifestare a multiculturalităţii În Estul 
Transilvaniei': "Chipul hâd al intolerantei. 
Cazul Odorheiu Secuiesc': "ReÎntoarcerea la 
realitate - Între deziderat sincer şi manipulare 
cu iz electoral': "Un drept la replică nepubli
cat de Cotidianul': "0 insulă a şerpilor În cen
trul României - despre soarta românilor din 
flarghila şi Covasna ': 

În u ltima parte a lucrării, "Anexe': sunt 
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prezentate memorii, apeluri , scrisori formu
late de societatea civilă românească din cele 
două judeţe care au fost adresate autori
tăţi lor centrale de stat şi l ideri lor partidelor 
politice în perioada anilor 2003-2005 pentru a 
cunoaşte "direct, de la sursă, principalele 
probleme, frământări, temeri, trebuinţe şi 
aspiraţii identitare ale populaţiei româneşti . . .  
rămasă, de cele mai multe ori, singură În 
calea răutăţilor'� 

Permiteţi-mi să închei succinta prezentare 
a valoroasei lucrări cu ce spunea doamna dr. 
Maria Cobianu Băcanu:  "Această lucrare poate 
fi un ghid, un compediu pentru guvernanţi, 
parlamentari, politicieni, inclusiv pentru 
românul de rând, de pe stradă, care vrea să 

se ancoreze În realitatea socio-etnică a zilelor 
noastre. Ea prezintă succint, cu măsură, cele 
mai stringente probleme ale românilor din 
sud-estul Transilvaniei, nevoiţi să-şi ceară 
dreptul la propria identitate naţională de la 
guvernanţii post-decembrişti ca pe vremea 
Memorandiştilor, de acum 1 15 ani. Tristă 
involuţie' "· 

Stimaţi participanţi, sunteţi parte compo
nentă a poporului român. V-aţi gândit vreo
dată dacă sunteţi demni de el, de tradiţi i le şi 
datinile pe care trebuie să le duceţi mai 
departe7 Urmaţi exemplul celui care se află în 

· faţa noastră ! Numai acest popor, cu toate 
vitreg ii le prin care trece, nu va pieri niciodată . 

Vasi le Stancu 

Almanahul  Grai Românesc - 2006, 
Ed itura Gra i  Românesc, Miercurea-Ciuc, 2007 

EPISCOP.lA ORTOOOX:..\ ROMÂNĂ A 
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La înscăunarea Prea Sfi nţitu lu i  Ioan 
Selejan ca întâi episcop a l  tinerii Eparhii a 
Covasnei şi Harghitei, în 25 septembrie 1994, 
prin vocea îna lţilor ierarhi ai Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, s-a apreciat că 
noua "structură administrativă bisericească, 
este menită să răspundă de aproape nevoilor 
spirituale locale ale românilor ortodocşi din 
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această parte de ţară (. .. ) scopul ei fiind acela 
de a păstra pe pământ românesc, identitatea 
românească, credinţa moşilor şi strămoşilor . . . 
şi de a constitui un factor de pace şi bună 
Înţelegere Între creştinii şi locuitorii din zonă". 

Fără îndoială că decizia Sfântului Sinod, 
susţinută şi val idată de Preşed inţia şi 
Guvernul României, de a da curs propunerii 
de înfiinţare a noii eparhii, şi de a a lege ca 
întâistătător pe Prea Sfinţitului Ioan Selejan, 
au fost hotărâri de inspiraţie d ivină, care au 
însemnat începutul restaurării fiinţei naţionale 
prin Biserică, în această parte de ţară . 

Spre deosebire de celelalte eparhii din 
cadrul Patriarhiei Române, Episcopia Otodoxă 
a Covasnei şi Harghitei - menţionează în 
Cuvânt Înainte, dr. Ioan Lăcătuşu a îndeplinit 
şi îndeplineşte funcţii şi rosturi specifice, 
izvorâte din contextul etnic şi confesional spe
cific existente în sud-estul Transi lvaniei . Astfel 
pe lângă funcţiuni le confesionale, care au fost 
şi rămân prioritare, tânăra episcopie se con
stitu ie într-un factor principal de asigurarea 
coeziuni i  sociale, şi de stimulare a vieţii 
comunitare şi a acţiun i i  civice. Prin jertfa şi 
acţiunea pragmatică a P.S.  Ioan, după înfi in
ţarea eparhiei s-au rezolvat probleme neso
luţionate de sute de ani ,  prin real izarea unor 
importante funcţiuni economice, sociale şi de 
solidaritate, precum şi a celor s imbol ice şi de 
reprezentare. În relaţi i le cu autorit�ţile laice şi 
bisericeşti, locale şi centrale, credincioşii 
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români i  din noua eparhie au astăzi un l ider 
harismatic, recunoscut unanim pentru harul, 
înţelepciunea, echi l ibrul şi vertical itatea sa . 

Funcţia cultura lă a Episcopiei s-a concre
tizat şi se manifestă prin sprij inirea înfi inţării 
şi funcţionării instituţi i lor muzeale, învăţă
mântului în l imba română, a editurilor, publi
caţi i lor laice şi bisericeşti ş.a. Astfel, odată 
încheiată prima etapă d in viaţa eparhiei, cea 
a vindecări i  răn i lor vechi şi grave ale 
lăcaşurilor de cult şi a asigurării păstorilor 
sufleteşti în parohi i  de mai mulţi ani vacante, 
în anul 1999, P.S .  Ioan şi-a găsit răgazul să 
intemeieze foa ia de spiritual itate ortodoxă a 
Episcopiei Covasnei şi Harghitei, Grai româ
nesc, ca o nouă şi necesară modal itate a 
Sfintei Eparhi i de a-şi împlini binecuvântatele 
sale rosturi duhovniceşti . 

A urmat, apoi, editarea volumului de sin
teze monografice Românii din Covasna şi 
Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, 
apărut la Editura Grai Românesc în anul 2003, 
lucrare despre care părintele profesor acade
mician Mircea Păcurariu, a avut bunătatea să 
afirme:  "Incredibil, dar adevărat! Tânăra 
Episcopie a Covasnei şi Harghitei, Înfiinţată 
doar cu nouă ani in urmă, În 1994, a reuşit să 
dea la lumină cea mai bună monografie 
eparhială din toată Patriarhia Română'� 

Acum, în anul Domnului  2006, prin apariţia 
Almanahului Grai Românesc, al Episcopiei 
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, cu binecu
vântarea şi sprij inul  Prea Sfinţiei Sale Ioan 
Selejan, se mai adaugă o "cărămidă" la ridi
carea unei noi "construcţii': începută cu volu
mul de sinteze monografice menţionat, şi cu 
celelalte lucrări şi publ icaţii apărute sub egida 
Eparhiei Covasnei şi Harghitei . 

Primu l  număr al Almanahu lu i  Grai 
Românesc - 2006 (având ca preşedinte fon
dator al Comitetu lu i  de redacţie pe P.S. Ioan 
Selejan şi redactor responsabil pe dr. Ioan 
Lăcătuşu), este dedicat împl iniri i  a 10 ani de 
la înfiinţarea Centrul u i  Eclesiastic de 
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Documentare "Mitropolit N icolae Colan", insti
tuţie de cultură eclesiastică şi la ică, înfi inţată 
din iniţiativa, cu binecuvântarea şi cu sprij in
ul P.S. Ioan Selejan. 

Redacţia îşi propune ca şi viitoarele ediţi i, 
să apară tot sub forma unor numere tema
tice, ca popasuri duhovniceşti, dedicate unor 
evenimente importante din viaţa Eparhiei şi a 
comunităţilor româneşti din Arcul intracarpatic. 

Adresându-se unui public ţintă format, 
deopotrivă, d in  clerici şi la ici, iubitori de cre
dinţă strămoşească şi cultură românească, 
publ icaţia va păstra programul  editorial 
redactat în primul număr a l  foi i  de spiritua
litate ortodoxă Grai Românesc, promovând 
l in ia şaguniană a presei bisericeşti a rdelene, 
având permanent spiritul treaz la problemele 
vremii ,  prin sincronizare cu lumea dinamică în 
care tră im.  

La început de mileniu trei, într-o lume 
secu larizată, preocupată de problemele mate
riale şi agresată la tot pasul de nonvalori şi 
nedreptăţi la care, pentru credincioşi i  români 
din Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi 
Harghitei, se adaugă nelinişti le şi frustrările 
legate de păstrarea şi afirmarea identităţii 
culturale, l ingvistice şi confesionale, printr-o 
temeinică înţelegere a "semnelor timpului': 
almanahul  Grai românesc va încerca să 
răspundă multiplelor întrebări privind condiţia 
şi destinul de creştini ortodocşi şi de români 
trăitori în această parte de ţară, cu specificul 
său multietnic şi pluriconfesional, în perioada 
integrării României în Un iunea Europeană. 

Şi de această dată, se aşteaptă sprij inul  şi 
colaborarea intelectual i lor din zonă, dar şi a 
unor condeie de valoare d in întreaga ţară, 
sperând ca, şi prin noua publ icaţie, l imba 
română să fie prezentă a ici , în Arcu l 
intracarpatic, în hainele ei de duminică, iar 
spiritul românesc, în ceea ce are el mai fru
mos, să rbătoresc, sărbătoare văzută ca 
prezenţă şi întâ ln i re mai accentuată cu 
D�mnezeu .  

Erich Mihail Broanăr 
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Buletinul Ligii cultural creştine "A. Şaguna" Nr. 3/2006 
Perioada 2002-2005 

JBulrt inul  
JLini i  m ltura l - rrrstinr 

� 

.. 1lnl:Jrri $anuna" 
(2002-2005) 

<!Cbitura �urorarpatiw 
$>fântu ®f)rornfJ e 

200G 
Poate este o deformare profesională, însă 

orice lucrare de acest gen o privesc mai cu 
seamă ca un izvor istoric. Fără să mă înşel, 
Buletinu l  este într-adevăr un izvor. Are un 
obiectiv precis lăsat pentru ştiinţa generaţi ilor 
vi itoare, pentru a arăta strădani i le  unei  
generaţii de români "sacrificate pe fond. . .  ". 
Pentru a da exemplu urmaşilor, că în condi
ţi i le vitrege ale u nei lungi perioade de "tran
ziţie': mai b ine zis "criză" a societăţi i  
româneşti, manifestată pe toate planurile 
vieţi i materiale şi spiritua le, o mână de 
români  din această "Insulă a Şerpilor din 
inima României': a ştiut să ţină capul sus. 

Sub oblăduirea şi îndrumarea "ierarhului 
trimis de Providenţă pentru a Înfăptui restau
rarea fiinţei naţionale': Prea Sfinţia Sa Ioan 
Selejan şi a discipolul u i  s�u spiritual Ioan 
Lăcătuşu, român i i  a u  ştiut să-şi păstreze ver
tica l itatea în raporturi!@ cu reprezenta nţi i u nei 
mentalităţi med ievale care şi-au afirmat, in 
aceşti a n i  tul b u ri ,  "principiile europene " 

demne de Miklos Horty. 
Dacă pol iticien i i  de la Bucu reşti ne privesc 
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"ca un electorat egal cu două blocuri din 
Colentina Bucureştilor, Dumnezeu nu ne-a 
uitat'� . .  Buletinul Ligii cultural-creştine Andrei 
Şaguna, aflat la cel de-al treilea număr, după 
cele apărute în 1998 şi 2002, cuprinde 4 ani  
de fapte, eforturi şi inteligenţă creatoare puse 
în slujba acestui neam, redând în mod crono
logic şi tematic problematica comunităţilor 
româneşti din cele două judeţe. Conţinutul 
Buletinului este grupat în 9 capitole, d in care 
două apar pentru prima dată : "Mesaje de 
suflet" şi "Forumul Civic al Românilor din 
Harghita şi Covasna". 

În Prefaţa Buletinului, care se constitu ie şi 
în capitolul 1, d-1 doctor Ioan Lăcătuşu, face 
un scurt istoric al celor trei numere apărute 
până în prezent, insistând asupra acestei 
deosebite rea lizări înfăptuite în cursul anului  
precedent, naşterea Forumului  Civic. 

Capitolul a l  II- lea cuprinde interviuri ,  studi i  
şi articole semnate P. S.  Ioan Selejan, avoca
tul Io�n Solomon, doctorul Ioan Lăcătuşu, 
cercetatorul Suciu T. Vasile, profesorii Petre 
Străchinaru şi Vasile Stancu, materiale care 
reflectă poziţia autori lor faţă de situaţia 
românilor din Harghita şi Covasna, şi de 
proiectul Leg i i  Statulu i  Minorităţilor. Episodul  
tragic de la Aita Seacă, de acum 62 de ani  1 
precum şi problematica "autonomiei" aşa 
zisulu i  "Ţinut secuiesc" sunt a lte două teme 
tratate la acest capitol .  Alte două studi i  
întregesc capito lu l ,  a m bele cu referir i  
concrete la Biserica Ortodoxă din fostele 
scaune secu ieşti şi credincioşii creştini de pe 
aceste meleaguri . 

Autorii au considerat oportun să menţină 
capitolul Personalităţi. De această dată, arti
colele scot în evidenţă numele unor bursieri ai 
Fundaţiei Gojdu, al u nor poeţi ţărani cum ar  fi 
Cristofan Puricel şi Gh iţă Baciu din zone;� 
Buzaelor. 

Cuvinte frumoase scrise la adresa u nor 
români, prieteni a propiaţi nouă care au trecut 
la cele veşnice, M itropo l itul Antonie Plămă
dea lă, inginerii Vasile Roman şi Dan Ioan 
Telea şi profesorul Dan Vasile Ba icu . 
Asemenea cuvinte frumoase $i uriki de sănă
tate, de această dat�, sunt ad resate cu 
d ragoste şi respect şi pentru p�rintele Iosif 
Popică şi profesorul David Păcurar; cu prilejul 
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împliniri i  vârstei de 90 de ani şi respectiv 80 
de ani .  

Capitolul IV - Iniţiative. Demersuri. Acţiuni, 
i nclude majoritatea demersuri lor publ ice 
întreprinse de societatea civilă românească în 
perioada 2002-2005, pentru asigurarea 
păstrării şi afirmării identităţii naţionale în 
condiţi i le campaniei de maghiarizare a zonei 
promovate de l iderii comunităţii maghiare.  

Prin programele principalelor organizaţii 
româneşti, publicate la capitolul al V-lea, 
cititorul va face cunoştinţă cu zeci de mani
festări şi acţiuni desfăşurate în cei 4 ani  de 
comunitatea românească, în scopul păstrării 
celor mai valoroase tradiţii folclorice dar, toto
dată, şi de a-şi aniversa sau comemora eroii 
şi zilele înscrise cu sânge şi sudoare în "cartea 
de aur a naţiei'� 

Ecoun În mass-media locală se inti tulează 
capitolul al VI-lea, care redă cele mai impor
tante articole, comentari i , apariţii editoriale, 
manifestări şti i nţifice surprinse de presa 
scrisă şi vorbită locală. 

Capitolul următor, Mesaje de suflet reflectă 
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recunoştinţa şi dragostea comunităţii româ
neşti faţă de înţelepciunea, munca şi dăruirea 
cu care uni i  semeni îşi desfăşoară, sau şi-au 
desfăşurat activitatea în această parte de ţară 
- P.S.  Ioan Selejan, preotul Cornel iu  
Bujoreanu, profesorul Petre Străchinaru, Dan 
Vasile Baicu şi colonelul Aurel Şerb. 

Unul dintre cele mai importante capitole -
al VIII-lea este intitu lat Forumul civic al 
Românilor din Harghita şi Covasna a cărui 
înfiinţare reprezintă "un pas mic pentru 
românii din Arcul Intracarpatic, dar În acelaşi 
timp, un pas mare prin semnificaţia şi impli
caţiile sale pe termen mediu şi lung'� după 
cum afirmă în prefata Buletinului prezentat 
astăzi, dr. Ioan Lăcătuşu . 

"Buletinul" conţine un volum mare de infor
maţii utile văd ind intenţia autorilor că "există 
şi pe aceste meleaguri o mână de intelectuali 
care se străduiesc să Întreţină vie flacăra 
conştiinţei şi culturii româneşti'� aşa cum 
scria la apariţia Buletinului Astrei, în noiem
brie 1929, dr. Ioan Vintilă, iniţiatorul său în 
"Cuvânt Înainte'� 

Vasile Stancu 
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